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ការរលឹំកសំខាន់ចុងក្កាយអំពី Medi-Cal របស់កោកអ្នក 
រកបៀបដែលកោកអ្នកទទួលអត្ថ្បកោជន៍ Medi-Cal ជិតផ្លា ស់ប្ដូរកៅថ្ងៃ

កោកអ្នក្តរូវដតចុះក ម្ ះកៅក្នុងគក្រោង្គប់្គងការដ្ទំា Medi-Cal កែើម្ីទទួលកសវាកមម Medi-Cal 
របស់កោកអ្នក រមួទំាង Long Term Services and Supports។ កេតុផលសំរាប់ការផ្លា ស់ប្ដូរកនះ 
គឺកែើម្ីជួយកោយកសវាកមម Medi-Cal របស់កោកអ្នកក្វើការជាមួយគ្្ន ្បកសើរជាងមុន។ 

កនះគឺជាសំបុ្តចុងក្កាយ្រាប់កោកអ្នកអំពីជក្មើសទំាងឡាយរបស់កោកអ្នក សំរាប់ការក្ជើសករ ើសគក្រោង 
Medi-Cal។ 

កលើកដលងដតកោកអ្នកក្ជើសករ ើសគក្រោង Medi-Cal មួយកផសេងកទៀត 
ការបង់ធានារា៉ា ប់រងរបស់កោកអ្នកកៅក្នុងគក្រោង 

នឹងរោន្បសិទ្ិភាពកៅថ្ងៃ                  ។

កយើងរានក្ជើសករ ើសគក្រោងកនះ សំរាប់កោកអ្នកដផអែកកៅកលើកសវាកមម និងត្មរូវការដ្ទំាសុខភាពកនលាងមក 
របស់កោកអ្នក ប៉ាុដនតែកោកអ្នកកៅដតរោនសិទ្ិក្ជើសករ ើសគក្រោង Medi-Cal មួយកផសេងកទៀត។ 

កតើការផ្លា ស់ប្ដូរកនះរោនឥទ្ិពលែល់ខ្ុំោ៉ាងែដូចកម្ច? 

Medi-Cal របស់កោកអ្នកនឹងស្មបស្មរួលកសវាកមមដែល្តរូវរានបង់ធានារា៉ាប់រងកោយ Medi-Cal 
របស់កោកអ្នក រមួទំាងការដ្ទំាសុខភាពរបស់កោកអ្នក ការែឹកជញ្ដូ នដផ្នកសុខភាពមួយចំនួន និង Long 
Term Services and Supports។  កបើ្គរូកពទ្យរបស់កោកអ្នកមិនចដូលរមួក្នុងគក្រោង Medi-Cal កោកអ្នកោចត្
រដូវក្ជើសករ ើស្គរូកពទ្យ្មីកទៀត។ 

កតើអវីខលាះកៅដែលមិនផ្លា ស់ប្ដូរចំកោះការដ្ទំាសុខភាពរបស់ខ្ុំ? 

ការចុះក ម្ ះកៅក្នុងគក្រោង Medi-Cal៖ 

•	 មិនផ្លា ស់ប្ដូរអត្ថ្បកោជន៍ Medi-Cal ណាមួយរបស់កោកអ្នក។ 

• មិនផ្លា ស់ប្ដូរសិទ្ិចដូលរមួ Medi-Cal របស់កោកអ្នក ឬគិតថ្លាកោកអ្នកបដន្ថម។ 

• មិនផ្លា ស់ប្ដូរ Medicare របស់កោកអ្នក។ កបើកោកអ្នករោន Medicare, Medi-Cal នឹងបនតែបង់ថ្លាចំដែក 
Medicare មួយចំនួន។ 
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កតើអវីខលាះកៅគឺជា Medi-Cal Long Term Services and Supports?

ទំាងកនះគឺកសវាកមមមិនដមនដផ្នកសុខភាព ដែលជួយកោកអ្នកជាមួយការដ្ទំាផ្ទា ល់ខលាួន និងត្មរូវការកសវាកមម
ជួយគំ្្ទរបស់កោកអ្នក។ កបើកោកអ្នកមិនទទួលកសវាកមមទំាងកនះឥឡដូវកនះ គក្រោង Medi-Cal របស់កោក
អ្នកោចជួយកោកអ្នកទទួលរានវា នាកពលខាងមុខ កបើកោកអ្នករោនសិទ្ិចដូលរមួ។

•	 In-Home Supportive Services (IHSS) គឺជាកសវាកមមដ្ទំាផ្ទា ល់ខលាួន សំរាប់បុគ្គលដែល្តរូវការជំនួយកែើ
ម្ីកោយរោនសុវត្ថិភាពរស់កៅក្នុងផទាះរបស់ពួកកគ។ កបើកោកអ្នកទទួលរាន IHSS ឥឡដូវកនះ កសវាកមមរ
បស់កោកអ្នកនឹងមិនផ្លា ស់ប្ដូរ។ កោកអ្នកោចរកសាទុកអ្នកផ្ល់ IHSS របស់កោកអ្នករាន 
កេើយកោកអ្នកោចកៅដតក្ជើសករ ើស បែិកស្ និង្គប់្គងអ្នកផ្ល់ការដ្ទំារបស់កោកអ្នក។

