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បើលោកអ្នកនៅក្នុងកម្មវិធីMedi-Calហើយកំពុងតែទទួល(ឬធ្លាប់ទទួលពែលថ្មីៗនែះ)នូវAdultDay
HealthCare(ADHC)(ការថែទាំសុខភាពពែលថ្ងែសមែប់ជនពែញវ័យ)សំបុតែនែះគឺជាNoticeof

aClassActionSettlement(សែចក្ដីជូនដំណឹងអំពីការផែសះផែសាបណ្ដឹងតាងនាមកែុម)
ដែលអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់រូបលោកអ្នក។

តុលាការសហព័ន្ធមួយបានអនុញ្ញាតសែចក្ដីជូនដំណឹងនែះ។នែះមិនមែនជាការបញ្ចូលចិត្តមកពីមែធវីឡើយ។

បណ្ដឹងមួយតែូវបានដាក់ស្នើសុំឲែយតុលាការបញែឈប់រដ្ឋCaliforniaមិនឲែយបញ្ចប់កម្មវិធីMedi-CalADHCលុះតែតែមាន
ការបង្កើតសែវាកម្មផែសែងទៀតជំនួសសមែប់អ្នកដែលទទួលសែវាកម្មADHC។ភាគីទាំងឡាយនែបណ្ដឹងនែះបាន
ឈានដល់ការផែសះផែសាបណ្ដឹងហើយ។បើតុលាការអនុម័តការផែសះផែសាកម្មវិធីADHCនឹងតែូវចប់នៅថ្ងែទី29ខែកុម្ភៈឆ្នាំ
2012។ចាប់ពីថ្ងែទី1ខែមិនាឆ្នាំ2012លោកអ្នកនឹងទទួលសែវាកម្មផែសែងទៀតអាស័ែយលើស្ថានភាពរបស់លោក
អ្នក។ខាងកែមនែះមានការពិពណ៌នាពែញលែញអំពីសែវាកម្មដែលនឹងផ្ដល់ជូនហើយអ្នកណានឹងមានសិទ្ធិទទួល
សែវាកម្មនីមួយៗ។ខាងកែមនែះក៏មានព័ត៌មានអំពីកិច្ចពែមពែៀងផែសះផែសាដែលគួរនឹងឆ្លើយសំនួរណាដែលលោកអ្នក
មានអំពីកិច្ចពែមពែៀងនោះហើយនិងកន្លែងដើមែបីទាក់ទងបើលោកអ្នកមានសំនួរបន្ថែមទៀត។

ការផែសាះផែសានែះនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពដើមែបីបន្តជួបនឹងគែូពែទែយថែទាំចមែបងរបស់លោកអ្នកឡើយបើលោក
អ្នកកំពុងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីMedicare។សែវាកម្មដែលមានផ្ដល់ជូននៅកែមកិច្ចពែមពែៀងផែសះផែសាគឺបន្ថែមទៅលើ
សែវាកម្មដែលលោកអ្នកកំពុងទទួលតាមរយៈMedicare។

បណ្ដឹងនែះមិនមែនជាបណ្ដឹងសុំសំណងជាបែក់នោះឡើយ។

តុលាការនៅតែតែូវសមែចថាតើអនុម័តឬមិនអនុម័តកិច្ចពែមពែៀងផែសះផែសា។

សែចក្ដីជូនដំណឹងនែះពនែយល់នូវសិទ្ធិនិងជមែើសនានារបស់លោកអ្នក–ហើយនិងថ្ងែខែកំណត់ដើមែបីអនុវត្តវា។សូម
អានសែចក្ដីជូនដំណឹងនែះឲែយបានបែុងបែយ័ត្ន។

សិទ្ធិនិងជមែើសផ្លូវចែបាប់របស់លោកអ្នកនៅក្នុងការផែសះផែសានែះ

មិនធ្វើអ្វីឡើយ បើលោកអ្នកមិនធ្វើអ្វីឡើយតុលាការនឹងវាយតម្លែការផែសះផែសាដោយគ្មានការសង្កែត
អ្វីពីលោកអ្នក។លោកអ្នកនឹងលះបង់ចោលសិទ្ធិដើមែបីតវា៉ាចំពោះការបញ្ចប់កម្មវិធី
ADHCនៅក្នុងបណ្ដឹងផែសែងទៀត។បើលោកអ្នកកំពុងទទួលសែវាកម្មADHCឥឡូវ
នែះលោកអ្នកមិនចាំបាច់ឆ្លើយតបនឹងសែចក្ដីជូនដំណឹងនែះដើមែបីទទួលសែវាកម្ម
ដែលបង្កើតឡើងដោយការផែសះផែសានែះឡើយ។

