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ព័ត៌មានសំខាន់អំពី Medi-Cal របស់លោកអ្នក 

រលបៀបដែលលោកអ្នកទទួលអត្ថបបលោជន៍ Medi-Cal ជិតផ្លា ស់ប្ដូរលៅថ្ងៃ 

លោកអ្នកបតរូវដតចុះល ម្ ះលៅក្នុងគលបមាងបគប់បគងការដ្ទំា Medi-Cal លែើម្ីទទួលលសវាកមម Medi-
Cal របស់លោកអ្នក រមួទំាង Long Term Services and Supports។ លេតុផលសំរាប់ការផ្លា ស់ប្ដូរលនះ 
គឺលែើម្ីជួយលោយលសវាកមម Medi-Cal របស់លោកអ្នកល្វើការជាមួយគ្្ន បបលសើរជាងមុន។ 

លនះគឺជាសំបុបតទីពីរបរាប់លោកអ្នកអំពីជលបមើសទំាងឡាយរបស់លោកអ្នក 
សំរាប់ការលបជើសលរ ើសគលបមាង Medi-Cal។ 

ដផអែកលៅលសវាកមម និងតបមរូវការដ្ទំាសុខភាពកនលាងមករបស់លោកអ្នក លោកអ្នកបតរូវរានចាត់លោយ
លៅក្នុងគលបមាង Medi-Cal ដែលមានល ម្ ះខាងលបកាម។ លលើកដលងដតលោកអ្នករានលបជើសលរ ើស 
គលបមាង Medi-Cal មួយលផសេងលទៀត លោកអ្នកនឹងបតរូវរានចុះល ម្ ះលៅក្នុងគលបមាងខាងលបកាម លៅថ្ងៃ 

លតើការផ្លា ស់ប្ដូរលនះមានឥទ្ិពលែល់ខ្ុំោ៉ាងែដូចលម្ច? 

Medi-Cal របស់លោកអ្នកនឹងសបមបសបមរួលលសវាកមមដែលបតរូវរានបង់ធានារា៉ាប់រងលោយ Medi-Cal 
របស់លោកអ្នក រមួទំាងការដ្ទំាសុខភាពរបស់លោកអ្នក ការែឹកជញ្ដូ នដផ្នកសុខភាពមួយចំនួន និង 
Long Term Services and Supports។ លបើបគរូលពទ្យរបស់លោកអ្នកមិនចដូលរមួក្នុងគលបមាង Medi-Cal
លោកអ្នកោចបតរូវលបជើសលរ ើសបគរូលពទ្យ្មីលទៀត។ 

លតើអវីខលាះលៅដែលមិនផ្លា ស់ប្ដូរ ចំលោះការដ្ទំាសុខភាពរបស់ខ្ុំ? 
ការចុះល ម្ ះលៅក្នុងគលបមាង Medi-Cal៖ 

•	 មិនផ្លា ស់ប្ដូរអត្ថបបលោជន៍ Medi-Cal ណាមួយរបស់លោកអ្នក។ 

•	 មិនផ្លា ស់ប្ដូរសិទ្ិចដូលរមួ Medi-Cal របស់លោកអ្នក ឬគិតថ្លាលោកអ្នកបដន្ថម។ 

•	 មិនផ្លា ស់ប្ដូរគលបមាង Medi-Cal ដែលរានលបជើសលរ ើសរបស់លោកអ្នក។ 
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លតើលសវាកមមអវីខលាះ ដែលលោកអ្នកនឹងទទួលរានពីគលបមាងសុខភាព Medi-Cal របស់លោកអ្នក?

Medi-Cal របស់លោកអ្នកនឹងសបមបសបមរួលលសវាកមមដែលបតរូវរានបង់ធានារា៉ាប់រងលោយ Medi-Cal 
របស់លោកអ្នកទំាងអស់ រមួទំាង Long Term Services and Supports។

•	 Medicare។ លបើលោកអ្នកមាន Medicare, Medi-Cal នឹងបន្តបង់ថ ល្ាចំដែក Medicare 
មួយចំនួន។ 

លតើអវីខលាះលៅគឺជា Medi-Cal Long Term Services and Supports?

លបើលោកអ្នកមិនទទួលលសវាកមមទំាងលនះឥឡដូវលនះ គលបមាង Medi-Cal របស់លោកអ្នកោចជួយលោក 
អ្នកទទួលរានវា នាលពលខាងមុខ លបើលោកអ្នកមានសិទ្ិចដូលរមួ។

•	 In-Home Supportive Services (IHSS) គឺជាលសវាកមមដ្ទំាផ្ទា ល់ខលាួន សំរាប់បុគ្គលដែលបតរូវការ
ជំនួយលែើម្ីលោយមានសុវត្ថិភាពរស់លៅក្នុងផទាះរបស់ពួកលគ។ លបើលោកអ្នកទទួលរាន IHSS 
ឥឡដូវលនះ លសវាកមមរបស់លោកអ្នកនឹងមិនផ្លា ស់ប្ដូរ។ លោកអ្នករកសាទុកអ្នកផ្ល់ IHSS 
របស់លោកអ្នករាន លេើយលោកអ្នកោចលៅដតលបជើសលរ ើស បែិលស្ និងបគប់បគងអ្នកផ្ល់ការ
ដ្ទំារបស់លោកអ្នក។

