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ត�ើខញុំមា
្ នសិទធិអ
្ ្វីខ្លះ នៅពេលដាក់ពា
 ក្យសុំ Medi-Cal?

1.

លោកអ្នកមា
 នសិទធិន
្ ឹងទ
 ទួលការប្រព្រឹត្តប្រកបដោយ
ភាពស្ើគ្
ម នា ដោយមិនគ
 ិតដ
 ល់ពូជសាសន៍ ពណ៌សម្បុរ

ជនជាតិសាសនា អាយុ ភេទ ទំនោរភេទ អត្តសញ្ញាណ
ភេទ ស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ ជំន�ឿនយោបាយ
ស្ថានភាពអតីតទា
 ហាន ឬពិការភាពឡ�ើយ។
លោកអ្នកមា
 នសិទធិន
្ ឹងដាក់ពា
 ក្យតវ៉ា ប្រសិនប�
 ើល ោក

លោកអ្នកអា
 ចដាក់ពា
 ក្យតវ៉ា  ដោយទូរស័ព្ទទៅ
Department of Health Care Services ការ ិយាល័យសិទធិ្
សី៊វ ិល (Office of Civil Rights) តាមលេខ

1-916-440-7370 (TTY: 1-916-440-7399) ឬដោយទាញ
យក www.dhcs.ca.gov/Documents/ADA_Title_VI_
Discrimination_Complaint_Form.docx ពីអ៊ីនធឺណិត។

អ្នកគ
 ិតថា
 កម្មវ ិធី Medi-Cal បានធ្ើវការរ� ើសអ�ើងប ្រឆាំង
នឹងល ោកអ្នក ឬបានខកខានក្នុងការផ្ដល់ន
 ូវសម្រប

សម្រួលដ៏សមហេតុសមផល ដែលតម្រូវឲ្យដោយច្បាប់
រដ្ឋ និងច្
 បាប់រ ដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធ។
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2.

លោកអ្នកមា
 នសិទធិទ
្ ទួលការវាយតម្លៃ ដ�ើម្បីឲ្យដឹងថា
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 ចមានសិទធិច
្ ូលរម
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 នសិទធិទ
្ ទួលព័ត៌មានអំពីក
 ម្មវ ិធី Medi-Cal
និងជ
 ំនួយក្នុងការដាក់ពា
 ក្យសុំ Medi-Cal។
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13.

ប្រសិនប�
 ើលោកអ្នកត្
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 ង្គមកិច្ចខោនធីម្នា
 ក់។
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7.

រ្រស់លោកអ្នក។

14.

នោះលោកអ្នកអា
 ចស្នើស
 ុំឲ
 ្យ Medi-Cal ពិនិត្យម�ើលពាក្យ

ី ិទ្ធិទទល
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 នសិទ្ធិនឹងកាត់្រនយ

សុំរបស់លោកអ្នក ដ�ើម្បីពិចារណាថា ត�ើល ោកអ្នកមាន

ើ បី្រំល្ញកបមត
ម្រិ បទ្្យសម្តរ្រស
្តិ 
់
រ្រស់លោកអ្នកលដម្

សិទធិទ
្ ទួលការរ៉ាប់រ ងសម្រាប់ជ
 នមានពិការភាព ឬទេ។

Medi-Calឲ្យទាន់ថ្ងៃោច្ដខ
់ កង
 ន
្នុ ដខដដលលោកអ្នកបា

 បុ លិកសង្គមកច្្ច
ិ លខានធី
ោក់ពាក្យសុំMedi-Cal។្រគ្គ

ូ ្័តមាន
៌
ំ ី
អាច្ជបមា្រដល់លោកអ្នកនវ
្រដនថាមលទៀតអ្

ក្នុងរយៈពេលបីខែ
 មុននឹងខែដាក់ពា
 ក្យសុំរ បស់ល ោក
អ្នក នោះលោកអ្នកមា
 នសិទធិទ
្ ទួលការវាយតម្លៃឲ្យដឹង
ថា ត�ើលោកអ្នកមា
 នសិទធិទ
្ ទួល Medi-Cal  ដ�ើម្បីបង់ថ្លៃ
សេវាកម្មទាំងនោះ 

ឬទេ។ នេះហៅថា សិទធិច
្ ូលរម
ួ 

ម្រិ បទ្្យសម្តនង
្តិ  ិ ការ្រំល្ញលក្ខខណបទ្
្ឌ 
កបមត
្យ
សម្ត្តិបាន។

15.

រា ឆ្នា ំ 1990លនាលះលោកអ្នកនង
ិ
លបកាយ្ីថ្ងៃទី1ដខមករឆា

របស់លោកអ្នក ដ�ើម្បីស្វែងយល់ថែ
 មទ�ៀត ឬស្នើស
 ុំស
 ិទធិ្

់
្រ្ដប្ដី/ប្រ្នរ្ធ ្រសលោក
អ្នកមានសិទ្ធិនឹងបតរូវបានជបមា្រ

ចូលរម
ួ ប ្រតិសកម្ម។

្ម ិ ី Medi-Calអ្ច្
ំ ី ំនន
ួ ថនបទ្្យសម្ត្តិលោយ
លោយកមវធ

លោកអ្នកមា
 នសិទធិទ
្ ទួលការជម្រាបជាលាយលក្ខណ៍

ិ បទ្្យសម្ត្តិរមដដល
ួ
ដ�កនង
លោកអ្នកអា
 ច្រកសាទុក

អក្សរ ថាត�ើលោកអ្នកមា
 នសិទធិទ
្ ទួល Medi-Cal  ឬទេ ឬ
ពេលមានការផ្លាស់ប្ដូ
 រក្នុងស្ថានភាពសិទធិច
្ ូលរម
ួ របស់
លោកអ្នក។

លោកអ្នកមា
 នសិទធិ ដ�
្ ើម្បីឲ្យគ្រប់ព
 ័ត៌មានទាំងអ
 ស់ ដែល
លោកអ្នកបា
 នផ្ដល់ឲ្យការ ិយាល័យស
 ង្គមកិច្ចខោនធី ឬ

Covered California  ត្រូវបានរក្សាការសម្ងាត់។ លោក
អ្នកអា
 ចម�ើលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ
 លួ្ននេះ នៅក្នុងអំឡុងពេល
ម៉ោ ងធ្ើវការ របស់កា
 រ ិយាល័យស
 ង្គមកិច្ចខោនធី។

10. លោកអ្នកមា
 នសិទធិទ
្ ទួលកាត Medi-Cal  «សេចក្ដី
ត្រូវការបន្ទា ន់» ប្រសិនប�
 ើល ោកអ្នកមានសិទធិច
្ ូលរួម
ហ�ើយមានភាពអាសន្នផ្នែ
 កសុខភាព ឬមានផ្ទៃពោះ។

11.

