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┌ ┐ 

└ ┘

សម្រាប់បម្របើម្រាស់បៅបោនធីតែប ៉ុប្ណោះ៖ 
┌ ┐ ថ្ងៃជូនដំណឹង៖ 

ករណីបេខ៖ 
ប្មោះប៉ុគ្គេិកបបម្ររើការ៖  
អែតបេខប៉ុគ្គេិកបបម្ររើការ៖  
បេខទូរសព្ទប៉ុគ្គេកិបបម្ររើការ៖ 
បា៉ោងបធវើការ៖ 

└ ┘ អាសយដ្ឋានការិយាេយ័៖ 

ការជូនដំណឹងអពំីការចាតត់ំងអនកតំណាងដដលទទលួបានការអនុញ្ញាត 

ការជូនដំណឹងបនោះ គ្ឺសម្រាប់អនកដ្ឋក់ពាកយស៉ុំ អនកទទួេផេ និងអនកែំ្ ងតដេបទើបទទួេានការចាែ់តំងងមីៗ
។ ការជូនដំណឹងបនោះ អន៉ុវែតចំបពាោះ [APPLICANT/BENEFICIARY NAME ] 

អនកទទួេានការជនូដណំឹងបនោះបដ្ឋយសារតែ៖ 
 អនកានចាែត់ំងអនកែំ្ ងតដេទទួេានការអន៉ុញ្ញាែាាកសម្រាប់ករមវិធ Medi-Cal ឬ់ ី
 អនកទទួេានការចាែ់តងឲ្យបធវើជាអនកែំ្ងតដេទទួេានការអន៉ុញ្ញាែសម្រាប់ករមវធី Medi-Cal។ំ ិ

តួនាទីរបសអនកតំណាងដដលទទួលបានការអនុញ្ញាត ់
អនកដ្ឋក់ពាកយស៉ុំ ឬអនកទទេួផេ ចាែ់តំងឲ្យប៉ុគ្គេ ឬសាាប័ន្រួយបធវើជាអនក
ែំ្ងតដេទទួេានការអន៉ុញ្ញាែ បដើរបីជួយបបំព្ញភារកិចទំងឣស់ឬរួយចំនួនពាក់ព្័នធនឹងសទធិទទួេាន 
និងការច៉ុោះប្មោះរបសព្ួកបគ្សម្រាប់ករមវិធ Medi-Cal។ ព្ួកបគ្ក៏ម្រែូវសបម្ររចចិែផងតដរថាបែើ សំបៅងែចរលងថ្ន
ការជូនដំណឹង និងសំប៉ុម្រែថ្ម្របសណីយបផេងបទៀែ អាចបញ្ជូនបៅកាន់អនកែំ្ងតដេទទួេានការអន៉ុញ្ញាែតដរ
ឬបទ។ អនកែំ្ងតដេទទួេានការអន៉ុញ្ញាែ ទងជួយបំបព្ញភារកិចបនោះរហូែដេ៖ 

ច ិ
់ ី ត

៍
ំ ច ់

 ានការេ៉ុបបចាេបដ្ឋយអនកដ្ឋក់ពាកយស៉ុំ ឬអនកទទេួផេ ឬអនកែំ្ ងតដេទទួេានការអន៉ុញ្ញាែ ឬ
 90 ថ្ងៃបន្ទាប់ព្ីានការបដិបសធ ឬការបញ្ឈប់ (ម្របសិនបបើរិនម្រែវូានេ៉ុបបចាេបដ្ឋយភាគ្ី្ រួយបន្ទោះ
បទ)។

សម្រាប់អនកដាក់ពាកយសុំ ឬអនកទទួលផល 
ទម្ររង់តបបបទ “ការចាែ់តំងអនកែំ្ងតដេទទួេានការអន៉ុញ្ញាែ”  (MC 382) ភាាប់រកជារួយការជូនដំណឹង
បនោះ។ ទម្ររង់តបបបទបនោះ បរៀបរាប់ព្ភីារកិចចតដេអនកម្របគ្េ់ជូនអនកែំ្ងតដេទទួេានការអន៉ុញ្ញាែរបស់អនក។ 
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តផនក C ថ្នទម្ររង់តបបបទបនោះ បរៀបរាប់អំព្សីំបៅងែចរលងថ្នការជូនដំណឹង និងសំប៉ុម្រែថ្ម្របសណីយតដេអនកបសស
ឲ្យបយើងបផញើបៅអនកែំ្ងតដេទទេានការអនញ្ញាែរបស់អនក (ម្របសិនបបើាន)។

៍ នើ ៉ុំ
ួ ៉ុ   

ព្័ែ៌ានទកទ់ងបៅសម្រាបប់ោនធី ានបៅតផកោងបេថ្នេិខិែបនោះ។ សូរទក់ទងរកបយើង ម្របសនបបើអនកាន
បំណង៖ 