•	 មែ្ឌ ល Community-Based Adult Services (CBAS) ផ្ល់ការដ្ទំាសុខភាពលពលថ្ងៃ 
ែដូចជាការដ្ទំា វ ិ្ ីពយារាល សកមមភាព និងោហារសំរាប់បុគ្គលដែលមានជំងឺរា៉ាំ ថរ ៉ាមួយចំនួន។ 
លបើលោកអ្នកទទួលរាន CBAS ឥឡដូវលនះ លសវាកមមរបស់លោកអ្នកនឹងមិនផ្លា ស់ប្ដូរ។

•	 Multipurpose Senior Services Program (MSSP) ផ្ល់លសវាកមមសង្គម 
និងសបមបសបមរួលការដ្ទំាសុខភាព សំរាប់បុគ្គលមានោយុ 65 ឆ្្ន ំ ឬចាស់ជាង។ 
លបើលោកអ្នកទទួល MSSP ឥឡដូវលនះ លោកអ្នកនឹងលៅដតទទួលរានវាពីអ្នកផ្ល់ MSSP 
បច្ុប្ន្នរបស់លោកអ្នក។ គលបមាងរបស់លោកអ្នកនឹងល្វើការជាមួយ MSSP របស់លោកអ្នក 
លែើម្ីសបមបសបមរួលការដ្ទំារបស់លោកអ្នក លោយរានបបលសើរជាងមុន។ 

•	 ការដ្ទំាមែ្ឌ លដ្ទំាអ្នកជរាពិការ៖ លបើលោកអ្នកទទួលការដ្ទំាពីមែ្ឌ លដ្ទំាអ្នកជរាពិការ
ឥឡដូវលនះ លោកអ្នកមិនបតរូវផ្លា ស់ប្ដូរមែ្ឌ លដ្ទំាអ្នកជរាពិការរបស់លោកអ្នកលទ។ គលបមាង

 សុខភាពរបស់លោកអ្នកនឹងល្វើការជាមួយបគរូលពទ្យ និងមែ្ឌ លដ្ទំាអ្នកជរាពិការរបស់លោក
អ្នក លែើម្ីសបមបសបមរួលការដ្ទំារបស់លោកអ្នក លោយរានបបលសើរជាងមុន។ 

លតើខ្ុំោចរកសាទុកអ្នកផ្ល់ Medi-Cal របស់ខ្ុំរានលទ?

•	 ការបន្តការដ្ទំា៖ លោកអ្នកបបដេលោចរកសាទុកអ្នកផ្ល់ Medi-Cal របស់លោកអ្នក លទាះបី
ជាលបកាយពីលោកអ្នកចុះល ម្ ះលៅក្នុងគលបមាង Medi-Cal ក៏លោយ។ លោកអ្នកនឹងបតរូវការដែ
កលមើលជាមួយគលបមាង Medi-Cal របស់លោកអ្នក លែើម្ីកំែត់លមើលថា លតើអ្នកផ្ល់ការដ្ទំា 
របស់លោកអ្នកល្វើការជាមួយគលបមាង ឬលទ។ ជាទដូលៅ លោកអ្នកោចបន្តជួបបគរូលពទ្យបច្ុប្ន្ន 
របស់លោកអ្នករានរយៈលពលែល់លៅ 12 ដខ លទាះបីជាពួកលគមិនចដូលរមួក្នុងគលបមាង 
ក៏លោយ។ អ្នកផ្ល់ Long Term Services and Supports របស់លោកអ្នក ែដូចជា IHSS, 
CBAS, MSSP ឬមែ្ឌ លដ្ទំាអ្នកជរាពិការ នឹងមិនផ្លា ស់ប្ដូរ។ ប៉ាុដន្ត លោកអ្នកោចបតរូវផ្លា ស់ប្ដូរ
អ្នកផ្ល់ Medi-Cal និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់សមាភា រៈ ែដូចជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ឧបករែ៍ដផ្នកសុខភាពដែលោច
លបបើបរាស់រានយដូរជាលែើម។

• សំលែើ សំុលលើកដលងមិនដមនដផ្នកសុខភាព៖ លបើលោកអ្នកមានសិទ្ិោក់សំលែើ សំុលលើកដលងមិ
នដមនដផ្នកសុខភាព លោកអ្នកបបដេលមិនចំារាច់លបជើសលរ ើសគលបមាង Medi-Cal មួយលទ។ 
ព័ត៌មានដ្មលទៀត អំពីែំលែើ រការលនះ ោចរកល�ើញលៅក្នុងលសៀវលៅជលបមើសរបស់លោកអ្នក 
ដែលនឹងលៅែល់ក្នុងរយៈលពលពីរបីថ្ងៃលទៀត។ 

