2019 បញ្ ចីអ្នកផ្ដ ល់សេវា
និងឱសថស្ថាន

Blue Shield of California Promise Health Plan is an independent licensee of the Blue Shield Association

Blue Shield Promise Cal MediConnect
Plan (Medicare-Medicaid Plan)
ខោ�នធី៖ Los Angeles

H0148_19_141_PNO_KH_V3

Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan | 2019 បញ្ជីអ្នកផ្តល់សេវានិងឱសថស្ថាន
សេចក្តីផ្តើម
បញ្ អ
ជី ្ន កផ្តលស់ េវានិងឱសថស្ថាននេះរ ួមបញ្ល
ចូ ព័តមា
៌ នអំពបី ្រភេទអ្ន កផ្តលស់ េវានិងឱសថស្ថានក្ង
នុ គម្រោង
Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan និងបញ្ ជីឈ្ម ោះអ្ន កផ្តលស់ េវានិងឱសថស្ថានទា ំងអស់របស់គ
ម្រោងគិតត្រឹមកាលបរ ិច្ឆេ ទនៃស�ៀវភ�ៅបញ្ ចីនេះ។ បញ្ មា
ជី នរាយឈ្ម ោះព័តមា
៌ នទំនាក់ទន
ំ ងនិងអាសយដ្ឋានរបស់
អ្ន កផ្តលស់ េវានិងឱសថស្ថានក៏ដូចជាព័តមា
៌ នលំអត
ិ ផ្សេងទ�ៀតដូចជាថ្ងៃនង
ិ ម�៉ ោងដំណ�ើរការ ឯកទេសនិងជំនាញ។
ពាក្យគន្ លឹះនង
ិ និយមន័យរបស់ពួកគេមានតាមលំដាប់អក្ខ រក្រមក្ង
នុ ជំពូកចុងក្រោយនៃ ស�ៀវភ�ៅណែនាំសមាជិក ។
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A. សេចក្តីប្រកាស់បដិសេធ
 Blue Shield Promise Cal MediConnect Planគឺជាគម្រោងថែទា ំសុខភាពដែលមានកិច្ចសន្យាជាមួ យ
ិ Medicare និង Medi-Cal ដ�ើម ្បីផ្ដលន
ិ ទា ំងពីរជូនចំព�ោះអ្ន កដែល
កម្ម វធី
់ ូ វអត្ថ ប្រយ�ោជន៍ផ្ សេងៗនៃកម្ម វធី
ចុះឈ្ម ោះក្ង
នុ គម្រោងនេះ។ ការចុះឈ្ម ោះក្ង
នុ គម្រោង Blue Shield of California Promise Health Plan
អាស្រ័យល�ើការបន្ត កច្ចស
ិ
ន្យា។
 បញ្ឱ
ជី សថ និង/ឬឱសថស្ថាន និងបណ្
ដា ញអ្ន កផ្ដលស់ េវាកម្ម អាចនឹងមានការកែប្រែពេញមួ យឆ្នា។ំ យ�ើងខ្ន
ញុំ ង
ឹ
ផ្ញសើ េចក្ដីជូនដំណឹងជូនល�ោកអ្ន កមុននឹងយ�ើងធ្វើការផ្លាស់ប្ ដូរដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ល� ោកអ្ន ក។
 អត្ថប្រយ�ោជន៍ និង/ឬការរ ួមថ្លៃចំណាយអាចនង
ឹ មានការកែប្រែ ន�ៅថ្ងៃទ1ី ខែមករា ជារ�ៀងរាល់ឆ្នា។ំ
 ស�ៀវភ�ៅបញ្ជីឈ្ម ោះនេះរាយនាមអ្ន កជំនាញថែទា ំសុខភាព (ដូចជាវេជ្ជ បណ្ត
ឌិ គិលានុបដ្ឋាកា
និងអ្ន កចិត្តសាស្ត្រ ) មន្ រទី ថែទា ំ (ដូចជាមន្ រទី ពេទ្យ ឬគ្ ន
លី ក
ិ ) និងអ្ន កផ្តលស់ េវាគាំទ្រ (ដូចជាអ្ន កផ្តលស់ េវាថែទា ំ
ឺ ្ង
 សុខភាពមនុស្សពេញវ ័យ និងសេវាសុខភាពតាមផ្ទះ) ដែលអ្ន កអាចទ�ៅពិគ្រ ោះជំងក
នុ នាមជាសមាជិកគម្
រ�ោង Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan ។ យ�ើងក៏រាយឈ្ម ោះឱសថស្ថានដែលអ្ន កអាចប្រើដ�ើ
ម្ទ
បី ទួលបានថ្នា ំតាមវេជ្ជ បញ្ជារបស់អ្នក។
 យ�ើងនឹងសំដ�ៅល�ើក្រុមទា ំងនេះថាជា “អ្ន កផ្តលស់ េវាក្ង
នុ បណ្
តា ញ” ន�ៅក្ង
នុ ស�ៀវភ�ៅបញ្រា
ជី យនាមនេះ។
អ្ន កផ្តលស់ េវាទា ំងនេះបានចុះហត្ថលេខាល�ើកច្ចស
ិ
ន្យាជាមួ យយ�ើងដ�ើម ្បីផ្តលស់ េវាកម្មដល់ល� ោកអ្ន ក។
នេះជាបញ្ជីឈ្ម ោះអ្ន កផ្តលស់ េវាក្ង
នុ បណ្
ដា ញគម្រោង Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan
សម្រាប់ដាក់បញ្ល
ចូ ក្ង
នុ Los Angeles County ។តំបន់សេវារ ួមមានគ្រប់តប
ំ ន់ទា ំងអស់នៃ Los Angeles
ល�ើកលែងតែតំបន់លេខកូ ដ 90704.
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English:

Español
(Spanish):
繁體中文 (
Chinese):
Tiếng Việt
(Vietnamese):

If you speak English, language assistance services, free of charge, are
available to you. Call 1-855-905-3825 (TTY users should call 711). 8:00 a.m –
8:00 p.m., seven days a week. The call is free.
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de
asistencia lingüística. Llame al Blue Shield Promise Cal-MediConnect
1-855-905-3825 (TTY: 711) De 8:00 a.m. a 8:00 p.m., los siete días de la semana.
繁體中文 (Chinese): 注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服
務。請致電 Blue Shield Promise Cal-MediConnect 1-855-905-3825 (TTY: 711) 每周
七天办公，每天早上8:00 至晚上8:00。这是免费电话。
CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho
bạn. Gọi số Blue Shield Promise Cal-MediConnect 1-855-905-3825 (TTY: 711) 8 giờ
sáng–8 giờ tối, 7 ngày trong tuần. HOẶC Ban.

Tagalog
(Tagalog – Filipino):

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga
serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa Blue Shield Promise
Cal-MediConnect 1-855-905-3825 (TTY: 711) Mula 8am-8pm, 7 araw sa isang lingo.

한국어
(Korean):

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습
니다. Blue Shield PromiseCal-MediConnect 1-855-905-3825 (TTY: 711)
번으로 전화해 주십시오. 번으로 전화해 주십시오,오후 8시, 7 일 주일 오전 8시.
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող
են տրամադրվել լեզվական աջակցո թյան ծառայո թյո ններ:
Զանգահարեք Blue Shield Promise Cal-MediConnect 1-855-905-3825 (TTY
(հեռատիպ)՝ 711) Ից 8:00 – 20:00, շաբաթը յոթ օր
 ﺑﺎ. ﺗﺳﮭﯾﻼت زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺻورت راﯾﮕﺎن ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻓراھم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد، اﮔر ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﮔﻔﺗﮕو ﻣﯽ ﮐﻧﯾد:ﺗوﺟﮫ
 با.( باشدTTY: 711)  همه روزه هفته، شب8  صبح تا8 . تماس بگیرید1-855-905-3825

Հայերեն
(Armenian):

ﯾﺳراف
(Persian/Farsi):
Русский
(Russian):
日本語
(Japanese):
ةيبرعلا
(Arabic):
ਪੰਜਾਬੀ
(Punjabi):

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны
бесплатные услуги перевода. Звоните Blue Shield Promise Cal-MediConnect
1-855-905-3825 (телетайп: 711) С 8:00 до 20:00, без выходных.
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。Blue Shield Promise Cal-MediConnect 1-855-905-3825 (TTY:711) ま
で、お電話にてご連絡ください。毎日8am～8pm
 اﺗﺼﻞ ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ. ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻟﻚ،  ﻣﺠﺎﻧًﺎ،  ﻓﺈن ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻠﻐﺔ، إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺘﺤﺪث اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
 (ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ1-855-905-3825 TTY ،  ﻣﺴﺎ ًء8:00 -  ﺻﺒﺎﺣًﺎ711). 8:00 اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ
 اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ ﻣﺠﺎﻧﯿﺔ.ﺳﺒﻌﺔ أﯾﺎم ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع.
ਿਧ�� ਿ��: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ�ੇ ਹੋ� ਤਾਂ �ਾ�ਾ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ
ਉਪਲਬਧ ਹੈ। Blue Shield Promise Cal-MediConnect 1-855-905-3825
(TTY:711) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।.ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ �ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ� ਹ�ਤੇ ਿਵਚ 7 ਿ��

ខ្មែរ
បែយ័ត្ន: បែសិនបើអ្នកនិយាយភាសាអែសែប៉ែញអ្នកមានសែវាកម្មជំនួយភាសា
(Cambodian/Khmer): ឥតគិតថ្លែ។ ទូរស័ព្ទទៅ Cal-MediConnect 1-855-905-3825 (TTY: 711)
ចាប់ពីម៉ែង 8:00 ពែឹក។ ម៉ែង 8 ពែឹកម៉ែង 7 ថ្ងែក្នុងមួយសប្តែហ៍។
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 អ្ន កអាចទទួ លបានឯកសារនេះដោ�យឥតគិតថ្លៃក្នុងទម្រង់ផ្សេងៗដូ ចជាអក្សរពុម្ពធំ អក្សរ
សម្រាប់ជនពិការភ្នែក ឬជាសំឡេងអូ ឌីយូ ។៉ សូ មទូ រស័ព្ទមកកាន់ ផ្នែកសេវាសមាជិកតាមលេខ
1-855-905-3825 (TTY: 711) 8:00 a.m. to 8:00 p.m. ប្រាំពីរថ្ងៃ ក្នុងមួ យសប្តា ហ៍។
ការហៅ�ទូ រស័ព្ទនេះគឺឥតគិតថ្លៃ។
 អ្ន កអាចធ្វើការស្ន ើសុំអចិន្ត្រៃ យ៍ដ�ើម្បីទទួ លបានព័ត៌មានជាភាសាមួ យក្រៅពីភាសាអង់គ្លេស ឬនៅ�ក្នុងទម្រ
ង់ផ្សេងនៅ�ពេលនេះឬនៅ�ពេលអនាគត។ ដ�ើម្បីធ្វើការស្ន ើសុំ សូ មទាក់ទងមកផ្នែកសេវាសមាជិករបស់គ
ម្រោង Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan ។
 ស�ៀវភៅ�បញ្ជីឈ្មះនេះមានព័ត៌មានថ្មីបំផុតគិតត្រឹម 8/1/2018 ប៉ុន្តែ អ្ន កចាំបាច់ត្រូ វដឹងថា៖
• អ្ន កផ្ត ល់សេវាក្នុងបណ្
ដា ញគម្រោង Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan
មួ យចំនួនអាចត្រូ វបានបន្ថែ មចូ ល ឬដកចេញពីក្នុងបណ្
តា ញរបស់យ�ើងបន្ទា ប់ពីបញ្ជីរាយនាមនេះបា
នចេញផ្សាយ។
• អ្ន កផ្ត ល់សេវាក្នុងបណ្
តា ញនៃគម្រោង Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan របស់យ�ើ
ងអាចនឹងលែងទទួ លយកសមាជិកថ្មី។ ប្រសិនប�ើអ្នកមានបញ្ហាក្នុងការស្វែ ងរកអ្ន កផ្ត ល់សេវាដែ
លទទួ លយកសមាជិកថ្មី សូ មទូ រស័ព្ទមកកាន់ ផ្នែកសេវាសមាជិក at 1-855-905-3825 (TTY: 711)
ហ�ើយយ�ើងនឹងជួ យលោ�កអ្ន ក។
• ដ�ើម្បីទទួ លបានព័ត៌មានថ្មីបំផុតអំពីអ្នកផ្ត ល់សេវាក្នុងបណ្
តា ញរបស់គម្រោង Blue Shield Promise
Cal MediConnect Plan ក្នុងតំបន់របស់អ្នក សូ មចូ លម�ើល www.blueshieldca.com/
promise/calmediconnect ឬទូ រស័ព្ទទៅ�លេខ ផ្នែកសេវាសមាជិក តាមលេខ1-855- 905-3825
(TTY: 711), 8:00 a.m. to 8:00 p.m. បានប្រាំពីរថ្ងៃ ក្នុងមួ យសប្តា ហ៍។
ការហៅ�ទូ រស័ព្ទនេះគឺឥតគិតថ្លៃ។
វេជ្ជ បណ្ឌិតនិងអ្ន កជំនាញផ្នែកថែទា ំសុខភាពផ្សេងទ�ៀតនៅ�ក្នុងបណ្
តា ញគម្រោង Blue Shield Promise Cal
MediConnect Plan មានរាយនាមនៅ�ល�ើទំព័រ 1-3013 ។ ឱសថស្ថាននៅ�ក្នុងបណ្
តា ញរបស់យ�ើងមានរាយនា
មនៅ�ល�ើទំព័រទី 4321-4380 ។ អ្ន កអាចប្រើតារាងលំដាប់អក្សរនៅ�ផ្នែកខាងក្រោយស�ៀវភៅ�បញ្ជីរាយនាមនេះ
ដ�ើម្បីរកទំព័រមានឈ្មះអ្ន កផ្ត ល់សេវាឬឱសថសា្ថ នណាមួ យ។

ប្រសិនប�ើអ្នកមានសំណួរសូ មទូ រស័ព្ទ Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan តាមលេខ 1-855-905-3825
(TTY: 711), 8:00 a.m. ដល់ 8:00 p.m. ប្រាំពីរថ្ងៃ ក្នុងមួ យសប្តាហ៍។ ការហ�ៅទូ រស័ព្ទនេះគឺឥតគិតថ្លៃ ។ សម្រាប់ព័ត៌មាន
បន្ថែ មសូ មចូ លម�ើលគេហទំព័រ www.blueshieldca.com/promise/calmediconnect។
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B. អ្ន កផ្តល់សេវា
B1. ពាក្យគន្ ឹះល
ផ្នែកនេះពន្យល់ពីពាក្យគន្ លឹះដែលអ្ន កនឹងឃ�ើញនៅ�ក្នុង ស�ៀវភៅ�បញ្ជីអ្នកផ្ត ល់សេវានិងឱសថស្ថាន របស់យ�ើង។
•

អ្ន កផ្ដ ល់សេវា គឺជាអ្ន កមានអាជីពផ្នែកថែទា ំសុខភាព និងអ្ន កផ្ដ ល់សេវាគាំទ្រដូ ចជា
វេជ្ជ បណ្ឌិត គិលានុបដ្ឋាកា ឱសថការ ី គ្រូពេទ្យព្យាបាល និងមនុស្សផ្សេងទ�ៀតដែលផ្ដ ល់
ការថែទា ំសុខភាព និងសេវាកម្ម នានា។ សេវាកម្ម នានា រ ួមបញ្ល
ចូ ទា ំងការថែទា ំផ្នែកវេជ្ជសាស្
រ ្ត សេវាកម្ម និងការគាំទ្ររយៈពេលយូរ (LTSS) ការផ្គ ត់ផ្គង់សម្ភារៈ ថ្នាពេ
ំ ទ្យតាមវេជ្ជ បញ្ជា បរ ិក្ខា រ
និងសេវាកម្មផ្សេងទ�ៀត ។
○○ ពាក្យ អ្ន កផ្ដ ល់សេវាកម្ម ក៏រ ួមបញ្ល
ចូ ទា ំងមន្ ទីរថែទា ំដូ ចជាពេទ្យ គ្ លីនិក និងកន្លែ ងផ្សេងទ�ៀតដែ
លផ្ត ល់សេវាវេជ្ជសាស្ត្រ ឧបករណ៍វេជ្ជសាស្រ្ត និងសេវាកម្ម និងការគាំទ្ររយៈពេលយូរអង្វែ ង។
○○ អ្ន កផ្ត ល់សេវាដែលជាផ្នែកនៃបណ្
តា ញគម្រោងរបស់យ�ើងត្រូ វបានហៅ�ថា អ្ន កផ្ដ ល់សេវាបណ្
ដា ញ។

•

អ្ន កផ្ដ ល់សេវាក្នុងបណ្
ដា ញ គឺជាអ្ន កផ្ត ល់សេវាដែលបានចុះកិច្ចសន្យា ជាមួ យយ�ើងដ�ើម្បីផ្តល់សេវាកម្ម
ផ្សេងៗដល់សមាជិកក្នុងគម្រោងរបស់យ�ើង។ អ្ន កផ្ត ល់សេវានៅ�ក្នុងបណ្
តា ញរបស់យ�ើងជាទូ ទៅ�ចេញវ ិក្ក
យបត្រឱ្យយ�ើងដោ�យផ្ទាល់សម្រាប់ការថែទា ំដែលពួ កគេផ្ដ ល់ឱ្យលោ�កអ្ន ក។ នៅ�ពេលអ្ន កទៅ�ពិនិត្យជាមួ
យអ្ន កផ្ត ល់សេវាក្នុងបណ្
តា ញ ជាធម្ម តាអ្ន កមិនបង់ប្រាក់អ្វីទា ំងអស់សម្រាប់សេវាដែលមានការរ៉ាប់រង។

•

គ្រូពេទ្យថែទា ំបឋម (PCP) គឺជាគ្រូពេទ្យព្យាបាលជំងឺស រ ីរាង្គ ទូទៅ� គ្រូពេទ្យប្រចាំគ្រួសារ
គ្រូពេទ្យជំនាញទូ ទៅ� ឬគ្រូពេទ្យឯកទេសដែលផ្ត ល់ឱ្យអ្ន កនូ វការថែទា ំសុខភាពជាប្រចាំ។ PCP របស់
អ្ន កនឹងរក្សាទុកកំណត់ត្រាពេទ្យរបស់អ្នក និងស្វែ ងយល់ពីតម្រូ វការសុខភាពរបស់អ្នកតាមពេលវេ
លា។ PCP របស់អ្នកក៏ជាអ្ន ក បញ្ន
ជូ អ្ន កទៅ�ព្យាបាលបន្ត ប្រសិនប�ើអ្នកត្រូ វការជួ បគ្រូពេទ្យឯកទេស
ឬអ្ន កផ្ត ល់សេវាផ្សេងទ�ៀត។

•

គ្រូពេទ្យឯកទេស គឺជាវេជ្ជ បណ្ឌិតដែលផ្ដ ល់សេវាថែទា ំសុខភាពចំពោ�ះជំងឺជាក់លាក់
ឬផ្នែកណាមួ យនៃរាងកាយ។ មានអ្ន កឯកទេសជាច្រើនប្រភេទ។ ទា ំងនេះគឺជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែ ងពីរបី:
○○ គ្រូពេទ្យឯកទេសខាងជំងឺមហារ ីក ថែទា ំអ្ន កជំឺ ងដែលមានជំងឺមហារ ីក។
○○ គ្រូពេទ្យឯកទេសជំងឺបេះដូ ង ថែទា ំអ្ន កជំឺ ងដែលមានជំងឺបេះដូ ង។
○○ គ្រូពេទ្យឯកទេសព្យាបាលការខូ ចទ្រង់ទ្រាយ ថែទា ំអ្ន កជំឺ ងដែលមានបញ្ហាឆ្ អឹង សន្លា ក់
ឬសាច់ដុំ។

•

ក្រុមវេជ្ជសាស្ត្រ ឬសមាគមន៍គ្រូពេទ្យឯករាជ្យ (IPA) គឺអង្គ ភាពដែលបានបង្កើតឡ�ើងក្រោមច្បាប់រដ្ឋ
California ដែលមានកិច្ចសន្យាជាមួ យគម្រោងសុខភាពដ�ើម្បីផ្ដល់ ឬរ�ៀបចំសម្រាប់ការផ្ដ ល់នូវសេវា
ថែទា ំសុខភាពដល់អ្នកចុះឈ្មះនៅ�ក្នុងគម្រោង។