លោកអ្នកមា
 នសិទធិទ
្ ទួល Medi-Cal នៅពេលដែលរង់
ចាំការបញ្
ជា ក់ស្ថានភាពអន្តោ ប្រវេសន៍របស់ល ោកអ្នក
ប្រសិនប�
 ើលោកអ្នកប
 ំពេញគ្រប់ល
 ក្ខខណ្ឌផ្សេងទ�ៀត។
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ប្រសន
ិ ល្រើលោកអ្នកឬ្រប្ដី្ដ/ប្រ្នរ្ធ ្រសលោក
់
អ្នកច្ល
ូ ក្នុង
្ឌ
មណល
ដ្ទាំរយៈល្លដវង(long-term-care)លៅឬ

ប្រតិសកម្ម។ ទាក់ទងទៅការ ិយាល័យស
 ង្គមកិច្ចខោនធី

9.

ប្រសន
ិ ល្របទ្
ើ
្យសម្ត្តិរ្រសលោក
់
បតរូវបានរ្រ្រ
់ ញល
្ចូ

ប្រសិនប�
 ើលោកអ្នកគ
 ិតថា
 លោកអ្នកមានពិការភាព 

ប�ើលោកអ្នកបា
 នទទួលសេវាកម្មថែទាំស
 ុខភាព នៅ

8.

ិ យ្របតទារថ្លៃសុខភា្
លោយផ្ដល់ឲ្យMedi-Calនវ
ូ វក្ក
្ល មកដដលលោកអ្នកម
់
កនង
 ិនទាន់្រងលនាលះ
លោកអ្នក

លោកអ្នកមា
 នសិទធិទ
្ ទួលជំនួយអ្នកបកប្រែសំឡេង

5.

លោកអ្នកមា
 នសិទ្ធិនឹងលបជស
ើ លរសនវ
ើ
ូ គលបមាងសុខភា្

ួ Medi-Cal។
បានលោយលៅដតមានសិទ្ធិច្ូលរម

16.

លោកអ្នកមា
 នសិទ្ធិទទល
ួ រដ្ឋសវនាការល្រពាក្យ
ើ
សុំ

Medi-Calរ្រស់លោកអ្នកមន
ិ បតរូវបានសលបមច្ឲ្យ
 ិទ្ធិ
បានទានល្
់ លលវោ។Medi-Cal បតរូវដតសលបមច្្ីស
ូ រម
ួ រ្រសលោក
់
ច្ល
អ្នកលៅក្នុងរយៈល្ល45ថ្ងារ្រ់
ុំ
់
ិ
្ីថ្ងៃោក់ពាក្យសរ្រសលោកអ្ន
កឬ90ថ្ងាប្រសន

ដ្ឋា ថនការមានសិទ្ធិច្ូលរម
ួ រ្រសលោក
់
ល្រើមូលោន
អ្នកគឺ
ិ
ើ ដលងដតករណ
ី ដដលលោកអ្នកប តរូវបាន
្ការភា្លលក
ស្ន ុំឲ្យផ្ដល់្័តមាន
៌
 ប៉ុន្តែ លោកអ្នកម
លសើស
្រដនថាម្រដន្ត
 ិនទាន់
ើ
បានផ្ដល់លៅល�យ។

State of California Health and Human Services Agency

•

Department of Health Care Services

ប្រសិនប�
 ើលោកអ្នកច
 ង់បានរដ្ឋសវនាការ ស្ដីពីភា
 ព

•

ទាន់ពេ
 ល នៃការសម្រេចអំពីស
 ិទធិច
្ ូលរម
ួ Medi-Cal

របស់លោកអ្នក នោះលោកអ្នកត្
 រូវតែស្នើស
 ុំ។
 លោក
នៃការសម្រេចពីស
 ិទធិច
្ ូលរម
ួ Medi-Cal របស់លោក

2) ទូរស័ព្ទទៅ Department of Social Services តាម
លេខ 1-855-795-0634 ឬ TDD 1-800-952-8349
ឬ 3) ធ្ើវការស្នើសុំជា
 លាយលក្ខណ៍អក្សរ ទៅ

បានកន្លងផ
 ុត។

អ្នក។ លោកអ្នកអាចបំពេញផ្នែកខាងក្រោយនៃ

អ្នកអា
 ចស្នើសុំរ ដ្ឋសវនាការ ស្ដីពីភាពទាន់ពេល

អ្នក នៅពេលណាក៏បាន ក្រោយពីថ ្ងៃទ
 ី 45 ឬថ្ងៃទី 90
•

កាន់ការ ិយាល័យសង្គមកិច្ចខោនធីរបស់ល ោក

ទម្រង់បែបបទ NOA (ទម្រង់ NA Back 9) ដ�ើម្បី

លោកអ្នកអា
 ចស្នើស
 ុំរ ដ្ឋសវនាការដោយ

1) ទាក់ទងទៅការ ិយាល័យសង្គមកិច្ចខោនធីដ៏ជិត
ជាងគេ ឬ 2) ទូរស័ព្ទទៅ Department of Social
Services តាមលេខ 1-855-795-0634 ឬ TDD
1-800-952-8349 ឬ 3) ធ្ើវការស្នើសុំជា
 លាយលក្ខណ៍

ស្នើសុំសវនាការ និងផ្ញើទ
 ម្រង់បែប

បទ ឬការ

លោកអ្នក។ លោកអ្នកអាចបំពេញផ្នែកខាងក្រោយ

ស្នើសុំប្ដឹ
 ងសារទុក្ខ។ ទម្រង់បែប

បទនេះ មាន

(Notice of Action) (ទម្រង់ NA Back 9) ដ�ើម្បីស្នើ

www.cdss.ca.gov/
cdssweb/entres/forms/Cambodian/
NABack9CB.pdf។

ស្នើសុំជាលាយលក្ខណ៍អក្សរផ្សេងទ�ៀត ទៅ

កាន់អាសយដ្ឋា ន ឬលេខទូរសារ នៅល�ើទ
 ម្រង់

បែបបទ។ លោកអ្នកក៏អាចទៅកាន់ការ ិយាល័យ

អក្សរ ទៅកាន់ការ ិយាល័យសង្គមកិច្ចខោនធីរបស់

សង្គមកិច្ចខោនធីរបស់ល ោកអ្នក និងដាក់ពាក្យ

នៃទម្រង់បែប

បទ សេចក្ដីជូនដ
 ំណឹងស្ដីពីស
 កម្មភាព 

ផ្ដល់តាមរយៈការ ិយាល័យសង្គមកិច្ចខោនធី
របស់លោកអ្នក ឬនៅឯ

សុំសវនាការ និងផ្ញើទ
 ម្រង់បែប

បទ ឬការស្នើស
 ុំជា
 

លាយលក្ខណ៍អក្សរផ្សេងទ�ៀត ទៅកាន់កា
 រ ិយាល័យ
សង្គមកិច្ចខោនធីដ៏ជិតជា
 ងគេរ បស់លោកអ្នក។

18.