• សំលែើ សំុលលើកដលងដផ្នកសុខភាព (MER)៖ លបើលោកអ្នកមានសិទ្ិចដូលរមួ លោកអ្នកោចទទួ
លការលលើកដលងបលណ្ាះោសន្ន ពីការចុះល ម្ ះលៅក្នុងគលបមាង Medi-Cal លបើលោកអ្នកបច្ុប្
បន្នកំពុងបន្តការពយារាល សំរាប់ជំងឺសមុគស្ម ញ។ ព័ត៌មានដ្មលទៀត អំពីែំលែើ រការ MER  
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ោចបតរូវរានរកល�ើញលៅក្នុងលសៀវលៅជលបមើសរបស់លោកអ្នក ដែលនឹងលៅែល់ក្នុងរយៈលពល
ពីរបីថ្ងៃលទៀត។ 

លតើខ្ុំោចលបជើសលរ ើសគលបមាង Medi-Cal មួយលផសេងលទៀតរានលទ?

រាន។ ឆ្ប់ៗលនះ លោកអ្នកនឹងទទួលរានកញ្ប់ព័ត៌មានគលបមាង Medi-Cal លៅតាមថបបសែីយ៍។ 
ចដូរោនឯកស្រលៅក្នុងកញ្ប់លនះ។ កញ្ប់លនះរមួមាន៖

•	 លសៀវលៅជលបមើស ដែលមានការដែនំា អំពីរលបៀបលែើម្ីលបជើសលរ ើស 
និងចុះល ម្ ះលៅក្នុងគលបមាង Medi-Cal លៅក្នុងសសរុករបស់លោកអ្នក។

•	 លសៀវលៅអ្នកផ្ល់ការដ្ទំា ដែលមានរាយបគរូលពទ្យ ដែលល្វើការជាមួយគលបមាងនីមួយៗ។

•	 ព័ត៌មានអំពីរលបៀបលែើម្ីរកសាទុកបគរូលពទ្យបច្ុប្ន្ន ឬអ្នកជំនាញរបស់លោកអ្នក 
ដែលលោកអ្នកចង់បន្តជួប លទាះបីជាពួកលគមិនចដូលរមួក្នុងគលបមាងដែលលោកអ្នកកំពុងលបជើស
លរ ើស។ 

លតើខ្ុំគួរល្វើអវីឥឡដូវលនះ?

•	 រពឹំងចំាសំបុបតព័ត៌មានគលបមាង Medi-Cal លៅតាមថបបសែីយ៍។

•	 លសើលរ ើព័ត៌មានលនះជាមួយបគរួស្ររបស់លោកអ្នក ឬអ្នកណាមា្ន ក់ 
ដែលែឹងអំពីតបមរូវការដ្ទំាសុខភាព និងតបមរូវការលផសេងៗលទៀតរបស់លោកអ្នក។

•	 និោយជាមួយបគរូលពទ្យ និងអ្នកផ្ល់ការដ្ទំាសុខភាពរបស់លោកអ្នក លែើម្ីែឹងថា លតើគលបមាង 
Medi-Cal មួយណា ដែលពួកលគល្វើការជាមួយ។

លែើម្ីស្ថិតលៅជាមួយគលបមាង ដែលមានរាយខាងលលើ លោកអ្នកមិនបតរូវការល្វើអវីលឡើយ។

លែើម្ីលបជើសលរ ើសគលបមាងសុខភាពមួយលផសេងលទៀត លោកអ្នកោចទាក់ទង Health Care Options 
តាមលលខ 1-844-580-7272 លែើម្ីល្វើការលបជើសលរ ើស ឬបំលពញ ចុះេត្ថលលខា 
លេើយនិងលផ្ើបតឡប់មកវញិ នដូវោក្យសំុជលបមើសសុខភាព Medi-Cal លោយទាន់ថ្ងៃ  ។

សំរាប់ជំនួយ ឬព័ត៌មានដ្មលទៀត

លបើលោកអ្នកមានសំែួរអំពី Medicare សដូមទដូរស័ពទាមក 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)  
24 លមា៉ា ងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃមួយោទិត្យ។ អ្នកលបបើបរាស់ TTY គួរទដូរស័ពទាលៅ 1-877-486-2048។

លបើលោកអ្នកចង់លបជើសលរ ើសគលបមាង Medi-Cal មួយលផសេងលទៀត និង/ឬទទួលសំបុបតលនះ 
ជាភាស្លផសេងលទៀត ឬបទង់បទាយលផសេង – ែដូចជាអកសេរពុម្ព្ំ សំលឡង ឬ Braille សដូមទដូរស័ពទាមក៖ 

Health Care Options 
ថ្ងៃចនទា - ថ្ងៃសុបក លមា៉ា ង 8 បពឹក - លមា៉ា ង 5 ោងៃ ច  

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