•

អ្ន កអាចនឹងត្រូ វការ ការបញ្ន
ជូ ដ�ើម្បីជួបគ្រូពេទ្យឯកទេស ឬអ្ន កដែលមិនមែនជា PCP របស់អ្នក។
ការបញ្ន
ជូ មានន័យថាគ្រូពេទ្យថែទា ំបឋម (PCP) របស់អ្នកត្រូ វតែផ្ត ល់ការយល់ព្រមដល់អ្នកមុន
ពេលអ្ន កអាចជួ បអ្ន កផ្ត ល់សេវាផ្សេងទ�ៀតដែលមិនមែនជា PCP របស់អ្នក។ ប្រសិនប�ើអ្នកមិន
ទទួ លបានការបញ្ន
ជូ ព្យាបាលបន្ត គម្រោង Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan
មិនអាចគ្របដណ្តប់សេវានោ�ះបានទេ។
○○ សេវាបញ្ន
ជូ ពីគម្រោងរបស់យ�ើងមិនចាំបាច់សម្រាប់
–– ការសង្រ្ោះបន្ទា ន់
–– ការថែទា ំដែលតូ ្រវការបន្ទា ន់
–– សេវាលាងតម្រងនោ�មដែលលោ�កអ្ន កទទួ លបាននៅ�មន្ ទីរលាងឈាម
ដែលមានការបញ្ជាក់ដោ�យ Medicare នៅ�ពេលលោ�កអ្ន កស្ថិតនៅ�ក្រៅតំបន់សេវារបស់ផែន
ការនេះ ឬ

ប្រសិនប�ើអ្នកមានសំណួរសូ មទូ រស័ព្ទ Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan តាមលេខ 1-855-905-3825
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បន្ថែ មសូ មចូ លម�ើលគេហទំព័រ www.blueshieldca.com/promise/calmediconnect។
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–– សេវាកម្ម ពីអ្នកឯកទេសផ្នែកសុខភាពស្ត្រី។
–– រាល់សេវាបង្កា រដែលធានារ៉ាប់រងដោ�យគម្រោង Medicare រ ួមទា ំងការឆ្លុះពិនិត្យ
និងថ្នាវ
ំ ៉ា ក់សាង
ំ ។
•

ដោ�យបន្ថែ មល�ើសពីនេះ ប�ើអ្នកមានសិទ្ធិទទួ លបានអត្ថ ប្រយោ�ជន៍ពីក្រុមគ្រូពេទ្យតំហែទា ំសុខភាពឥ
ណ្
ឌា អ្ន កអាចនឹងជួ បក្រុមគ្រូពេទ្យទា ំងនេះដោ�យមិនចាំបាច់មានការបញ្ន
ជូ បន្ត ឬការផ្ទេរបាន។ យ�ើង
ត្រូ វបង់ថ្លៃ ជូ នអ្ន កផ្ត ល់សេវាសុខភាពជនជាតិឥណ្
ឌាសម្រាប់សេវាទា ំងនោ�ះប�ើទោ�ះបីជាពួ កគេចេញពីប
ណ្
តា ញរបស់យ�ើងក៏ដោ�យ។
○○ ព័ត៌មានបន្ថែ មស្តីពីការបញ្ន
ជូ បន្ត មាននៅ�ក្នុងជំពូកទី 3 នៃស�ៀវភៅ�ណែនាំសមាជិក ។

•

អ្ន កក៏អាចជួ ប អ្ន កសម្របសម្រួ លផ្នែកថែទា ំ និងក្រុមថែទា ំ ដែលអ្ន កជួ យជ្រើសរ� ើស។
○○ អ្ន កសម្របសម្រួ លផ្នែកថែទា ំជួ យអ្ន កគ្រប់គ្រងអ្ន កផ្ត ល់សេវា និងសេវាកម្មផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ របស់អ្
នក។
○○ ក្រុមថែទា ំ របស់អ្នកចាប់ផ្ត ើមពីទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួ យនឹង PCP របស់អ្នក។ ក្រុមថែទា ំអា
ចរាប់បញ្ល
ចូ ទា ំងអ្ន កថែទា ំ អ្ន កសម្របសម្រួ លផ្នែកថែទា ំ គ្រូពេទ្យឯកទេស និងអ្ន កផ្សេងទ�ៀត
ដោ�យផ្អែកល�ើកម្រិតនៃតម្រូ វការដែលបានបង្ហាញនៅ�ក្នុងគម្រោងថែទា ំរបស់អ្នក។ មនុស្សគ្រប់
រ ូបនៅ�ក្នុងក្រុមថែទា ំធ្វើការជាមួ យគ្នាដ�ើម្បីធានាថា ការថែទា ំរបស់អ្នកត្រូ វបានសម្របសម្រួ ល។
នេះមានន័យថាពួ កគេធានាថា ការធ្វើតេស្ត និងការពិសោ�ធន៍ត្រូ វបានធ្វើម្តង ហ�ើយលទ្ធ ផលត្
រ ូវបានចែករំ លែកជាមួ យអ្ន កផ្ត ល់សេវាសាកសម។ វាក៏មានន័យផងដែរថា PCP របស់អ្នកគួ រដឹ
ងពីថ្នាទា
ំ ំងអស់ដែលអ្ន កប្រើដ�ើម្បីឱ្យគាត់អាចបន្ថ យផលប៉ះពាល់អ វ ិជ្ជ មានណាមួ យ។ ក្រុមថែទា ំ
របស់អ្នកនឹងធ្វើការរ ួមគ្នាដ�ើម្បីបង្កើតការអនុវត្ត ន៍និងរក្សានូ វគម្រោងថែទា ំសុខភាពរបស់អ្
នក។PCPរបស់អ្នកនឹងស្ន ើសុំការអនុញ្ញាតរបស់អ្នកជានិច្ច មុននឹងចែករំ លែកព័ត៌មានវេជ្ជសាស្ត្រ
របស់អ្នកជាមួ យអ្ន កផ្ត ល់សេវាផ្សេងទ�ៀត។

B2. ជ្រើសរ �សអ្ន
ើ កផ្តលកា
់ រថែទាំបឋម (PCP)
អ្ន កអាចទទួ លបានសេវាកម្ម ពីអ្នកផ្ត ល់សេវាណាមួ យដែលស្ថិតនៅ�ក្នុងបណ្
តា ញរបស់យ�ើង
និងទទួ លយកសមាជិកថ្មី។
ដំបូង អ្ន កនឹងត្រូ វ ជ្រើសរ� ើសយកគ្រូពេទ្យថែទា ំបឋម។ អ្ន កអាចមានគ្រូពេទ្យឯកទេសធ្វើជា PCP របស់អ្នក។
លោ�កអ្ន កក៏អាចជ្រើសរ� ើសគ្រូពេទ្យជំនាញជា PCP របស់អ្នក ប�ើសិនគ្រូពេទ្យឯកទេសយល់ព្រមផ្ដ ល់សេវាទា ំងអ
ស់ដែល PCPs បានផ្ដ ល់ឲ្យតាមធម្ម តា។ ដ�ើម្បីស្ន ើសុំអ្នកឯកទេសរបស់អ្នកឱ្យធ្វើជា PCP របស់អ្នក សូ មទាក់ទង
មកផ្នែកសេវាសមាជិកគម្រោង Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan ។
PCPs របស់គម្រោងយ�ើងខ្ញុំមានទំនាក់ទំនងជាមួ យក្រុមវេជ្ជសាស្ត្រ ទា ំងនេះ។ នៅ�ពេលអ្ន កជ្រើស PCP
របស់អ្នក លោ�កអ្ន កក៏អាចជ្រើសក្រុមវេជ្ជសាស្ត្រដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងគ្នា ផងដែរ។ នេះមានន័យថា PCP
របស់អ្នកនឹងណែនាំអ្នកឲ្យទៅ�ជួ បគ្រូពេទ្យជំនាញ និងសេវាកម្មដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួ យក្រុមវេជ្ជសាស្ត្រ រប
ស់គាត់ផងដែរ។
•

ប្រសិនប�ើមានគ្រូពេទ្យ ឬមន្ ទីរពេទ្យពិសេសណាមួ យនៅ�ក្នុងគម្រោង ដែលអ្ន កចង់ប្រើ វាសំខាន់ត្រូ វ
ម�ើលថាត�ើពួកគេមានទំនាក់ទំនងជាមួ យក្រុមវេជ្ជសាស្ត្រ PCP របស់អ្នកដែរឬទេ។ អ្ន កអាចរកម�ើ
លនៅ�ក្នុងស�ៀវភៅ�បញ្ជីរាយនាមនេះ ឬស្ន ើសុំសេវាសមាជិករបស់គម្រោង Blue Shield Promise Cal
MediConnect Plan ត្រួតពិនិត្យម�ើលថាត�ើ PCP ដែលអ្ន កចង់បាន ធ្វើការបញ្ន
ជូ បន្ត ទៅ�កាន់គ្រូពេ
ទ្យជំនាញនោ�ះ ឬប្រើមន្ ទីរពេទ្យនោ�ះដែរឬទេ។

•

ប្រសិនប�ើអ្នកមិនរ� ើសពីក្នុងក្រុមគ្រូពេទ្យ PCP របស់អ្នកទេនោ�ះ គម្រោង Blue Shield Promise Cal
MediConnect Plan មិនអាចគ្របដណ្តប់សេវានេះបានទេ។

ដ�ើម្បីជ្រើសរ� ើស PCP សូ មចូ លទៅ�កាន់ បញ្ជីឈ្មះគ្រូពេទ្យ នៅ�ទំព័រ 1 ហ�ើយជ្រើសរ� ើស គ្រូពេទ្យម្នា ក់៖
•