ទម្រង់បែបបទនេះ  មានផ្ដល់តាមរយៈការ ិយាល័យ

www.cdss.ca.gov/cdssweb/entres/
forms/Cambodian/NABack9CB.pdf ។
លោកអ្នកមា
 នសិទធិទ
្ ទួលរដ្ឋសវនាការ ប្រសិនប�
 ើល ោក

បញ្ញ ត្តិកម្មវ ិធី Medi-Cal  ដែលត្រូវបានប្រើប្រា
 ស់ ក្នុងការ
សម្រេចពីសិទធិច
្ ូលរម
ួ Medi-Cal របស់លោកអ្នក។

19.

•

សង្គមកិច្ចខោនធី ឬ DHCS ឬ Covered California  ល�ើក
លែងតែអ្វីដែលទាក់ទងនឹងក
 ម្មវ ិធីបង់ថ្លៃធានារ៉ាប់រ ង

•

(Health Insurance Premium Payment) (HIPP)។ HIPP
មិនមែនជាកម្មវ ិធីផ្ដល់សិទធិ្ទេ ដូច្នេះមិនមា
 នសិទធិប្ដឹ
្ ង

•

សារទុក្ខ នូវការសម្រេចរបស់ HIPP ឡ�ើយ។

សារទុកន
្ខ ូវការសម្រេច លោកអ្នកត្
 រូវតែស្នើស
 ុំ នៅ

ប្រៃសណីន៍ ទៅលោកអ្នក។
•

•

ប្រសិនប�
 ើលោកអ្នកច
 ង់បានរដ្ឋសវនាការ ដ�ើម្បីប្ដឹង
ក្នុងរយៈពេល 90 ថ្ងៃ ពីថ្ងៃដែលសេចក្ដីជូនដ
 ំណឹង
ស្ដីពីសកម្មភាព(NOA)  ត្រូវបានឲ្យ ឬផ្ញើតា
 ម

ប្រសិនប�
 ើលោកអ្នកម
 ិនទ
 ទួល NOA លោកអ្នកត្រូវ

តែស្នើសុំសវនាការ នៅក្នុងរយៈពេល 90 ថ្ងៃ រាប់ព
 ី
ថ្ងៃដែលលោកអ្នកបា
 នទទួលដំណឹងពីស
 កម្មភាព 

លោកអ្នកមា
 នសិទធិទ
្ ទួលព័ត៌មានអំពីក
 ម្មវ ិធីទាំងនេះ 
និងជ
 ំនួយក្នុងការទទួលបាននូវសេវាកម្មដូចតទៅ៖

អ្នកម
 ិនពេ
 ញចិតន
្ត ឹងកា
 រសម្រេចរបស់ការ ិយាល័យ

•

លោកអ្នកមា
 នសិទធិព
្ ិនិត្យម�ើលសំណុំឯកសារ Medi-Cal
របស់លោកអ្នក ព្រមទាំងគ្រប

់ច្
 បាប់ និងស�ៀវភៅបទ

សង្គមកិច្ចខោនធីរបស់ល ោកអ្នក ឬនៅឯ

17.

លោកអ្នកអា
 ចស្នើស
 ុំស
 វនាការដោយ 1) ទាក់ទង

ទៅការ ិយាល័យសង្គមកិច្ចខោនធីដ៏ជិតជា
 ងគេ ឬ

•
20.

Child Health and Disability Prevention
Program
Special Supplemental Food Program for
Women, Infants, and Children
Personal Care Services Program
Early and Periodic Screening, Diagnosis
and Treatment Program
Family Planning Access Care and
Treatment Program

លោកអ្នកអា
 ចនិយាយជាមួយបុ
 គ្គលិកស
 ង្គមកិច្ចម្នា ក់ ឬ
បុគ្គលិកស
 ង្គមកិច្ចខោនធីម្នា
 ក់ អំពីសេវា

កម្ម ឬធនធាន
សាធារណៈឬឯកជនផ្សេងទ�ៀត ដូចជា
 CalFresh និង

CalWORKs ជាដ�ើម។

ឬអសកម្មភាព ដែលលោកអ្នកម
 ិនពេញចិត្ត ល�ើក

លែងតែអសកម្មភាពនោះមកពីកា
 រពន្យាពេល ក្នុង
ការសម្រេចពពាក្យសុំអ
 ត្ថប្រយោជន៍ Medi-Cal  
របស់លោកអ្នកប៉ុណ
 ្ណោះ។
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Medi-Calសបមា្រ់អតត
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ើ

ុ

្តិ

ិ

់

់ ូ

ប្រសន
ិ ល្រើលោកអ្នកបា
 នច្ចុះលះល្លះ
ម លៅក្នុងកមវធ
្ម ិ ី 

់
់្រ
ិ ្ច ្រស់លោក
លោកអ្នកម
 ិនបាច្បបា្រ
 បុគ្គលិកសង្គមកច្រ

្ទុ
្ឌ

់ ប្ដូរកង
ផ្ស្រ្ដ
លា
្នុ ការធានារ៉ា ្រ់រងសុខភា្។

ដ្ឋា ថប្រសណយរ
ី
៍ ្រស់លោកអ្នកផ្
់ ប្ដូរ។
អាសយោន
 លា ស្រ្ដ

់

់ លួ

្នុ

់ ្នុ
ី

លោកអ្នកឬក៏សមាជក
ិ មាម្នា ក់ក្នុង្រនក
្ទុ បគរួសារមានការ

ូ បបា្រ្រ
់ បុគ្គលិកសង្គមកច្រ
ិ ្ច ្រស់លោកអ្នកល្រើ
សម

ំ

ួ

ម

14.

្ល

ូ

ិ

ចុះ

ឹ
ួ

ិ
់

ួ

13.