តវា៉ាជាលាយលក្ខណ៍អកែសរឲែយ
បានទាន់ថ្ងែទី10ខែមករាឆ្នាំ
2012

សរសែរសំបុតែទៅកាន់តុលាការស្ដីអំពីមូលហែតុដែលលោកអ្នកមិនចូលចិត្តការផែសះ
ផែសា។មិនតែប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកអាចស្នើសុំនិយាយក្នុងតុលាការអំពីការតវា៉ារបស់
លោកអ្នក។ការតវា៉ារបស់លោកអ្នកតែូវតែផ្ញើទៅតុលាការឲែយបានទាន់ថ្ងែទី10ខែ
មករាឆ្នាំ2012ដើមែបីទទួលការពិចារណា។

ទៅចូលរួមក្នុងសវនាការ
FAIRNESS HEARING 
(សវនាការយុត្តិធម៌)នៅថ្ងែទី
24ខែមករាឆ្នាំ2012

បើលោកអ្នកចង់និយាយនៅក្នុងFairnessHearingតែូវតែបែកដនិយាយនៅក្នុង
សំបុតែទៅតុលាការ។មែយ៉ាងទៀតលោកអ្នកមិនតែូវតែបង្ហាញខ្លួននៅឯFairness
Hearingដើមែបីឲែយការតវា៉ារបស់លោកអ្នកទទួលការពិចារណាឡើយ។



NOTICE OF CLASS ACTION SETTLEMENT AGREEMENT
(សែចក្ដីជូនដំណឹងអំពីកិច្ចពែមពែៀងផែសះផែសាបណ្ដឹងតាងនាមកែុម)
Darling et al. v. Douglas et al., C09-03798 SBA
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1. ហែតុអ្វីបានជាខ្ញុំទទួលសែចក្ដីជូនដំណឹងនែះ?

លោកអ្នកទទួលសែចក្ដីជូនដំណឹងនែះដោយសរលោកអ្នកកំពុងទទួលឬធ្លាប់ទទួលតាំងពីថ្ងែទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2011នូវ
សែវាកម្មMedi-CalAdultDayHealthCare(ADHC)ហើយតែូវបានរាប់ទុកជាសមាជិកកែុមនៅក្នុងបណ្ដឹងនែះ។

លោកអ្នកមានសិទ្ធិដើមែបីដឹងអំពីការផែសះផែសានែបណ្ដឹងតាងនាមកែុមដែលបានលើកឡើងហើយអំពីជមែើសរបស់លោកអ្នកមុន
តុលាការសមែចថាតើអនុម័តឬមិនអនុម័តការផែសះផែសា។សែចក្ដីជូនដំណឹងនែះពនែយល់អំពីបណ្ដឹងអ្វីដែលសមាជិកកែុមនឹង
ទទួលបើតុលាការអនុម័តការផែសះផែសាហើយនិងសិទ្ធិផ្លូវចែបាប់របស់លោកអ្នកទាក់ទងនឹងការផែសះផែសា។

តុលាការដែលគែប់គែងរឿងក្ដីនែះគឺUnitedStatesDistrictCourtfortheNorthernDistrictofCalifornia។រឿងក្ដី
នែះឈ្មាះថាDarling et al. v. Douglas et al.។លែខរឿងក្ដីគឺC09-03798SBA។អ្នកចូលរួមADHCទាំងបែំពីរនាក់
ដែលបានដាក់ពាកែយប្ដឹងហៅថាភាគីដើមចោទហើយភាគីចុងចោទគឺជាDepartmentofHealthCareServices(DHCS)
ហើយនិងDirectorគឺលោកTobyDouglas។គែប់បុគ្គលផែសែងទៀតដែលទទួលសែវាកម្មADHCហៅថាសមាជិកកែុម។

2. តើបណ្ដឹងនែះស្ដីអំពីរឿងអ្វី?

នៅក្នុងឆ្នាំ2009អ្នកខ្លះដែលទទួលMedi-CalAdultDayHealthCare(ADHC)(ភាគីដើមចោទ)បានដាក់ពាកែយប្ដឹង
ភាគីចុងចោទ។ពួកគែបានស្នើសុំតុលាការឲែយបញែឈប់ភាគីចុងចោទមិនឲែយបន្ថយសែវាកម្មADHCហើយតុលាការបានអនុវត្ត
តាម។នៅក្នុងឆ្នាំ2011ភាគីដើមចោទបានស្នើសុំតុលាការឲែយបញែឈប់ភាគីចុងចោទមិនឲែយបញ្ចប់អត្ថបែយោជន៍ADHCទាំង
សែុង។ពួកគែបានលើកហែតុផលថាបើភាគីចុងចោទមិនផ្ដល់សែវាកម្មជំនួសADHCទែនោះការបញ្ចប់កម្មវិធីនឹងបំពានលើ
ចែបាប់AmericanswithDisabilitiesAct(ADA)ហើយនិងចែបាប់ផែសែងៗ ទៀត។ភាគីចុងចោទខាងរដ្ឋបដិសែធការលើក
ហែតុផលនែះ។

3. ហែតុអ្វីបានជារឿងនែះជាបណ្ដឹងតាងនាមកែុម?