ដែលអ្ន កប្រើឥឡូវ ឬ

ប្រសិនប�ើអ្នកមានសំណួរសូ មទូ រស័ព្ទ Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan តាមលេខ 1-855-905-3825
(TTY: 711), 8:00 a.m. ដល់ 8:00 p.m. ប្រាំពីរថ្ងៃ ក្នុងមួ យសប្តាហ៍។ ការហ�ៅទូ រស័ព្ទនេះគឺឥតគិតថ្លៃ ។ សម្រាប់ព័ត៌មាន
បន្ថែ មសូ មចូ លម�ើលគេហទំព័រ www.blueshieldca.com/promise/calmediconnect។

xx

•

អ្ន កដែលអ្ន កទុកចិត្តបានណែនាំឱ្យអ្ន ក ឬ

•

មានការ ិយាល័យដែលងាយស្រួ លសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណ�ើរទៅ�ដល់។

•

ប�ើអ្នកចង់បានជំនួយក្នុងការជ្រើសរ� ើស PCP ម្នា ក់ សូ មទូ រស័ព្ទមកកាន់ ផ្នែកសេវាសមាជិក
តាមរយៈលេខ 1-855- 905-3825, 8:00 a.m. ដល់ 8:00 p.m. ប្រាំពីរថ្ងៃ ក្នុងមួ យសប្ដា ហ៍។
ការហៅ�ទូ រស័ព្ទនេះឥតគិតថ្លៃ (TTY: 711) ។ ឬចូ លទៅ�កាន់ www.blueshieldca.com/promise/
calmediconnect។

•

ប្រសិនប�ើអ្នកមានសំណួរថាត�ើយ�ើងនឹងបង់ថ្លៃសេវាវេជ្ជសាស្រ្ត ឬការថែទា ំដែលអ្ន កចង់បានឬត្រូ វការឬ
ទេនោ�ះ សូ មហៅ�ទូ រស័ព្ទទៅ�ផ្នែកសេវាអតិថិជននិងសួ រ មុនពេល អ្ន កទទួ លបានសេវាឬការថែទា ំងនោ�ះ។

B3. សេវាកម្មនង
ិ ការគាំទ្ររយៈពេលវែង (LTSS)
ក្នុងនាមជាសមាជិកគម្រោង Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan អ្ន កប្រហែលជាអាចទ
ទួ លបាននូ វសេវាកម្ម និងការគាំទ្ររយៈពេលយូរ (LTSS) ដូ ចជាការថែទា ំសុខភាពពេលថ្ងៃ នៅ�តាមមណ្ឌ ល
សុខភាពនានាដែលផ្ត ល់ការថែទា ំ ការព្យាបាល សកម្ម ភាព និងអាហារសម្រាប់អ្នកដែលមានសុខភាពរ៉ា ំ
រ៉ៃ ឬសុខភាពផ្ វលូ ចិត្ត សេវាកម្ម គាំទ្រតាមផ្ ទះ (IHSS) សម្រាប់មនុស្សដែលត្រូ វការការថែទា ំខ្ លួន (ឬ / និង)
ជួ យរស់នៅ�ដោ�យសុវត្ថិភាពនៅ�ផ្ ទះ កម្ម វ ិធីសេវាកម្មគោ�លបំណងចម្រុះសម្រាប់មនុស្សចាស់ (MSSP) ផ្ត ល់ការគ្
រប់គ្រងថែទា ំផ្នែកសង្គ ម និងសុខភាពសម្រាប់អតិថិជនវ ័យចំណាស់ដែលមានលក្ខ ណៈសម្បតិ្តគ្រប់គ្រាន់ក្នុង
ការមករស់នៅ�ក្នុងមណ្ឌ លថែទា ំសុខភាព ប៉ុន្តែ មានបំណងចង់ស្នាក់នៅ�ក្នុងសហគមន៍ដែលជួ យផ្ត ល់ប រ ិក្ខា រ
និងសម្ភារៈពេទ្យ ដូ ចជាក្រណាត់កន្ទ ប និងសេវាដឹកជញ្ន
ជូ ទៅ�ពេទ្យ។ LTSS ជួ យមនុស្សដែលត្រូ វការជំនួយដ�ើម្បី
ធ្វើកិច្ច ការប្រចាំថ្ងៃដូចជាការងូ តទឹក ការស្ល ៀកពាក់ ការធ្វើម្បនិ
ហូ ងការលេបថ្នា។ំ សេវាកម្ម ភាគច្រើនទា ំងនេះ
ត្រូ វបានផ្ត ល់ជូនតាមផ្ ទះ ឬនៅ�តាមសហគមន៍របស់អ្នក ប៉ុន្តែ អាចផ្ត ល់ជូននៅ�តាមមណ្ឌ លថែទា ំមនុស្សចាស់
ឬមន្ ទីរពេទ្យផងដែរ។
សេវាកម្ម ទា ំងនេះរ ួមបញ្ល
ចូ សេវាបម្រើមនុស្សពេញវ ័យតាមសហគមន៍ (CBAS) ។
CBAS គឺជាកម្ម វ ិធីសុខភាពពេលថ្ងៃ តាមសហគមន៍ដែលផ្ត ល់សេវាកម្ម ដល់មនុស្សចាស់ និងមនុស្សពេញវ ័យដែ
លមានបញ្ហាសុខភាព ខួ រក្បាល ឬផ្ វលូ ចិត្តរ៉ារ៉ៃ
ំ និង/ឬពិការភាពដែលមានការប្រឈមមុខនឹងតម្រូ វការថែទា ំ
តាមមន្ ទីរពេទ្យ។
ដ�ើម្បីស្ន ើសុំ CBAS សូ មទាក់ទងមក Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan តាមលេខ
1-855-905-3825 (TTY: 711) 8:00 a.m. ដល់ 8:00 p.m.ប្រាំពីរថ្ងៃ ក្នុងមួ យសប្តា ហ៍។
សេវាកម្ម និងការគាំទ្ររយៈពេលវែងផ្សេងទ�ៀតដែលផ្ត ល់ដោ�យ Blue Shield Promise Cal
MediConnect Plan រ ួមបញ្ល
ចូ ទា ំងកម្ម វ ិធីសេវាជំនួយចម្រុះសម្រាប់មនុស្សចាស់ (MSSP) ។ MSSP
គឺជាសេវាកម្មគ្រប់គ្រងការថែទា ំសុខភាពរបស់ Medicaid Waiver សម្រាប់មនុស្សចាស់ដែលមានអាយុ
65 ឆ្នាំឡ�ើងទៅ�ដែលមានសិទ្ធិទទួ លបាន Medi-Cal និងប្រឈមនឹងការចូ លមណ្ឌ លថែទា ំ។
អ្ន កគ្រប់គ្រងការថែទា ំសុខភាព MSSP ធ្វើការជាមួ យអ្ន កទទួ លផល សមាជិកគ្រួសារនិងក្រុមគ្រូពេទ្យដ�ើម្បីកំ
ណត់និងសម្របសម្រួ លសេវាកម្ម តាមផ្ ទះ។ សេវាកម្ម និងការគាំទ្ររយៈពេលយូរ (LTSS) ផ្សេងទ�ៀតអាចមានពីភ្នា
ក់ងារតាមតំបន់សម្រាប់មណ្ឌ លរស់នៅ�ឯករាជ្យនិង/ឬសម្រាប់វ ័យជរា (Area Agency on Aging and/or
Independent Living Center)ក្នុងមូ លដ្ឋាន។ ដ�ើម្បីស្វែ ងរកអ្ន កផ្ត ល់សេវាទា ំងនេះ សូ មចូ លទៅ�កាន់ទំព័រទី
4209 នៅ�ក្នុងស�ៀវភៅ�បញ្ជីរាយនាមនេះ។
បញ្ជីពេញលេញអំពីសេវាកម្ម ទា ំងនេះមាននៅ�ក្នុងជំពូកទី 4 នៃ ស�ៀវភៅ�ណែនាំសមាជិក របស់អ្នក។
B4. រប� ៀបកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្ន កផ្ដល់សេវាក្នុងបណ្
តា ញគម្រោង Blue Shield Promise Cal
MediConnect Plan។
អ្ន កត្រូ វតែទទួ លបានសេវាកម្ម ទា ំងអស់របស់អ្នកដែលមានការធានារ៉ាប់រងពីអ្នកផ្ត ល់សេវានៅ�ក្នុងបណ្
តា ញ
របស់យ�ើង ដែលជាប់ទាក់ទងជាមួ យក្រុមផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ របស់ PCP របស់អ្នក។ ប្រសិនប�ើអ្នកទៅ�រកអ្ន កផ្ត ល់
ប្រសិនប�ើអ្នកមានសំណួរសូ មទូ រស័ព្ទ Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan តាមលេខ 1-855-905-3825
(TTY: 711), 8:00 a.m. ដល់ 8:00 p.m. ប្រាំពីរថ្ងៃ ក្នុងមួ យសប្តាហ៍។ ការហ�ៅទូ រស័ព្ទនេះគឺឥតគិតថ្លៃ ។ សម្រាប់ព័ត៌មាន
បន្ថែ មសូ មចូ លម�ើលគេហទំព័រ www.blueshieldca.com/promise/calmediconnect។

xxi

សេវាដែលមិនមានក្នុងបណ្
តា ញ Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan និងមិនពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុម
វេជ្ជសាស្ត្រ PCP របស់អ្នកទេនោ�ះ (ដោ�យគ្មា នការអនុញ្ញាតឬការយល់ព្រមជាមុនពីយ�ើង) អ្ន កត្រូ វបង់ វ ិក្ក យបត្
រដោ�យខ្ លួនឯង។
ការអនុញ្ញាតជាមុន គឺជា ការយល់ព្រមពីគម្រោង Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan
មុនពេលអ្ន កអាចទទួ លបានសេវាកម្ម ឬឱសថជាក់លាក់ណាមួ យឬមុនពេលជួ បអ្ន កផ្ត ល់សេវាក្រៅបណ្
តាញ។ Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan អាចមិនគ្របដណ្តប់ល�ើសេវាឬឱសថប្រសិនប�ើ
អ្ន កមិនមានការយល់ព្រម។
ការល�ើកលែងចំពោ�ះករណីនេះគឺនៅ�ពេលដែលអ្ន កត្រូ វការការព្យាបាលបន្ទា ន់ ឬសង្គ្ោះបន្ទា ន់
ឬការលាងឈាម និងមិនអាចទៅ�រកអ្ន កផ្ត ល់សេវានៅ�ក្នុងគម្រោងនេះ ដូ ចជានៅ�ពេលដែលអ្ន កនៅ�ឆ្ងាយពីផ្ទះ។
អ្ន កក៏អាចចេញក្រៅគម្រោង ឬក្រុមគ្រូពេទ្យ PCP របស់អ្នក ប្រសិនប�ើ Blue Shield Promise Cal
MediConnect Plan ផ្ត ល់ការអនុញ្ញាតជាមុនដល់អ្នក។
អ្ន កប្រហែលជាត្រូ វការការបញ្ន
ជូ បន្ត ដ�ើម្បីទៅ�ជួ បនរណាម្នា ក់ដែលមិនមែនជា គ្រូពេទ្យថែទា ំបឋម។មានព័ត៌
មានបន្ថែ មអំពីការបញ្ន
ជូ បន្ត នៅ�ផ្នែកទី B1 ពាក្យគន្ លឹះ នៃស�ៀវភៅ�បញ្ជីរាយនាមនេះនៅ�ទំព័រទី xix ។
•