់
ដាច

្តិ ទា

ួ

លោកអ្នកឬសមាជក
ិ បគរួសារមាម្នា ក់ក្នុង្រនក
្ទុ បគរួសារ

ន្ដោ
៍
អលនាប្រលវសន។
់

់

លោកអ្នកឬសមាជក
ិ មាម្នា ក់ក្នុង្រនក
្ទុ បគរួសារោក់ពាក្យ

់ ប្ដូរក្នុងសាថា នភា្ច្
ជា ិ សាថា នភា្
ការផ្លា ស្រ្ដ
 ូលសញ្តឬ

ដោះ

ិ

ធ្លា ់ខលួន
ធាក
្ ្ិការលទាលះខាង

ផ្លូវកាយឬផលូវ្ ច្ិត្តក
 ៏លោយ។

ពុ ដតោក់ពាក្យសុំឬទទល
ួ Medi-Calមាន
ដដលកំ្ង

៏

ិ ្ចឹ

12.

ំ បុត្រ

ី
ិ

លោកអ្នកឬសមាជក
ួ ទាំងកូន
ិ មាម្នា ក់ក្នុង្រនក
្ទុ បគរួសាររម

ូ
ិ ិច្ូលនិវត្តប្រ្នរ
័ ្ធ ្លេ្ើង (Railroad Retirement)។
មលនធ

្ចី 
ិ

ើ

់
់

់
្ចី  ិ

្ម

ដ្ឋា

់

ំ

់ ិ

ើ
ូ
កនឬ
ដឹកជញនជា
លដម។
ជូ្

SSAរដ្ឋបាលអតតយទជន
ុ ្ធ
(Veterans Administration)ឬ
ី
ុ
់

ើ

លោកអ្នកមា
 នការផ្លា ស្រ្ដ
់ ប្ដូរក្នុងលសាហយ
៊ុ ទាក់ទងនឹង

ុំ ទទលនវ
ួ
ូ អតប្រលោជន្ការភា្
្ថ
៍ ិ
ួ នឹង
សឬ
ជាមយ

់ ៏

ូ

ើវ លា
់ ប្ដូរការងារលធឬ
ើវ ដលងមានការងារលធ។
ើវ
លធផ្ស្រ្ដ

ការងារឬការលរៀនសបត
ូ រ្រស់លោកអ្នកដច្ជា
ូ  ថ្លម
លៃ ើល
់

្នុ

់ ំ

្នុ

់ ំ

ី

់ ប្ដូ ូ
់ ប្ដូ
៏

លា

ិ

លោកអ្នកឬសមាជក
ិ មាម្នា ក់ក្នុង្រនក
្ទុ បគរួសារបានការងារ

្ម ិ ី
៍

់ ប្ដូរលផ្សងលទៀតដច្
ូ ជាការផ្លា ស្រ្ត
់ ប្តូរបបាក់
ំ ីការផ្លា ស្រ្ដ
អ្នកអ្
ំ ូ
៊ុ លនាលះលទ។
ច្ណលការងារឬ
លសាហយ

State of California Health and Human Services Agency

លោកអ្នកក
 ៏ត្
 រូវតែ៖

1.

Department of Health Care Services

5.

ចូលរម
ួ ។ បុគ្គលមានសិទធិច
្ ូលរម
ួ Medicare ប្រសិនប�
 ើ

ផ្ដល់ភ
 ស្តុតាងបញ្
ជា ក់ថា លោកអ្នកមា
 នលំនៅក្នុងរដ្ឋ

គាត់ខ្វា
 ក់ភ្នែក ពិការ មានជំងឺតម្រងនោមដំណាក់កាល

California នៅពេលណាដែលលោកអ្នកត្
 រូវបានស្នើស
 ុំ។

2.

ចុងក្រោយ (End Stage Renal Disease) ឬមានអាយុ 64

ប្រកាសពីស្
 ថា នភាពសញ្
ជា តិ ឬអន្តោ ប្រវេសន៍របស់

ឆ្នា ំ និង 9 ខែ ឬចាស់ជាង។ លោកអ្នកមា
 នភារកិចន
្ច ឹង

លោកអ្នក នៅពេលដែលដាក់ពាក្យសុំ Medi-Cal។

3.

ប្រាប់អ
 ្នកផ
 ្ដល់សេវា

កម្មសុខភាព របស់លោកអ្នក ថា
លោកអ្នកមា
 នការរ៉ាប់រង ទាំង Medi-Cal  និង  Medicare  

ផ្ដល់លេខសន្តិសុខសង្គម (SSN) សម្រាប់ជនណា ដែល

ផង។

ដាក់ពាក្យសុំអ
 ត្ថប្រយោជន៍ Medi-Cal។
•

ប្រសិនប�
 ើល ោកអ្នកមា
 នសញ្
ជា តិ United States

(U.S.)  ឬ ជនជាតិ U.S.  ឬជាបុគ្គលដែលមាន

6.

លោកអ្នកត្រូវតែដាក់ពាក្យសុំល េខ SSN ហ�ើយ

ផ្ដល់លេខនេះទ ៅឲ្យការ ិយាល័យសង្គមកិច្ចខោនធី
•

នៅក្នុងរយៈពេល 60 ថ្ងៃក្រោយពីកា
 រដាក់ពាក្យ។
លោកអ្នកអា
 ចទទួលជំនួយក្នុងការដាក់ពាក្យសុំ

លេខ SSN  ពីបុ
 គ្គលិកសង្គមកិច្ចខោនធីបា
 ន។
លោកអ្នកត្រូវតែទាក់ទងជាមួយនឹងរ ដ្ឋបាល

សន្តិសុខស
 ង្គម (SSA)  ដ�ើម្បីដោះស្រាយរាល់ប
 ញ្
ហា 

ដាក់ពាក្យ និងចុះឈ្មោះក្នុងការធានារ៉ាប់រ ងសុខភាព

ណា ដែលផ្ដល់ជូនលោកអ្នក និងគ្រួសារ ដោយឥតគិត

ស្ថានភាពអន្តោ ប្រវេសន៍គ្រប

់គ្រា
 ន់ លោកអ្នកត្រូវ
តែផ្ដល់លេខ SSN មួយ។ ប�ើល ោកអ្នកម
 ិនមា
 ន

ដាក់ពាក្យសុំ Medicare ប្រសិនប�
 ើល ោកអ្នកមា
 នសិទធិ្

ថ្លៃ។

7.