នៅក្នុងបណ្ដឹងតាងនាមកែុមមនុសែសមា្នាក់ឬចែើនជាងមា្នាក់ហៅថាតំណាងកែុមឬហៅភាគីដើមចោទដាក់ពាកែយប្ដឹងតាងនាម
នែមនុសែសដែលមានការទាមទារសែដៀងគ្នា។មនុសែសទាំងអស់នែះគឺជាសមាជិកកែុម។តុលាការមួយដោះសែយរឿងរា៉ាវ
សមែប់សមាជិកកែុមទាំងអស់គ្នា។នៅក្នុងរឿងក្ដីនែះEstherDarlingហើយនិងអ្នកដើមចោទឈ្មាះផែសែងៗ ទៀតបានប្ដឹង
តាងនាមអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលទទួលអត្ថបែយោជន៍Medi-CalADHC។ការសមែចណារបស់តុលាការក្នុងរឿងក្ដីនែះនឹង
មានផលប៉ះពាល់ដល់សមាជិកកែុមគែប់រូប។

4. ហែតុអ្វីបានជាមានការផែសះផែសា?

ភាគីដើមចោទនិងភាគីចុងចោទបានយល់ពែមគ្នាធ្វើការផែសះផែសាមួយដែលក្នុងនោះគែបានសហការបង្កើតកម្មវិធីថ្មីដើមែបីជំនួស
កម្មវិធីADHC។តំណាងកែុមនិងមែធវីរបស់ភាគីដើមចោទគិតថាការផែសះផែសានែះគឺយុត្តិធម៌ហើយ។FairnessHearing
មួយដើមែបីអនុម័តការផែសះផែសាចុងកែយនឹងបែពែឹត្តឡើងនៅក្នុងសលាក្ដីU.S.DistrictCourtនៅក្នុងទីកែុងOaklandនៅថ្ងែ
ទី24ខែមករាឆ្នាំ2012នៅវែលាម៉ាង1រសៀល។សូមមើលសំនួរលែខ14-17ខាងកែមនែះសមែប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី
សវនាការតុលាការនោះ។
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5. តើធ្វើដូចម្ដែចឲែយដឹងថាខ្ញុំមានចំណែកនៅក្នុងការផែសះផែសានែះ?

លោកអ្នកគឺជាសមាជិកកែមុហើយមានចំណែកនៅក្នងុការផែសះផែសានែះបើលោកអ្នកបំពែញលក្ខខណ្ឌខាងកែមះ៖

“អ្នកទទួលអត្ថបែយោជន៍Medi-Calគែប់រូបនៅក្នុងStateofCaliforniaដែលអត្ថបែយោជន៍Adult
DayHealthCareរបស់គែតែូវបានផ្ដាច់ចោលនៅកែមចែបាប់AssemblyBill97(AB97)រួមទាំងអ្នក
ដែលបំពែញឬដែលនឹងបំពែញនូវលក្ខខណ្ឌខាងផ្នែកសិទ្ធិចូលរួមនិងភាពចាំបាច់ខាងផ្នែកវែជ្ជសស្តែ
បច្ចុបែបន្នសមែប់កម្មវិធីADHCនៅពែលណាមួយមុនថ្ងែខែឆ្នាំដែលការផែសះផែសានែះចាប់មានសុពលភាព
ឬដែលនឹងបំពែញលក្ខខណ្ឌខាងផ្នែកសិទ្ធិចូលរួមនិងភាពចាំបាច់ខាងផ្នែកវែជ្ជសស្តែសមែប់កម្មវិធី
CommunityBasedAdultServices(CBAS)នៅពែលណាមួយមុនការផ្ដាច់កិច្ចពែមពែៀងនែះ។”

នែះមានន័យថាលោកអ្នកមានចំណែកក្នុងការផែសះផែសានែះបើសិនជាអត្ថបែយោជន៍Medi-CalADHCរបស់លោកអ្នក
តែូវបានផ្ដាច់ចោលដោយចែបាប់AB97ឬបើសិនជាលោកអ្នកនឹងចាប់មានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងកម្មវិធីADHCមុនថ្ងែទី1ខែ
មិនាឆ្នាំ2012។វាក៏មានន័យថាអ្នកណាដែលមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងកម្មវិធីថ្មីគឺCBASមានចំណែកក្នុងការផែសះផែសានែះ
ដែរ។AB97គឺជាចែបាប់ថ្មីមួយដែលផ្ដាច់ចោលកម្មវិធីADHCជាអត្ថបែយោជន៍Medi-Cal។

6. តើការផែសះផែសានែះផ្ដល់អ្វីខ្លះ?