អ្ន កអាចផ្លាស់ប្រអ្ន
តូ កផ្ត ល់សេវានៅ�ក្នុងបណ្
តា ញនៅ�ពេលណាមួ យក៏បានក្នុងឆ្នាំ។ ប្រសិនប�ើអ្នកបាន
ទៅ�រកអ្ន កផ្ត ល់សេវាបណ្
តា ញគម្រោងមួ យ អ្ន កមិនចាំបាច់បន្ត ទៅ�រកអ្ន កផ្ត ល់សេវាកម្ម ដូចគ្នានោ�ះ
ទេ។ សម្រាប់អ្នកផ្ត ល់សេវាមួ យចំនួន អ្ន កអាចត្រូ វការសេវាបញ្ន
ជូ ពី PCP របស់អ្នក។ ការផ្លាស់ប្រតូ
PCP នឹងមានប្រសិទ្ធភាពនៅ�ថ្ងៃ ដំបូងនៃខែបន្ទា ប់ដរាបណាយ�ើងទទួ លបានសំណ�ើរបស់អ្នកនៅ�
ត្រឹមថ្ងៃ ទី 20 នៃខែបច្ចុប្បន្ន ។ ដ�ើម្បីផ្លាស់ប្រតូ PCP របស់អ្នក សូ មទូ រស័ព្ទទៅ�ផ្នែកសេវាអតិថិជន។
នៅ�ពេលលោ�កអ្ន កហៅ�ទូ រស័ព្ទ សូ មប្រាកដថាបានជំរាបប្រាប់ផ្នែកសេវាអតិថិជនថាត�ើអ្នកកំពុងទៅ�
ជួ បគ្រូពេទ្យឯកទេស ឬទទួ លយកសេវារ៉ាប់រងផ្សេងទ�ៀតដែលទាមទារការយល់ព្រមពីសំណាក់ PCP (ដូ
ចជាសេវាកម្មថែទា ំសុខភាពតាមផ្ ទះ និងបរ ិក្ខា រវេជ្ជសាស្ត្រប្រើជាប់ធន់បានយូរ) របស់អ្នកដែរឬទេ។ សេ
វាអតិថិជននឹងជួ យឱ្យប្រាកដថាអ្ន កអាចបន្ត ទទួ លបានការថែទា ំសុខភាពជំនាញ និងសេវាកម្ម ដ៏ទៃ
ទ�ៀតរបស់អ្នកនៅ�ពេលអ្ន កផ្លាស់ប្ ដូរ PCP របស់អ្នក។ សេវាសមាជិកក៏នឹងពិនិត្យផងដែរថាត�ើ PCP
ដែលអ្ន កចង់ប្រទៅ�ទទួ
តូ
លយកអ្ន កជំងឺថ្មីដែរឬទេ។ សេវាកម្មសមាជិកនឹងផ្លាស់ប្រកំ
តូ ណត់ត្រាសមាជិក
ភាពរបស់អ្នកដ�ើម្បីបង្ហាញឈ្មះ PCP ថ្មីរបស់អ្នក ហ�ើយប្រាប់អ្នកនៅ�ពេលណាដែលការផ្លាស់ប្រតូ PCP
ថ្មីរបស់អ្នកនឹងមានប្រសិទ្ធភាព។ សេវាកម្មសមាជិកក៏នឹងផ្ញើឲ្យអ្ន កនូ វកាតសមាជិកថ្មីដែលបង្ហាញឈ្
មោ�ះ និងលេខទូ រស័ព្ទ PCP ថ្មីរបស់អ្នក។

•

សូ មចងចាំថា PCP របស់គម្រោងយ�ើងខ្ញុំមានទំនាក់ទំនងជាមួ យក្រុមវេជ្ជសាស្ត្រ ទា ំង
នេះ។ ប�ើសិនអ្ន កផ្លាស់ប្ ដូរ PCP របស់អ្នក លោ�កអ្ន កក៏អាចផ្លាស់ប្ ដូរក្រុមវេជ្ជសាស្ត្រ ផងដែរ។
នៅ�ពេលអ្ន កស្ន ើសុំការផ្លាស់ប្ ដូរ សូ មប្រាកដថាបានជំរាបប្រាប់សេវាសមាជិកត�ើអ្នកកំពុងទៅ�ជួ
បគ្រូពេទ្យជំនាញ ឬទទួ លយកសេវារ៉ាប់រងផ្សេងទ�ៀតដែលទាមទារការយល់ព្រមពីសំណាក់ PCP
របស់អ្នកដែរឬទេ។ សេវាសមាជិកនឹងជួ យឲ្យប្រាកដថាអ្ន កអាចបន្ត ទទួ លបានការថែទា ំសុខភាពជំ
នាញ និងសេវាកម្ម ដ៏ទៃទ�ៀតរបស់អ្នកនៅ�ពេលអ្ន កផ្លាស់ប្ ដូរ PCP របស់អ្នក។

• Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan ធ្វើការជាមួ យអ្ន កផ្ត ល់សេវាទា ំងអស់នៅ�ក្នុងបណ្
តា ញ
របស់យ�ើងដ�ើម្បីបំពេញតម្រូ វការរបស់ជនពិការ។ តាមដែលអាចធ្វើទៅ�បាន បញ្ជីឈ្មះអ្ន កផ្ត ល់សេវាប
ណ្
តា ញនៅ�ក្នុងស�ៀវភៅ�អាសយដ្ឋាននេះរ ួមបញ្ល
ចូ ទា ំងព័ត៌មានអំពីការស្នាក់នៅ�ដែលពួ កគេផ្ត ល់ជូន។
•

ប�ើអ្នកត្រូ វការជួ បអ្ន កផ្ត ល់សេវា ហ�ើយមិនប្រាកដថាត�ើគេផ្ត ល់កន្លែ ងស្នាក់នៅ�ដែលអ្ន កត្រូ វកា
រឱ្យអ្ន កឬអត់ គម្រោង Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan អាចជួ យអ្ន កបាន។
និយាយជាមួ យអ្ន ក Care Navigator ដ�ើម្បីសុំជំនួយឬទូ រស័ព្ទទៅ� ផ្នែកសេវាសមាជិក តាមលេខ
1-855-905-3825 (TTY:711) 8:00 a.m. to 8:00 p.m. seven days a week.

ប្រសិនប�ើអ្នកមានសំណួរសូ មទូ រស័ព្ទ Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan តាមលេខ 1-855-905-3825
(TTY: 711), 8:00 a.m. ដល់ 8:00 p.m. ប្រាំពីរថ្ងៃ ក្នុងមួ យសប្តាហ៍។ ការហ�ៅទូ រស័ព្ទនេះគឺឥតគិតថ្លៃ ។ សម្រាប់ព័ត៌មាន
បន្ថែ មសូ មចូ លម�ើលគេហទំព័រ www.blueshieldca.com/promise/calmediconnect។
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B5. រប� ៀបស្វែងរកអ្ន កផ្តល់សេវាក្នុងគម្រោង Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan
ន�ៅក្នុងតំបន់របស់អ្នក
អ្ន កផ្ត ល់សេវាទា ំងអស់ដែលបានចុះក្នុងស�ៀវភៅ�អាសយដ្ឋាននេះទទួ លយកទា ំងគម្រោង Medicare និង
Medi-Cal។ អ្ន កផ្ត ល់សេវានៅ�ក្នុងស�ៀវភៅ�អាសយដ្ឋាននេះត្រូ វបានរ�ៀបចំតាមអក្ខ រក្រមដោ�យក្រុមផ្នែកវេជ្ជសា
ស្ត្រ / IPA បន្ទា ប់មកដោ�យគ្រូពេទ្យផ្នែកថែទា ំបឋម(PCPs) និងបានរាយនាមបន្ថែ មទ�ៀតតាមលំដាប់អក្ខ រក្រ
មទៅ�តាមនាមត្រកូ ល នៅ�ក្នុងទីក្រុងនីមួយៗ។ គ្រូពេទ្យឯកទេសបានរាយនាមក្នុងបញ្ជីតាមប្រភេទគ្រូពេទ្យឯ
កទេសនិងបន្ថែ មទ�ៀតទៅ�តាមទីក្រុង។ ដោ�យរកម�ើលទីក្រុងដែលអ្ន ករស់នៅ� អ្ន កនឹងអាចស្វែ ងរកគ្រូពេទ្យដែ
លមានរាយនាមនៅ�ក្នុងតំបន់របស់អ្នក។
B6. បញ្អ
ជី ្ន កផ្តល់សេវាបណ្
តា ញ
បញ្ជីរាយនាមអ្ន កផ្ត ល់សេវាក្នុងបណ្
តា ញគម្រោង Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan មាន៖
•

អ្ន កជំនាញផ្នែកថែទា ំសុខភាព រ ួមទា ំងគ្រូពេទ្យថែទា ំបឋម អ្ន កឯកទេស សុខភាពអាកប្បកិ រ ិយានិងសុ
ខភាពភ្នែក

•

មណ្ឌ លថែទា ំ រ ួមបញ្ល
ចូ ទា ំងមន្ ទីរពេទ្យ មណ្ឌ លថែទា ំមនុស្សចាស់ មណ្ឌ លថែទា ំមនុស្សចាស់ជំនាញ
មណ្ឌ លព្យាបាលសុខភាពផ្ វលូ ចិត្ត និង