រាយការណ៍ទ ៅការ ិយាល័យសង្គមកិចខោ
្ច នធី និង
អ្នកផ
 ្ដល់សេវាកម្មថែទាំសុខភាព អំពីកា
 រធានារ៉ាប់រង
សុខភាពណាដែលលោកអ្នកមា
 ន ឬមានសិទធិប្រា
្
ស់
ប្រាស់ រួមទា
 ំង Medicare ផង។ ប្រសិនប�ើល ោកអ្នកម
 ិន
ផ្ដល់ព
 ័ត៌មាននេះដោយចេតនា លោកអ្នកអា
 ចត្រូវបាន
អ្នកផ្ដល់សេវាកម្មសុខភាពទាមទារប្រាក់ ហ�ើយអា
 ច
មានទោសល្មើសច្បាប់។

ណាដែលលេចឡ�ើង ប�ើពុ
 ំនោះទេ  Medi-Cal  របស់
លោកអ្នកន
 ឹងត្
 រូវបានបដិសេធ ឬផ្ដាច់។
•

ប�ើមានអ្នកណា

ម្នា ក់ក្នុងពាក្យសុំរ បស់លោកអ្នក
ដែលមានលក្ខណៈសមស្របនឹងទ
 ទួល Medi-Cal
ប៉ុន្តែខ្វះស្ថានភាពអន្តោ ប្រវេសន៍គ្រប

់គ្រា
 ន់  អ្នក

នោះអាចដាក់ពាក្យសុំអ
 ត្ថប្រយោជន៍ Medi-Cal  
មានកម្រិត ដោយមិនចា
 ំបាច់ផ
 ្ដល់លេខ SSN ទេ។

4.

ដាក់ពាក្យសុំប្រា
 ក់ចំណូល ឬអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទ�ៀត
ដែលលោកអ្នក ឬសមាជិកណា

ក្នុងបន្ទុកគ្រួសាររបស់

លោកអ្នក មានសិទធិស្ន
្
ើស
 ុំ ល�ើកលែ
 ងតែមានមូលហេតុ
ល្អ ដែលធ្ើវឲ្យមិនបា
 នដាក់ពាក្យ។ នេះមានរម
ួ ដ
 ូចជា

ប្រាក់សោធន អត្ថប្រយោជន៍រដ្ឋាភិបាល ប្រាក់ច
 ំណូល
និវត្ត អត្ថប្រយោជន៍អតីតយុទ្ធជន ធនលាភប ្រចាំឆ្នា ំ
អត្ថប្រយោជន៍ពិការភាព អត្ថប្រយោជន៍សន្តិសុខសង្គម
(ការធានារ៉ាប់រ ងអ្នកចាស់ជរា អ្នកនៅរស់រានមានជីវ ិត  
និងពិការ) ហ�ើយន
 ិងអ
 ត្ថប្រយោជន៍និកម្មភាព។ នេះ
មិនមា
 នរម
ួ អ
 ត្ថប្រយោជន៍ជំនួយសាធារណៈ ដូចជា


CalWORKs ឬ CalFresh នោះទេ។
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State of California Health and Human Services Agency

លោកអ្នកយ
 ល់ថា៖
1.

Department of Health Care Services

7.

ca.gov/pi នៅពេលដែល Medi-Cal បានបង់ប្រាក់
សម្រាប់សេវា

កម្មសុខភាព ដែលលោកអ្នកបា
 នទទួល

លោកអ្នកត្រូវតែប្រើគម្រោងថែទាំសុខភាពផ្សេងទ�ៀត

ដែលជាលទ្ធផលនៃគ្រោះថ្នា ក់ ឬការរងរបួស ដែលបង្ក

របស់លោកអ្នក  (ដូចជា
 Kaiser, TRICARE ឬ Medicare

ឡ�ើងដោយបុគ្គលផ្សេងទ�ៀត។ នេះមានរម
ួ ទា
 ំងកា
 ររង

HMO មួយ) សម្រាប់ការថែទាំងស
 ុខភាព ប�ើលោកអ្នក

របួសក្នុងកន្លែងធ្ើវការ នៅពេលដែលអាចមានការដាក់

មានការធានារ៉ាប់រងសុខភាពផ្សេងទ�ៀត ដែលរ៉ាប់រង
សេវាកម្មនោះ

។ Medi-Cal អាចមិនបង់ប្រាក់ សម្រាប់
សេវាកម្មណាដែលរ៉ាប់រងដោយការធានារ៉ាប់រង

ពាក្យទារសំណងកម្មករ (workers’ compensation)។

8.

ដែលលោកអ្នក និងគ្រួសារអាចមានសិទធិទ
្ ទួលបាន

ប�ើលោកអ្នកប
 ដិសេធថា មិនមា
 នការធានារ៉ាប់រង

តាមរយៈឪពុក ឬម្ដា យអវត្តមាន ល�ើកលែ
 ងតែលោកអ្នក

សុខភាពផ្សេងទ�ៀត លោកអ្នកអា
 ច៖ 1) ទាក់ទ
 ង
បុគ្គលិកស
 ង្គមកិច្ចខោនធីរបស់ល ោកអ្នក; 2) ទូរស័ព្ទ
ទៅ 1-800-541-5555; ឬ 3) បំពេញទម្រង់បែប

បទ

មានផ្ទៃពោះ។

9.

DHCS នៅឯ http://dhcs.ca.gov/ohc។

សំណុំរ�ឿងរបស់លោកអ្នក។ ប�ើលោកអ្នកម
 ិនព្រម

ប្រសិនប�
 ើល ោកអ្នក ឬសមាជិកម្នា
 ក់ក្នុងបន្ទុកគ្រួសារ
របស់លោកអ្នក ទទួលប្រាក់ពីការទូរទាត់ប្រា
 ក់ផ្នែក

នឹងត្រូវបានផ្ដាច់។

ច្បាប់ មកពីការរងរបួស រួមទា
 ំងច
 ំណាយថែទាំសុខភាព 

សហការទេ អត្ថប្រយោជន៍ Medi-Cal របស់លោកអ្នក

10.

ដោយរដ្ឋ អត្ថប្រយោជន៍ និងស
 ិទធិច
្ ូលរម
ួ Medi-Cal របស់

ទទួលការសងថ្លៃ សម្រាប់ច
 ំណាយថែទាំសុខភាពនោះ 
ពីផ្នែ
 កចំណាយសុខភាពនៃការទូរទាត់ប្រា
 ក់នោះ។
ប្រសិនប�
 ើល ោកអ្នកម
 ិនធ្ើវការជ្រើសរ� ើស អំពីរប�ៀប

លោកអ្នក នឹងត្រូវបានបដិសេធ ឬផ្ដាច់។

11.