ន ើ ិ

 ផ្លាស់បតូរភារកិចចអនកែំ្ងតដេទទេួានការអន៉ុញ្ញាែរបស់អនក។
 ផ្លាស់បតូរការជូនដំណឹង ឬសំប៉ុម្រែថ្ម្របសណីយ៍តដេម្រែូវបផញើបៅឲ្យអនកែំ្ងតដេទទួេានការអន៉ុញ្ញាែ
 េ៉ុបបចាេការចាែ់តំងអនកែំ្ងតដេទទេួានការអន៉ុញ្ញាែរបស់អនក។

សម្រាប់អនកតំណាងដដលទទួលបានការអនុញ្ញាត 
តររយៈការទទេួយកការចាែត់ំងឲ្យបធវើជាអនកែំ្ងតដេទទួេានការអន៉ុញ្ញាែបនោះ អនកានឯកភាព្ថា៖ 

 បោរព្តរចាប់របស់រដឋ និងសហព្័នធទំងអស់សម្រាប់អនកែំ្ងតដេទទេួានការអន៉ុញ្ញាែ។ បនោះរួរ
ានជាអាទិ៍ ចាប់សតីព្កីាររកាការសាាែ់ថ្នព្័ែ៌ាន  បម្រារម្របឆំងនឹងការកំណែ់ប ើងវញិនូវការទរទរ
របស់អនកផតេប់សវា និងទនំ្ទស់ផេម្របបយាជន៍។

 ម្របសិនបបើអនកជានបិយាជិែ ឬអនកច៉ុោះកិចចសនាសម្រាបអ់នកផតេ់បសវាស៉ុខភាព្ ្ រួយ អនកម្រែូវផតេ់បៅឲ្យអនក
ដ្ឋក់ពាកយស៉ុំ ឬអនកទទួេផេនូវការបបញ្ចញព្័ែ៌ានជាលាយេកខណ៍អកេរ រ៉ុនបព្េអនកអាចបំបព្ញ
ភារកិចចជំនសួរ៉ុខឲ្យព្កួបគ្ាន។ ការបបញ្ចញព្័ែា៌នបនោះ ម្រែូវបរៀបរាប់អំព្ី៖

 ការងារ ឬកចិចសនារបសអ់នកជារួយអនកផតេ់បសវា ឬម្រគ្ឹោះសាានតងទំស៉ុខភាព្។ 
 ទំន្ទស់ផេម្របបយាជន៍្ រួយតដេអាចបកើែានប ើង។ 

 អនកអាចេ៉ុបបចាេសាានភាព្របស់អនកកនងុន្ទរជាអនកែំ្ងតដេទទួេានការអន៉ុញ្ញាែ
ាាក់ានម្រគ្បប់ព្េ បដ្ឋយជូនដំណឹងបៅការិយាេយ័បោនធី។

សម្រាប់សាាបន័តែប ៉ុប្ណោះ៖ ប៉ុគ្គេនីរួយៗតដេបំបព្ញែនួ្ទទីជំនសឲ្យសាាប័ន ម្រែូវម្របគ្េទម្ររង់តបបបទ កិច
ម្រព្របម្រព្ៀងសតងដ់្ឋសព្ីអនកែំ្ងទទេានការអនញ្ញាែ (MC 383) តដេានច៉ុោះហែថបេោរួច បៅឲ្យ
ការិយាេ័យបោនធ។ បដរបីទទួេានសំបៅងែចរលងថ្នទម្ររង់តបបបទបនោះ សូរទក់ទងបៅកានក់ារិយាេ័យ
បោនធ។ 

ួ ់ ច
តី ួ ៉ុ
ី ើ

ី

សម្រាប់ព្័ែ៌ានបតនថរអពំ្ីសិទធិ និងការទទេខ៉ុសម្រែូវសម្រាប់ករមវិធ Medi-Cal សូរអាន MC 219 “ព្ែ័៌ាន
សំោន់ៗសម្រាប់ប៉ុគ្គេតដេបសសករមវិធី Medi-Cal” តដេភាាប់រកជារយួនឹងការជូនដំណឹងបនោះ។ 

ួ ី
នើ ៉ុំ

ម្របសិនបបើអនករិនឯកភាព្បេើការទទួេខ៉ុសម្រែូវបៅកនុងការជូនដំណឹងបនោះ ឬរិនចង់ានអនកែ្ងតដេទទួេាន
ការអន៉ុញ្ញាែបន្ទោះបទ សូរទក់ទងបៅកានក់ារិយាេយបោនធ។ 

ំ
័ ី
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