•

អ្ន កផ្ដ ល់សេវាគាំទ្រ រ ួមបញ្ល
ចូ ទា ំងសេវាពេលថ្ងៃ សម្រាប់មនុស្សពេញវ ័យ ជំនួយក្នុងការរស់នៅ�
សេវាសម្រាប់អតិថិជន សេវាចែកចាយអាហារតាមផ្ ទះ និងភ្នា ក់ងារសុខភាពតាមផ្ ទះ

អ្ន កផ្ត ល់សេវាមានរាយនាមក្នុងបញ្ជីតាមលំដាប់អក្សរនៃនាមត្រកូ ល។ អ្ន កក៏អាចរកឈ្មះអ្ន កផ្ត ល់សេវានិងទំព័
រដែលមានព័ត៌មានទំនាក់ទំនងបន្ថែ មរបស់អ្នកផ្ត ល់សេវានៅ�ក្នុងតារាងលំដាប់អក្សរនៅ�ចុងបញ្ច ប់នៃស�ៀវភៅ�
បញ្ជីឈ្មះនេះ។ អ្ន កផ្ត ល់សេវាក៏មានចុះបញ្ជីតាមលំដាប់អក្ខ រក្រមនៃនាមត្រកូ លនៅ�ក្នុងតារាងលំដាប់អក្សរ។
ក្រៅពីព័ត៌មានទំនាក់ទំនង បញ្ជីឈ្មះអ្ន កផ្ត ល់សេវាក៏មានបញ្ល
ចូ ឯកទេសនិងជំនាញ ឧទាហរណ៍ដូចជាភាសា
និយាយឬការបញ្ច ប់វគ្គ បណ្តុះបណ្
តា លជំនាញវប្បធម៌ជាដ�ើម។
ការបណ
្ តុះបណ្
តា លជំនាញវប្បធម៌ គឺជាការណែនាំបន្ថែ មសម្រាប់អ្នកផ្ត ល់សេវាថែទា ំសុខភាពរបស់យ�ើង
ដែលជួ យពួ កគេឱ្យយល់ពីប្រវត្តិ គុណតម្លៃនិងជំន�ឿរបស់អ្នកឱ្យកាន់តែប្រស�ើរឡ�ើងដ�ើម្បីសម្របសេវាក
ម្ម របស់យ�ើងឱ្យបំពេញតាមតម្រូ វការផ្នែកសង្គ ម វប្បធម៌និងភាសារបស់អ្នក។
B7. Your Supplemental Benefits
គម្រោងរបស់អ្នកគ្របដណ្តប់ផលប្រយោ�ជន៍បន្ថែ មដែលរ ួមបញ្ល
ចូ ទា ំងការថែទា ំភ្នែកនិងការចាក់ម្ជុល វ ិទ្
យាសាស្រ្ត / សេវាជំនាញព្យាបាលឆ្ អឹងខ្ន ង។ អ្ន កអាចនឹងត្រូ វប្រើអ្នកផ្ត ល់សេវាជាក់លាក់មួយចំនួនដ�ើម្បី
ទទួ លបានផលប្រយោ�ជន៍បន្ថែ មទា ំងនេះ។ អ្ន កផ្ដ ល់សេវាមានរាយនាមក្នុងស�ៀវភៅ�បញ្ជីឈ្មះនេះ។ សេវា
កម្ម បន្ថែ មផ្សេងទ�ៀតមានរាយនាមខាងក្រោម។ មុននឹងអ្ន កណាត់ជួបឬប្រើសេវាកម្ម សូ មពិនិត្យម�ើល
ស�ៀវភៅ�ភស្តុតាងនៃការធានារ៉ាប់រង ឬទូ រស័ព្ទទៅ�កាន់ Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan at
1-855-905-3825(TTY: 711), 8:00 a.m. to 8:00 p.m. ប្រាំពីរថ្ងៃ ក្នុងមួ យសប្ដា ហ៍ដ�ើម្បីទទួ លបានព័ត៌មានលម្ អិ
តពីអត្ថ ប្រយោ�ជន៍នៃគម្រោង ដែនកំណត់ និងការល�ើកលែង។ ប្រសិនប�ើគម្រោងមិនរាប់បញ្ល
ចូ ផលប្រយោ�ជ
ន៍បន្ថែ មហ�ើយអ្ន កចូ លទៅ�កាន់អ្នកផ្ត ល់សេវាណាមួ យទា ំងនេះ សេវារបស់អ្នកនឹងមិនមានការរ៉ាប់រងនោ�ះទេ។

ប្រសិនប�ើអ្នកមានសំណួរសូ មទូ រស័ព្ទ Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan តាមលេខ 1-855-905-3825
(TTY: 711), 8:00 a.m. ដល់ 8:00 p.m. ប្រាំពីរថ្ងៃ ក្នុងមួ យសប្តាហ៍។ ការហ�ៅទូ រស័ព្ទនេះគឺឥតគិតថ្លៃ ។ សម្រាប់ព័ត៌មាន
បន្ថែ មសូ មចូ លម�ើលគេហទំព័រ www.blueshieldca.com/promise/calmediconnect។
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ផលិតផលមិនតម្រូ វឱ្យមានវេជ្ជ បញ្ជា
ទា ំងនេះគឺជាផលិតផលដែលមិនតម្រូ វឱ្យមានវេជ្ជ
បញ្ជាដែលមិនត្រូ វបានរ៉ាប់រងដោ�យ Medicare ឬ
Medi-Cal ហ�ើយមិនត្រូ វបានដាក់ចូលក្នុងលំដាប់ទី
3 នៃបញ្ជីឱសថរបស់យ�ើងឡ�ើយ។

Convey Health Solutions

ប្រព័ន្ធឆ្លើយតបសង្រ្ោះបន្ទា ន់ផ្ទាល់ខ្ លួន (PERS)

LifeStation
1-855-672-3269(TTY:711)
24 hours, 7 ថ្ងៃ ក្នុងមួ យសប្តា ហ៍

1-800-355-7913
ច័ន្ទ - សុក្រ 8AM-5 PM (PST)

Tivity
សមាជិកភាពហាត់ប្រាណ
កម្ម វ ិធី Silver Sneakers
Tivity Health និង SilverSneakers គឺជាពាណិជ្ជស
1-888-4234632
ញ្ញាចុះបញ្ជីឬជាពាណិជ្ជសញ្ញារបស់ Tivity Health, Inc.
និង / ឬក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័
ច័ន្ទ - សុក្រ 8AM-8 PM
ន្ធ របស់ខ្ លួននិង / ឬសាខានៅ�សហរដ្ឋ អាមេរ ិ
កនិង / ឬប្រទេសដ៏ទៃទ�ៀត។

ប្រសិនប�ើអ្នកមានសំណួរសូ មទូ រស័ព្ទ Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan តាមលេខ 1-855-905-3825
(TTY: 711), 8:00 a.m. ដល់ 8:00 p.m. ប្រាំពីរថ្ងៃ ក្នុងមួ យសប្តាហ៍។ ការហ�ៅទូ រស័ព្ទនេះគឺឥតគិតថ្លៃ ។ សម្រាប់ព័ត៌មាន
បន្ថែ មសូ មចូ លម�ើលគេហទំព័រ www.blueshieldca.com/promise/calmediconnect។
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C. បញ្ឈជី ្ម ោះ ឱសថស្ថានក្នុងបណ្
តា ញ
ស�ៀវភៅ�បញ្ជីឈ្មះនេះផ្ត ល់ជូននូ វបញ្ជីឈ្មះឱសថស្ថាននៅ�ក្នុង បណ្
តា ញ Blue Shield Promise Cal
MediConnect Plan ។ ឱសថស្ថានបណ្
តា ញទា ំងនេះគឺជាឱសថស្ថានដែលបានព្រមព្រៀងគ្នា ក្នុងការ ផ្ត ល់ឱស
ថមានវេជ្ជ បញ្ជាដល់អ្នកដែលជាសមាជិកក្នុងគម្រោង។
•

សមាជិកគម្រោង Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan ត្រូ វតែប្រើឱសថស្ថានក្នុងបណ្
តា ញ
ដ�ើម្បីទទួ លបានថ្នាតា
ំ មវេជ្ជ បញ្ជា។
○○ អ្ន កត្រូ វតែប្រើឱសថស្ថានក្នុងបណ្
តា ញគម្រោងល�ើកលែងតែក្នុងករណីសង្គ្ោះបន្ទា ន់ ឬអាសន្ន ។
○○ ប្រសិនប�ើអ្នកទៅ�កាន់ឱសថស្ថានក្រៅបណ្
ដា ញសម្រាប់ថ្នាតា
ំ មវេជ្ជ បញ្ជានៅ�ពេលដែល
វាមិនមែនជាករណីសង្គ្ោះបន្ទា ន់ អ្ន កនឹងត្រូ វចេញប្រាក់ពីហោ�ប�៉សម្រាប់សេវានេះ។
សូ មអានស�ៀវភៅ�ណែនាំសមាជិក នៃគម្រោង Blue Shield Promise Cal MediConnect
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែ ម។

•

ឱសថស្ថានក្នុងបណ្
តា ញមួ យចំនួនប្រហែលជាមិនត្រូ វបានរាយនាមនៅ�ក្នុងស�ៀវភៅ�អាសយដ្ឋាននេះ។
○○ ឱសថស្ថានក្នុងបណ្
តា ញមួ យចំនួនអាចត្រូ វបានគេបន្ថែ ម ឬដកចេញពីគម្រោងរបស់យ�ើងបន្ទា
ប់ពីស�ៀវភៅ�បញ្ជីឈ្មះនេះបានចេញផ្សាយ។