សមាជិកក
 ្នុងបន្ទុកគ្រួសាររបស់ល ោកអ្នក អាចត្រូវបាន

អត្ថប្រយោជន៍ Medi-Cal របស់លោកអ្នកអាចត្រូវបាន

របស់លោកអ្នក។

បានគេស�៊ើបអ
 ង្កេតដោយសង្ស័យរកអំព�ើបោ
 កបន្លំ។

បដិសេធ ឬផ្ដាច់។ សំណុំរ�ឿងរបស់លោកអ្នក ក៏អាចត្រូវ

គេដាក់ក្នុងគម្រោងសុខភាព Medi-Cal មួយ នៅជិតផ
 ្ទះ
លោកអ្នកត្រូវតែចុះហ
 ត្ថលេខាល�ើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ

អត្ថប្រយោជន៍ (BIC)  របស់លោកអ្នក ហ�ើយប្រ
 ើប្រា
 ស់
វា ដ�ើម្បីទទួលការថែទាំសុខភាពដ៏ចាំបាច់ សម្រាប់
លោកអ្នក នឹងស
 មាជិកគ្រួសារដែលមានសិទធិច
្ ូលរម
ួ
ប៉ុណ្ណោះ។

6.

ប្រសិនប�
 ើលោកអ្នកម
 ិនព្រមផ្ដល់ព
 ័ត៌មានចាំបាច់ ឬប�ើ
លោកអ្នកផ
 ្ដល់ព័ត៌មានដែលលោកអ្នកដ
 ឹងថា
 ខុស នោះ

ដែលលោកអ្នកច
 ង់ទទួលអត្ថប្រយោជន៍ លោកអ្នក និង

5.

ប្រសិនប�
 ើលោកអ្នកម
 ិនដាក់ពាក្យសុំ ឬរក្សាទុក្ខ នូវការ
រ៉ា ប់រងសុខភាពឥតគិតថ ្លៃ ឬកា
 ររ៉ាប់រងសុខភាពបង់ប្រាក់

ដែល Medi-Cal  បានបង់ឲ្យ នោះ Medi-Cal  មានសិទធិ្

4.

លោកអ្នកត្រូវតែសហការជាមួយនឹងរ ដ្ឋ ប្រសិនប�
 ើក្
 រុម
ពិនិត្យគ្រប់គ្រ
 ងគុណភាព ជ្រើសរ� ើសដ�ើម្បីពិនិត្យម�ើល

ដកចេញនូវការរ៉ាប់រងសុខភាព នៅវែបសៃត៍របស់

3.

លោកអ្នកត្រូវតែសហការជាមួយនឹងរ ដ្ឋ ឬខោនធី ដ�ើម្បី
បញ្
ជា ក់ភាពជាឪពុក និងស
 ំគាល់ការរ៉ាប់រងសុខភាពណា

ផ្សេងទ�ៀត។

2.

លោកអ្នកត្រូវតែប្រាប់ DHCS នៅឯ http://dhcs.

លោកអ្នកត្រូវតែយក BIC របស់លោកអ្នក ទៅអ្នកផ
 ្ដល់
សេវាកម្មសុខភាព នៅពេលដែលលោកអ្នកមា
 នជំងឺ ឬ
មានការណាត់ជួប។
 ក្នុងករណីមានភាពអាសន្ន ពេល

លោកអ្នកម
 ិនមា
 ន BIC របស់លោកអ្នកជា
 ប់ខលួន
្ លោក
អ្នកត្រូវតែយក BIC ទៅឲ្យអ្នកផ
 ្ដល់សេវាកម្មសុខភាព 
ឲ្យបានឆាប់ប
 ំផុតដ ែលអាចធ្ើវបាន។

12.

ព័ត៌មានដែលលោកអ្នកបា
 នផ្ដល់ នៅពេលដាក់ពាក្យ
សុំ Medi-Cal នឹងត្រូវបានឆែកឆេរដោយកុំព្យូ ទ័រ ជាមួយ
នឹងព័ត៌មានដែលបានផ្ដល់ដោយនិយោជក ធនាគារ
(SSA, Internal Revenue Service, Franchise Tax Board)
ក្រសួងស
 ង្គមកិច្ច និងទ
 ីភ្នា ក់ងារផ្សេងទ�ៀត។ ការនេះ 
គឺដ�ើម្បីបញ្
ជា ក់ពីប្រា
 ក់ចំណូល សញ្
ជា តិ ស្ថានភាព
អន្តោ ប្រវេសន៍គ្រប

់គ្រា
 ន់ ព័ត៌មានពន្ធដារ និងព័ត៌មាន
ពាក់ព
 ័នផ្សេ
្ធ ងៗ ទ�ៀត ដ�ើម្បីសម្រេចថា ត�ើលោកអ្នក
និងស
 មាជិកក
 ្នុងបន្ទុកគ្រួសាររបស់ល ោកអ្នក មានសិទធិ្
ទទួលការធានារ៉ាប់រងសុខភាព ដែរឬទេ។ លោកអ្នក

មានសិទធិផ
្ ្ដល់ភ
 ស្តុតាងទៅឲ្យបុគ្គលិកស
 ង្គមកិច្ចខោនធី

របស់លោកអ្នក និង/ឬ Covered California ដ�ើម្បីកែតម្រូវ
ព័ត៌មានណាដែលខុស។
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State of California Health and Human Services Agency

13.

រាល់ការផ្លាស់ប្ដូ
 រនៃព័ត៌មានរបស់លោកអ្នក ឬព័ត៌មាន

Department of Health Care Services

20.

របស់សមាជិកក
 ្នុងបន្ទុកគ្រួសារ អាចប៉ះពា
 ល់ដល់សិទធិ្

ពិការភាព ហ�ើយលោកអ្នកដាក់ពាក្យសុំអត្ថប្រយោជន៍

មានតែអ្នកដ ែលកំពុងដាក់ពាក្យសុំ  Medi-Cal

លោកអ្នក នោះ Medi-Cal របស់លោកអ្នកអា
 ចត្រូវបាន

ពិការភាពពី SSA ហ�ើយ SSA បដិសេធការទាមទាររបស់

ចូលរម
ួ របស់សមាជិកគ្រួសារដទៃទ�ៀតបាន។

14.