•	 មែ្ឌ ល Community-Based Adult Services (CBAS) ផ្ល់ការដ្ទំាសុខភាពកពលថ្ងៃ ែដូចជាការដ្ទំា 
វ ិ្ ីពយារាល សកមមភាព និងោហារសំរាប់បុគ្គលដែលរោនជំងឺរា៉ាំ ថរ ៉ាមួយចំនួន។ កបើកោកអ្នកទទួលរាន 
CBAS ឥឡដូវកនះ កសវាកមមរបស់កោកអ្នកនឹងមិនផ្លា ស់ប្ដូរ។

•	 Multipurpose Senior Services Program (MSSP) ផ្ល់កសវាកមមសង្គម 
និងស្មបស្មរួលការដ្ទំាសុខភាព សំរាប់បុគ្គលរោនោយុ 65 ឆ្្ន ំ ឬចាស់ជាង។  កបើកោកអ្នកទទួល 
MSSP ឥឡដូវកនះ កោកអ្នកនឹងកៅដតទទួលរានវាពីអ្នកផ្ល់ MSSP បច្ុប្ន្នរបស់កោកអ្នក។ 
គក្រោង Medi-Cal របស់កោកអ្នកនឹងក្វើការជាមួយពួកកគ កែើម្ីស្មបស្មរួលការដ្ទំារបស់កោក
អ្នក កោយរាន្បកសើរជាងមុន។

•	 ការដ្ទំាមែ្ឌ លដ្ទំាអ្នកជរាពិការ៖ កបើកោកអ្នកទទួលការដ្ទំាពីមែ្ឌ លដ្ទំាអ្នកជរាពិការឥឡដូវ
កនះ កោកអ្នកមិន្តរូវផ្លា ស់ប្ដូរមែ្ឌ លដ្ទំាអ្នកជរាពិការរបស់កោកអ្នកកទ។ គក្រោងរបស់កោកអ្នក
នឹងក្វើការជាមួយ្គរូកពទ្យ និងមែ្ឌ លដ្ទំាអ្នកជរាពិការរបស់កោកអ្នក កែើម្ីស្មបស្មរួលការដ្ទំា
របស់កោកអ្នកកោយរាន្បកសើរជាងមុន។ 

កតើជក្មើសរបស់ខ្ុំរោនអវីខលាះ?

•	 ស្ថិតកៅក្នុងគក្រោង Medi-Cal ដែលកយើងរានក្ជើសករ ើសសំរាប់កោកអ្នក។ 
កបើកោកអ្នកសំករចចិតតែថាគក្រោង
 
គឺសក្ិសមសំរាប់កោកអ្នក កោកអ្នកមិន្តរូវការក្វើអវីកទ។ កោកអ្នកនឹង្តរូវរានចុះក ម្ ះកៅក្នុង 
គក្រោងសុខភាព Medi-Cal ចាប់កផ្ើមថ ង្ៃទី                    ។

•	 ក្ជើសករ ើសគក្រោង  Medi-Cal មួយកផសេងកទៀត។ កោកអ្នកោចកសើករ ើគក្រោងដែលរោន 
កៅក្នុងសសរុករបស់កោកអ្នក កែើម្ីែឹងថាកតើមួយណាក្នុងចំកណាមគក្រោងទំាងកនាះ្បកសើរសំរាប់

 
កោកអ្នក។ កយើងរានកផ្ើសំបុ្តជក្មើស ដែលផ្ល់កោកអ្នកនដូវព័ត៌រោនអំពីគក្រោងនានា 
ដែលកោកអ្នកោចក្ជើសករ ើស។

•	 កោកអ្នកោចទាក់ទង Health Care Options តាមកលខ 1-844-580-7272 កែើម្ីក្វើការក្ជើសករ ើស 
ឬបំកពញ ចុះេត្ថកលខា កេើយនិងកផ្ើ្តឡប់មកវញិនដូវោក្យសំុជក្មើសសុខភាព Medi-Cal 
កោយទាន់ថ្ងៃ                 ។ កបើកោកអ្នក្តរូវការកញ្ប់ជក្មើសមួយចបាប់កទៀត ទដូរស័ពទាមក Health 
Care Options។

សំរាប់ជំនួយ ឬព័ត៌រោនដ្មកទៀត

កបើកោកអ្នករោនសំែួរអំពី Medicare សដូមទដូរស័ពទាមក 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)  
24 ករោ៉ា ងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃមួយោទិត្យ។ អ្នកក្បើ្រាស់ TTY គួរទដូរស័ពទាកៅ 1-877-486-2048។

កបើកោកអ្នកចង់ក្ជើសករ ើសគក្រោង Medi-Cal មួយកផសេងកទៀត និង/ឬទទួលសំបុ្តកនះជាភាសាកផសេងកទៀត 
ឬ្ទង់្ទាយកផសេង – ែដូចជាអកសេរពុម្ព្ំ សំកឡង ឬ Braille សដូមទដូរស័ពទាមក៖ 

Health Care Options 
ថ្ងៃចនទា - ថ្ងៃសុ្ក ករោ៉ា ង 8 ្ពឹក - ករោ៉ា ង 5 ោងៃ ច 

1-844-580-7272 • TTY: 1-800-430-7077 
www.HealthCareOptions.dhcs.ca.gov

[Health Plan Name]
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