សម្រាប់ព័ត៌មានថ្មីៗ អំពីឱសថស្ថានក្នុងបណ្
តា ញនៃគម្រោង Blue Shield Promise Cal MediConnect
ក្នុងតំបន់របស់អ្នក សូ មម�ើលគេហទំព័ររបស់យ�ើង www.blueshieldca.com/promise/calmediconnect
ឬហៅ�ទូ រស័ព្ទទៅ�សេវាសមាជិកតាមលេខ 1-855- 905-3825 (TTY: 711), 8:00 a.m. to 8:00 p.m.
ប្រាំពីរថ្ងៃ ក្នុងមួ យសប្តា ហ៍។ ការហៅ�ទូ រស័ព្ទនេះគឺឥតគិតថ្លៃ។
ដ�ើម្បីទទួ លបានការពិពណ៌នាពេញលេញអំពីការធានារ៉ាប់រងល�ើថ្នាតា
ំ មវេជ្ជ បញ្ជារបស់អ្នក រ ួមទា ំងការបំពេ
ញបែបបទវេជ្ជ បញ្ជារបស់អ្នក សូ មអាន ស�ៀវភៅ�ណែនាំសមាជិក និងបញ្ ជីឱសថដែលមានការធានារ៉ាប់រង
របស់គម្រោង Blue Shield Promise Cal MediConnect ។ បញ្ជីឱសថមាននៅ�ល�ើគេហទំព័រ www.
blueshieldca.com/promise/calmediconnect ឬអ្ន កអាចស្ន ើសុំដោ�យហៅ�ទូ រស័ព្ទទៅ�ផ្នែកសេវាសមាជិក
តាម 1-855- 905-3825 (TTY: 711), 8:00 a.m. to 8:00 p.m. ប្រាំពីរថ្ងៃ ក្នុងមួ យសប្តា ហ៍។
C1. រប� ៀបកំណត់អត្តសញ្ញាណឱសថស្ថានក្នុងបណ្
តា ញគម្រោង Blue Shield Promise Cal MediConnect
Plan។
រ ួមជាមួ យឱសថស្ថានលក់រាយ បណ្
តា ញឱសថស្ថាននៃគម្រោងរបស់អ្នករ ួមមាន៖
•

ឱសថស្ថានបញ្ជាទិញតាមប្រៃសណីយ៍ផ្ើឱ
ញ សថតាមវេជ្ជ បញ្ជាមកកាន់សមាជិកតាមរយៈប្រៃសណីយ៍ឬក្រុ
ឹ
មហ៊ុនដកជញ្ន
ចូ ។

•

ឱសថស្ថានលក់ឱសថចាក់នៅ�ផ្ ទះរ�ៀបចាំថ្នាតា
ំ មវេជ្ជ បញ្ជាដែលត្រូ វផ្ត ល់ជូនតាមរយៈការចាក់ចូលសរសៃ
ឈាម សាច់ដុំ ឬក្នុងកន្លែ ងផ្សេងទ�ៀតក្រៅពីការលេបតាមមាត់ដោ�យអ្ន កចាក់ដែលមានបណ្តុះបណ្
តា ល
នៅ�ក្នុងផ្ ទះរបស់អ្នក។

•

ឱសថស្ថានសម្រាប់ការថែទា ំរយៈពេលយូរ (LTC) ផ្ត ល់ថ្នាដ
ំ ល់អ្នករស់នៅ�ក្នុងមណ្ឌ លថែទា ំសុខភាពរយៈពេ
លវែងដូ ចជាផ្ ទះថែទា ំមនុស្សចាស់ជាដ�ើម។

•

ឱសថស្ថាន សេវាកម្មសុខភាពឥណ្
ឌា /កុលសម្ព័ន្ធ/កម្ម វ ិធីសុខភាពឥណ្
ឌានៅ�ទីក្រុង (Indian Health
Service / Tribal / Urban Indian Health Program ឬ I/T/U)

•

អ្ន កមិនតម្រូ វឱ្យបន្ត ទៅ�ឱសថស្ថានដូ ចគ្នាដ�ើម្បីបំពេញវេជ្ជ បញ្ជារបស់អ្នកទេ ។
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C2. ការផ្គត់ផង
្គ រ់ យៈពេលវែងសម្រាប់ឱសថតាមវេជ្ជបញ្ជា
•

កម្ម វ ិធីបញ្ជាទិញតាមសំបុត្រ។ យ�ើងផ្ត ល់ជូននូ វកម្ម វ ិធីបញ្ជាទិញតាមប្រៃសណីយ៍ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្ន ក
ទទួ លបានការផ្គ ត់ផ្គង់ឱសថតាមវេជ្ជ បញ្ជារបស់អ្នករហូ តដល់ទៅ� 90 ថ្ងៃ តាមរយៈការផ្ញើទៅ�ផ្ ទះរបស់អ្ន
កដោ�យផ្ទាល់។ ការផ្គ ត់ផ្គង់រយៈពេល 90 ថ្ងៃ មានការចំណាយរ ួមគ្នា ដូ ចនឹងការផ្គ ត់ផ្គង់រយៈពេលមួ យខែ
ដែរ។ មិនមែនថ្នាទា
ំ ំងអស់អាចរកបានសម្រាប់ការផ្គ ត់ផ្គង់បន្ថែ មនោ�ះទេ។ សូ មទាក់ទងគម្រោង ដ�ើម្បី
ទទួ លបានព័ត៌មានលម្ អិតបន្ថែ មទ�ៀត។

•

កម្ម វ ិធីឱសថស្ថានលក់រាយ 90 ថ្ងៃ ។ ឱសថស្ថានលក់រាយមួ យចំនួនក៏អាចផ្ត ល់ជូនការផ្គ ត់ផ្គង់ឱសថតា
មវេជ្ជ បញ្ជា 90 ថ្ងៃ ដោ�យមានការគ្របដណ្តប់ផងដែរ។ ការផ្គ ត់ផ្គងរយៈពេល 90 ថ្ងៃ មានការចំណាយរ ួម
គ្នា ដូ ចនឹងការផ្គ ត់ផ្គង់រយៈពេលមួ យខែដែរ។ មិនមែនថ្នាទា
ំ ំងអស់អាចរកបានសម្រាប់ការផ្គ ត់ផ្គង់បន្ថែ
មនោ�ះទេ។ សូ មទាក់ទងគម្រោង ដ�ើម្បីទទួ លបានព័ត៌មានលម្ អិតបន្ថែ មទ�ៀត។
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ណ្
តា ញសរុបរបស់ Blue Shield Promise Cal MediConnect Plan មានដូ ចជា:
ចំនួនសរុបនៃ PCPs: 3285
ចំនួនសរុបនៃអ្ន កឯកទេស: 5365
ចំនួនសរុបនៃមន្ ទីរពេទ្យ: 48
ចំនួនសរុបនៃមណ្ឌ លថែទា ំជំនាញ: 197
ចំនួនសរុបនៃមណ្ឌ ល់ថែទា ំមនុស្សចាស់: 197
ចំនួនសរុបនៃអ្ន កផ្ត ល់សេវានិងការគាំទ្ររយៈពេលយូរ: 4
ចំនួនសរុបនៃអ្ន កផ្ត ល់សេវាចាក់ម្ជុល វ ិទ្យាសាស្ត្រ : 1495
ចំនួនសរុបនៃមណ្ឌ លសុខភាពផ្ វលូ ចិត្ត: 4
ចំនួនសរុបនៃអ្ន កផ្ត ល់សេវាផ្ វលូ ចិត្ត: 4364
ចំនួនសរុបនៃសេវាសុខភាពតាមផ្ ទះ: 25
ចំនួនសរុបនៃអ្ន កផ្ត ល់សេវាសុខភាពភ្នែក: 820
ចំនួនសរុបនៃអ្ន កផ្ត ល់សេវាសុខភាពធ្មេញ: 0
ចំនួនសរុបនៃឱសថស្ថានលក់រាយនិងបណ្
តា ញឱសថស្ថាន: 756
ចំនួនសរុបនៃឱសថស្ថានផ្ញើការបញ្ជាទិញតាមប្រៃសណីយ:៍ 19
ចំនួនសរុបនៃឱសថស្ថានលក់ឱសថចាក់នៅ�ផ្ ទះ: 25
ចំនួនសរុបនៃឱសថស្ថានថែទា ំ រយៈពេលយូរ: 74
ចំនួនសរុបនៃឱសថសស្ថាន I/T/U: 0
អ្ន កផ្ដ ល់សេវានៅ�ក្នុងស�ៀវភៅ�អាសយដ្ឋាននេះត្រូ វបានរ�ៀបចំតាមលំដាប់អក្សរក្រមតាមក្រុមផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ ។
អ្ន កអាចទទួ លបានសេវាពីអ្នកផ្ត ល់សេវាណាមួ យនៅ�ក្នុងបញ្ ជីនេះ ដែលជាប់ទាក់ទងជាមួ យក្រុមផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ រ
បស់ PCP របស់អ្នក។ សម្រាប់សេវាកម្ម មួយចំនួន អ្ន កអាចត្រូ វការបញ្ន
ជូ បន្ត ពី PCP របស់អ្នក។
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ការរ� ើសអ�ើងគឺប្រឆាំងនឹងច្បប់។
គម្រោង Blue Shield of California Promise Health Plan គ�ោរពតាមច្បប់សិទ្ធិស៊ី វ ិលរបស់រដ្ឋ និងសហព័ន្ធ
ហ�ើយមិនរ� ើសអ�ើងល�ើមូលដ្ឋានបុព្វបុរស សាសនាស្ថានភាពគ្រួសារ ពូ ជសាសន៍ ពណ៌ ជាតិដ�ើមកំណ�ើត អាយុ
ពិការភាព ឬភេទ/យេនឌ័រ អត្ត សញ្ញាណយេនឌ័រឬចំណង់ចំណូលចិត្តផ្ វលូ ភេទន�ោះឡ�ើយ។ Blue Shield of
California Promise Health Plan មិនដកចេញមនុស្សណាម្នា ក់ឬប្រព្រឹត្តិចំព�ោះពួ កគេខុសពីអ្នកដ៏ទៃដ�ោយ
សារតែបុព្វបុរស សាសនា ស្ថានភាពគ្រួសារ ពូ ជសាសន៍ ពណ៌ ប្រភពដ�ើម អាយុ ពិការភាព ឬភេទ/យេនឌ័រ អត្ត
សញ្ញាណយេនឌ័រឬចំណង់ចំណូលចិត្តផ្ វលូ ភេទន�ោះឡ�ើយ។
Blue Shield of California Promise Health Plan៖
ផ្ត ល់នូវជំនួយនិងសេវាកម្មដ�ោយឥតគិតថ្លៃទ�ៅដល់ជនទា ំងឡាយដែលមានពិការភាពដ�ើម្បីប្រាស្រ័យផ្តោះប្រតូ
ព័ត៌មានប្រកបដ�ោយប្រសិទ្ធភាពជាមួ យយ�ើងខ្ញុំ ដូ ចជា៖
•