ប្រសិនប�
 ើលោកអ្នកក
 ំពុងទទួល Medi-Cal ដោយសារ

ផ្ដាច់។

ប៉ុណ្ណោះ ទ�ើបត្រូវផ្ដល់លេខ SSN និងព័ត៌មានអំពី

•

ស្ថានភាពសញ្
ជា តិ និងអ
 ន្តោ ប្រវេសន៍របស់ខលួន។
្
អ្នក

បដិសេធ SSA របស់លោកអ្នកភ្លា
 មៗ នោះលោក

ដែលមិនដា
 ក់ពាក្យសុំ Medi-Cal គឺមិនចា
 ំបាច់ផ្ដល់លេខ

អ្នកន
 ឹងប
 ន្តទ
 ទួល Medi-Cal រហូតដ
 ល់ SSA ធ្វើការ

SSN ឬភស្តុតាងអំពីស្
 ថា នភាពអន្តោ ប្រវេសន៍ ឬសញ្
ជា តិ

សម្រេចចុងក្រោយ។

ឡ�ើយ។ លោកអ្នកអាចជ្រើសរ� ើសផ្ដល់លេខ SSN របស់

•

បុគ្គលដែលមិនដា
 ក់ពាក្យបាន ដ�ើម្បីជួយសម្រេចថា ត�ើ

Medi-Cal។

អ្នកដ ែលខ្វះស្ថានភាពអន្តោ ប្រវេសន៍គ្រប

់គ្រា
 ន់ ប៉ុន្តែ

•

ក្រៅពីនោះ

មានលក្ខណៈសមស្របនឹងទ
 ទួល Medi-Cal 

16.

21.

ព័ត៌មានអំពីស្
 ថា នភាពអន្តោ ប្រវេសន៍របស់បុគ្គលម្នា ក់

សុខភាព និងកា
 របង់ប្រាក់សម្រាប់សេវា

កម្មសុខភាព 

រក្សាទុកជា
 សម្ងាត់ និងគ
 ង់វង្ស តាមតម្រូវការនៃច្បាប់។

សម្រាប់លោកអ្នក និងគ្រប់បុ
 គ្គលដែលមានសិទធិច
្ ូលរម
ួ
ដែលស្ថិតក
 ្នុងបន្ទុកទទួលខុសត្រូវផ្នែកច្បាប់របស់លោក

អាស្រ័យល�ើប្រា
 ក់ចំណូលរបស់លោកអ្នក លោកអ្នក

អ្នក។

ប្រហែលត្រូវបង់ប្រាក់ប្រចាំខែ សម្រាប់កម្មវ ិធី Medi-Cal

ខ្លះ។ សម្រាប់កម្មវ ិធីផ្សេងទ�ៀត លោកអ្នកប ្រហែលត្រូវ

22.

បង់ថ្លៃមួយចំណែក អាស្រ័យទៅតាមប្រាក់ខែប្រចាំខែ

អនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកចុះឈ
 ្មោះ និងត្
 រូវផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍

Medi-Cal ជាមួយ SOC  លោកអ្នកប ្រហែលត្រូវបង់ប្រាក់

ដល់កូនល ោកអ្នក ដោយមិនបា
 ច់មានការយល់ព្រមពី

ឬសន្យាបង់ប្រាក់ សម្រាប់ច
 ំណាយថែទាំសុខភាពរបស់

Medi-Cal នឹងបង់ប្រាក់សម្រាប់សេវា

កម្ម។

18.

ឪពុក/ម្ដា យអវត្តមាននោះឡ�ើយ។

23.

(co-insurance) ឬប្រាក់ដកហូត (deductible) សម្រាប់ក្
 រុម

ប្ដូរនៃព
 ័ត៌មានផ្ទាល់ខលួន
្ ភ្លា មៗ ហ�ើយលោកអ្នក

ហ៊ុនធា
 នារ៉ាប់រងឯកជនបានឡ�ើយ ល�ើកលែ
 ងតែប្រាក់បង់

ទទួលអត្ថប្រយោជន៍ Medi-Cal ដែលលោកអ្នកម
 ិន

ថ្លៃនោះ

ត្រូវបានប្រើប្រា
 ស់ក្នុងការបំពេញ Medi-Cal SOC ឬ

មានសិទធិទ
្ ទួលទេ លោកអ្នកប ្រហែលត្រូវសងប្រាក់ឲ្យ

19.

លោកអ្នក ឬសមាជិកគ្រួសារណាដែលទទួល Medi-Cal  
មិនអាច ទទួលជំនួយសាធារណៈពីរដ្ឋណាផ្សេងទ�ៀត
បានឡ�ើយ។   

អ្នកផ
 ្ដល់សេវាកម្ម Medi-Cal  មិនអា
 ចទារពីលោកអ្នក នូវ
ប្រាក់បង់ថ្លៃរម
ួ (co-payment) ប្រាក់ថ្លៃធានារ៉ាប់រងរម
ួ 

ប្រសិនប�
 ើល ោកអ្នកម
 ិនរាយការណ៍ព
 ីការផ្លាស់

DHCSវ ិញ។

ប្រសិនប�
 ើតុលាការបានបញ្
ជា ឲ្យឪពុក/ម្ដា យអវត្តមានផ្ដល់
ការគាំទ្រ
 ផ្នែកសុខភាព អ្នកផ
 ្ដល់ការធានារ៉ាប់រងត្រូវតែ

របស់លោកអ្នក។ ប្រសិនប�
 ើលោកអ្នកមា
 ន

លោកអ្នករាល់ខែ 
 រហូតទៅដល់ចំនួននៃ 
 SOC ទ�ើប 

ជាលក្ខខណ្ឌមួយ នៃសិទធិច
្ ូលរម
ួ Medi-Cal  រដ្ឋត្រូវបាន
ផ្ដល់គ្រប

់សិទធិ ដ
្ ោយស្វ័យប្រវត្តិ ទៅល�ើការគាំទ្រ
 ផ្នែក

ដែលបានផ្ដល់ឲ្យនៅល�ើពាក្យសុំ Medi-Cal នោះត្រូវបាន

17.

ប�ើ SSA បដិសេធការប្ដឹងសារទុករ្ខ បស់លោកអ្នក
អត្ថប្រយោជន៍ Medi-Cal របស់លោកអ្នកអា
 ចដាច់។

នោះអាចដាក់ពាក្យសុំអត្ថប្រយោជន៍ Medi-Cal មាន
កម្រិតបាន ដោយមិនចា
 ំបាច់ផ្ដល់លេខ SSN ទេ។

ប�ើ SSA យល់ព្រ
 មជាមួយការប្ដឹងសារទុករ្ខ បស់លោក
អ្នក លោកអ្នកន
 ឹងប
 ន្តទ
 ទួលអត្ថប្រយោជន៍ 

សមាជិកគ្
 រួសារផ្សេងទ�ៀតមានសិទធិច
្ ូលរម
ួ ឬ
 ទេ។

15.