ផ្ត ល់នូវជំនួយនិងសេវាកម្មដ�ោយឥតគិតថ្លៃទ�ៅដល់ជនទា ំងឡាយដែលមានពិការភាពដ�ើម្បីប្រាស្រ័យ
ផ្តោះប្រព័
តូ ត៌មានប្រកបដ�ោយប្រសិទ្ធភាពជាមួ យយ�ើងខ្ញុំ ដូ ចជា៖
oo អ្ន កបកប្រែភាសាកាយវ ិការប្រកបដ�ោយលក្ខ ណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់
oo ព័ត៌មានដែលសរសេរជាទម្រង់ផ្សេងៗ (អក្សរពុម្ពធំ សម្លេង
ទម្រង់អេឡិចត្រូ និកដែលអាចម�ើលបាន និងទ្រង់ទ្រាយផ្សេងៗ)

•

ផ្ត ល់នូវសេវាកម្ម ភាសាដ�ោយឥតគិតថ្លៃដល់ជនទា ំងឡាយណាដែលភាសាដ�ើមរបស់ពួកគេមិនមែនជា
ភាសាអង់គ្លេសដូ ចជា៖
oo អ្ន កបកប្រែភាសាប្រកបដ�ោយគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់
oo ព័ត៌មានដែលត្រូ វបានសរសេរជាភាសាដ៏ទៃផ្សេងទ�ៀត

ប្រសិនប�ើអ្នកត្រូ វការសេវាកម្ម ទា ំងនេះសូ មទំនាក់ទំនងផ្នែកសេវាសមាជិករបស់យ�ើងតាមរយៈលេខ
1-855-905-3825 (TTY: 711) ក្នុងអំឡ
ុ ងម�៉ោង 8am-8pm ប្រាំពីរថ្ងៃ ក្នុងមួ យសប្តា ហ៍។ប្រសិនប�ើអ្នកជ�ឿថា
គម្រោង Blue Shield of California Promise Health Plan ខកខានក្នុងការផ្ត ល់សេវាកម្ម ទា ំងនេះឬត្រូ
វបានរ� ើសអ�ើងតាមរប�ៀបផ្សេងទ�ៀតដ�ោយផ្អែកល�ើបុព្វបុរស សាសនា ស្ថានភាពគ្រួសារ ពូ ជសាសន៍ ពណ៌
ជាតិដ�ើមកំណ�ើត អាយុ ពិការភាព ភេទ/យេនឌ័រ ឬ ចំណង់ចំណូល
ចិត្តផ្ វលូ ភេទ អ្ន កអាចដាក់បណ្តឹងសារទុក្ខជាមួ យអ្ន កសម្របសម្រួ លបណ្តឹងសារទុក្ខបាន។
អាសយដ្ឋានផ្ញើសំបុត្រ៖
ATTN: Civil Rights Coordinator

លេខទូ រស័ព្ទ៖1-844-883-2233 (TTY: 711) 7:00am
ដល់ 8:00pm ចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ

Grievances Department - Blue Shield of
California Promise Health Plan

លេខទូ រសារ៖ 1-323-889-2228

601 Potrero Grande Dr.
Monterey Park, CA 91755

អាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែល៖ CRC@blueshieldca.com

អ្ន កអាចដាក់ពាក្យបណ្តឹងសារទុក្ខផ្ទាល់ឬតាមប្រៃសណីយ៍ ទូ រសារ ឬតាមអ៊ីម៉ែល។ ប្រសិនប�ើអ្នកត្រូ វការជំនួយ
ការក្នុងការដាក់បណ្តឹងសារទុក្ខ អ្ន កសម្របសម្រួ លបណ្តឹងសារទុក្ខន�ៅ Blue Shield of California Promise
Health Plan មានសម្រាប់ជួយអ្ន ក។
បណ្តឹងសារទុក្ខត្រូ វតែបញ្ន
ជូ ទ�ៅអ្ន កសំរបសំរ ួលបណ្តឹងសារទុក្ខន�ៅ Blue Shield of California Promise
Health Plan ក្នុងរយៈពេល 60 ថ្ងៃ នៃថ្ងៃ ប្រតិទិនគិតចាប់ពីពេលដែលអ្ន កបានដឹងពីសកម្ម ភាពរ� ើសអ�ើងណា
មួ យ។ ពាក្យបណ្តឹងត្រូ វសរសេរជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សរឬត្រូ វរាយការណ៍ដ�ោយផ្ទាល់មាត់ ដ�ោយមានឈ្ម ោះនិងអាស
យដ្ឋានរបស់អ្នក។ ពាក្យបណ្តឹងត្រូ វតែបញ្ជាក់ពីបញ្ហាឬសកម្ម ភាពដែលអ្ន កច�ោទប្រកាន់ថាមានភាពរ� ើសអ�ើង
និងដំណ�ោះស្រាយឬជំនួយសង្គ្រោះដែលអ្ន កចង់បាន។

អ្ន កក៏អាចទ�ៅកាន់គេហទំព័ររបស់យ�ើងផងដែរ https://www.blueshieldca.com/promise/
calmediconnect ហ�ើយដាក់ពាក្យបណ្តឹងរបស់អ្នក។
អ្ន កក៏អាចដាក់ពាក្យបណ្តឹងសិទ្ធិស៊ី វ ិលជាមួយក្រសួ ងសុខាភិបាលនិងសេវាមនុស្សជាតិរបស់សហរដ្ឋ អាមេរ ិច
ទ�ៅការ ិយាល័យសិទ្ធិស៊ី វ ិលតាមសារអេឡិចត្រូ និចតាមរយះការ ិយាល័យសម្រាប់បណ្តឹងតវ៉ាអំពីសិទ្ធស
ិ ៊ី វ ិលដែលមា
នន�ៅ https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsfឬតាមរយៈអ៊ីម៉ែលឬទូ រស័ព្ទទ�ៅ៖
U.S. Department 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)
ពាក្យបណ្តឹងបែបនេះត្រូ វតែដាក់ក្នុងរយៈពេល 180 ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃដែលមានការរ� ើសអ�ើង។
ទម្រង់ពាក្យបណ្ដឹងអាចរកបានពី http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html។
កំណត់សម្គា ល់សំខាន់៖ ដ�ើម្បីម�ើលសេចក្តីជូនដំណឹងនេះជាភាសាផ្សេងអ្ន កអាចទ�ៅកាន់គេហទំព័ររបស់យ�ើង
https://www.blueshieldca.com/promise./affordable-care-act.asp។

Language Assistance Notice
English:
ATTENTION: Language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1855-905-3825. (TTY: 711).
繁體中文 (Chinese):

注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電1-855-905-3825
（TTY：711) 。
한국어 (Korean):

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.
1-855-905-3825 (TTY: 711)번으로 전화해 주십시오.
Русский (Russian):
ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные
услуги перевода. Звоните 1-855-905-3825 (телетайп: 711).
Kreyòl Ayisyen (Haitian-Creole)
ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou.
Rele 1-855-905-3825 (TTY: 711).
Français (French):
ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés
gratuitement. Appelez le 1-855-905-3825 (TTY: 711).
Português (Portuguese):
ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis. Ligue
para 1-855-905-3825 (TTY: 711).
Italiano (Italian):
ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l'italiano, sono disponibili servizi di assistenza
linguistica gratuiti. Chiamare il numero 1-855-905-3825 (TTY: 711).
( ﻓﺎرﺳﯽFarsi):
-855-1  ﺑﺎ. ﺗﺴﮭﯿﻼت زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺼﻮرت راﯾﮕﺎن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، اﮔﺮ ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ:ﺗﻮﺟﮫ
905-3825 (TTY: 771) ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

"हंद& (Hindi):
!यान द& : य'द आप 'हं द, बोलते ह2 तो आपके िलए मु8त म& भाषा सहायता सेवाएं उपल>ध ह2 । 1-855905-3825 (TTY: 711) पर कॉल कर& ।
Hmong (Hmong):
LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj.
Hu rau 1-855-905-3825 (TTY: 711).
Español (Spanish):
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia
lingüística. Llame al 1-855-905-3825 (TTY: 711).
Tiếng Việt (Vietnamese):
CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.
Gọi số 1-855-905-3825 (TTY: 711).
Tagalog (Tagalog - Filipino):
PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng
tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-855-905-3825 (TTY: 711).
( اﻟﻌﺮﺑﯿﺔArabic):
3825-905-855-1  اﺗﺼﻞ ﺑﺮﻗﻢ. ﻓﺈن ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎن، إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺘﺤﺪث اذﻛﺮ اﻟﻠﻐﺔ:ﻣﻠﺤﻮظﺔ
(711:YTT)
Polski (Polish):
UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej.
Zadzwoń pod numer 1-855-905-3825 (TTY: 711).
ພາສາລາວ (Lao):

ໂປດຊາບ: ຖ້າວ່າ ທ່ານເວົ້າພາສາ ລາວ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ,
ໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ, ແມ່ນມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ໂທຣ 1-855-905-3825 (TTY: 711).
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。1-855905-3825（TTY:711）まで、お電話にてご連絡ください。

ภาษาไทย (Thai):
เรียน: ถ้ าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ ฟรี โทร 1-855-905-3825
(TTY: 711).

λληνικά (Greek):
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν µιλάτε ελληνικά, στη διάθεσή σας βρίσκονται υπηρεσίες γλωσσικής
υποστήριξης, οι οποίες παρέχονται δωρεάν. Καλέστε 1-855-905-3825 (TTY: 711).
ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੇ (Punjabi):

ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਜੇ ਤੁਸ1 ਪੰ ਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤ5 ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 1855-905-3825 (TTY: 711) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ែខម រ (Cambodian)

!បយ័ត&៖ េបើសិន-អ&កនិ0យ 12ែខ5រ, េស7ជំនួយែផ&ក12
េ<យមិនគិតឈ&@ល គឺCចEនសំFប់បំេរHអ&ក។ ចូរ ទូរស័ពM 1-855-905-3825 (TTY:
711)។
Հայերեն (Armenian)

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են
տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 1-855905-3825 (TTY (հեռատիպ)՝711):

601 Potrero Grande Dr.,
Monterey Park, CA 91755

www.blueshieldca.com/promise/calmediconnect