ប្រសិនប�
 ើលោកអ្នកដា
 ក់ពាក្យប្ដឹងសារទុក្ខ ទៅល�ើការ

(co-payment) របស់លោកអ្នក ឬទាំងព
 ីរ។

24.

នៅពេលដែលលោកអ្នកដាក់ពាក្យសុំ Medi-Cal លោក
អ្នកន
 ឹងត្
 រូវបានវាយតម្លៃឲ្យដឹងថា
  ត�ើលោកអ្នកមា
 នសិទធិ្

ចូលរម
ួ ក
 ្នុងកម្មវ ិធីជំនួយសុខភាពផ្សេងទ�ៀតឬទេ រួមទា
 ំង
កម្មវ ិធីHIPP ។
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25.

ប្រសិនប�
 ើល ោកអ្នកមា
 នការធានារ៉ាប់រងសុខភាពផ្សេង
ទ�ៀត លោកអ្នកអា
 ចប្រើ Medi-Cal បានសម្រាប់តែ
 
សេវាកម្មណាដែលគម្រោងថែទាំសុខភាពមួយទ�ៀត
នោះ មិនផ
 ្ដល់ឲ្យប៉ុណ្ណោះ។ អ្នកផ
 ្ដល់សេវាកម្ម Medi-Cal
របស់លោកអ្នក ត្រូវតែបញ្
ជា ក់ថាសេវាកម្មនោះមិនបា
 ន
រ៉ា ប់រង ទ�ើបទា
 រប្រាក់ពី Medi-Cal បាន។

26.

Department of Health Care Services

29.

រដ្ឋអាចទារសំណងពីទ្រព

្យសម្បត្តិសេសសល់របស់លោកអ្នក
សម្រាប់សេវា

កម្មដែលលោកអ្នកបា
 នទទួល (រួមទា
 ំងប្រា
 ក់ថ្លៃ
ធានារ៉ាប់រង ដែលត្រូវបានបង់ជំនួសលោកអ្នក) មុនន
 ឹងខ
 ួប
កំណ�ើតទី 55 របស់លោកអ្នកបា
 ន ប្រសិនប�
 ើលោកអ្នកបា
 ន
ចូលសម្រាកនៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំអ្នកជ
 រាពិការ មណ្ឌលថែទាំ

អន្តរកាលសម្រាប់អ្នកព
 ិការខួរក្បាល ឬមណ្ឌលថែទាំសុខភាព

ប្រសិនប�
 ើល ោកត្រូវចូលមណ្ឌលថែទាំអ្នកជ
 រាពិការមួយ

ណាផ្សេងទ�ៀត។ សម្រាប់ព
 ័ត៌មានបន្ថែមទ�ៀត សូមទា
 ក់ទង

សិទធិយ
្ កទ្រព្យកូនប
 ំណុល (lien) ទៅល�ើទ្រព

្យសម្បត្តិ

http://dhcs.ca.gov/er។

ហ�ើយមិនមា
 នបំណងនឹងត្រឡប់ទ ៅផ្ទះវ ិញ រដ្ឋអាចទារ

ទៅបុគ្គលិកស
 ន្តិសុខស
 ង្គម ឬម�ើលវែបសៃត៍របស

របស់លោកអ្នកបា
 ន។

27.

ក្រោយលោកអ្នកស្លាប

់ហ�ើយ រដ្ឋត្រូវតែស្វែងរកសំណង
ពីទ្រព

្យសេសសល់របស់លោកអ្នក សម្រាប់គ្រប

់
សេវាកម្ម Medi-Cal ដែលលោកអ្នកបា
 នទទួលក្រោយ
ពីអាយុ 55 ឆ្នា ំ (រួមទា
 ំងថ ្លៃរ៉ាប់រងដែលត្រូវបានបង់ជំនួស
លោកអ្នក)។ ការនេះម
 ិនអ
 នុវត្តទេ នៅក្នុងអំឡុងជីវ ិត

របស់ប្ដី/ប្រពន្ធដ ែលនៅរស់ ឬដៃគូរម
ួ រ ស់ស្របច្បាប់ ឬ
ប�ើលោកអ្នកប
 ន្សល់កូនអា
 យុក្រោម 21 ឆ្នា ំ ឬកូនអា
 យុ
ណាក៏ដោយដែលខ្វា ក់ភ្នែក ឬពិការ (តាមការដាក់
និយមន័យរបស់ច្បាប់សន្តិសុខស
 ង្គម [Social Security

Act]) សហព័ន្ធ ឬប�ើការទារសំណងនោះបង្កកា
 រលំបាក
ដល់អ្នកទ
 ទួលមត៌ករ បស់លោកអ្នក។ សូមល ោកអ្នក
ជម្រាបដល់អ្នកទ
 ទួលមត៌កល ោកអ្នក អំពីសកម្មភាព
ទារសំណងនេះ ដែលអាចក�ើតឡ �ើង។

28.

ប្រសិនប�
 ើល ោកអ្នកប
 ន្សល់ទុកទ្រព្យសម្បត្តិនៅពេល
ស្លាប់ ពេលដែលប្ដី/ប្រពន្ធ ឬដៃគូរម
ួ រ ស់តាមច្បាប់ស្លាប

់
ដែរ រដ្ឋមានសិទធិធ្
្ ើកា
វ រទាមទារទៅល�ើទ្រព

្យសេសសល់
របស់ប្ដី/ប្រពន្ធ ឬដៃគូរម
ួ រ ស់ ឬទៅល�ើអ្នកទ
 ទួលទ្រព្យ
សម្បត្តិទាំងនោះ

។ សំណងត្រូវមានកម្រិតត្រឹមចំនួន
នៃអត្ថប្រយោជន៍ Medi-Cal  ដែលត្រូវបានបង់សម្រាប់
លោកអ្នក ឬតម្លៃនៃទ្រព្យសម្បត្តិដែលលោកអ្នកប
 ន្សល់
ទុកនៅពេលស្លាប់ គឺមួយណាដែលតិចជា
 ង។
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សូមរក្សាសំបុត្រនេះ ទុកជា
 កំណត់ហេ
 តុរបស់លោកអ្នក