កែមកិច្ចពែមពែៀងផែសះផែសាកែសួងDHCSនឹងបង្កើតកម្មវិធីMedi-Calថ្មីមួយហៅថាCommunityBasedAdult
Services(CBAS)។

•	 CBASអនុញ្ញាតអស់អ្នកណាក្នុងMedi-Calដែលមានសិទ្ធិចូលរួមឲែយទទួលការថែទាំគិលានុបដា្ឋាយិកា
ជំនាញសែវាសង្គមកិច្ចការពែយបាលការថែទាំផ្ទាល់ខ្លួនការបណ្ដុះបណា្ដាលនិងគំទែគែួសរ/អ្នកថែទាំ
អាហារការដឹកជញ្ជូននិងការគែប់គែងសំណុំរឿងនៅទីតាំងកណា្ដាលតែមួយកន្លែង។

•	 CBASនឹងតែូវបានផ្ដល់ជូននៅឯអតីតមជែឈមណ្ឌលADHCមួយចំនួនដែលបានអនុម័តដោយកែសួង
DHCSដើមែបីជាកន្លែងផ្ដល់សែវាកម្មCBAS។

•	 CBASនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងែទី1ខែមិនាឆ្នាំ2012។

កិច្ចពែមពែៀងផែសះផែសានឹងបង្កើត“ការគែប់គែងសំណុំរឿងបែសើរឡើង”សមែប់អស់អ្នកណាដែលធ្លាប់បែើADHCប៉ុន្តែ
មិនមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងCBAS។

•	 ការគែប់គែងសំណុំរឿងបែសើរឡើងនឹងជួយអ្នកដែលមានសិទ្ធិចូលរួមដើមែបីទទួលសែវាកម្មផ្នែកសុខភាព
និងផ្នែកសង្គមកិច្ចដែលគែតែូវការនៅពែលដែលADHCចប់ហើយ។លោកអ្នកនឹងមានសំឡែងក្នុងការ
សមែចអំពីសែវាកម្មដែលគែទទួលបាននឹងរបៀបដែលគែទទួលវា។

សែវាកម្មADHCនឹងបន្តរហូតដល់ថ្ងែទី29ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2012ដើមែបីផ្ដល់ពែលវែលាឲែយមនុសែសផ្លាស់ប្ដរូពីការទទួលសែវាកម្ម
ពីអ្នកផ្ដល់សែវាកម្មADHCទៅការទទួលសែវាកម្មពីអ្នកផ្ដល់សែវាកម្មCBASវិញឬដើមែបីចាប់ផ្ដើមទទួលសែវាកម្មគែប់គែង
សំណំុរឿងបែសើរឡើង។សមាជិកកែមុគែប់រូបនឹងទទួលCBASឬការគែប់គែងសំណំុរឿងបែសើរឡើង។

រឿងក្ដីនែះមិនមែនជាបណ្ដឹងស្នើសុំសំណងជាបែក់ឡើយដូច្នែះគ្មានអ្នកដើមចោទឬសមាជិកកែុមណាមា្នាក់ទទួលការ
បង់បែក់ដោយរួមចំណែកក្នុងបណ្ដឹងនែះឡើយ។



NOTICE OF CLASS ACTION SETTLEMENT AGREEMENT
(សែចក្ដីជូនដំណឹងអំពីកិច្ចពែមពែៀងផែសះផែសាបណ្ដឹងតាងនាមកែុម)
Darling et al. v. Douglas et al., C09-03798 SBA

MU_6003810_CAM4_1211a

7. តើអ្វីនឹងកើតឡើងចំពោះរូបខ្ញុំកែមកិច្ចពែមពែៀងផែសះផែសា?

•	 បើលោកអ្នកមានMedi-Calហើយកំពុងចូលរួមក្នុងADHCឥឡូវនែះ៖

	○ លោកអ្នកនឹងតែូវបានវាយតម្លែសមែប់CBASនៅពែលណាមួយរវាងខែធ្នូឆ្នាំ2011និងខែកុម្ភៈឆ្នាំ
2012។អ្នកផ្ដល់សែវាកម្មADHCរបស់លោកអ្នកនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតឲែយលោកអ្នកស្ដីអំពី
ដំណើរការវាយតម្លែ។

	○ បើលោកអ្នកមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងCBASលោកអ្នកនឹងចាប់ទទួលសែវាកម្មទាំងនែះភា្លាមនៅពែល
ដែលសែវាកម្មADHCចប់នៅថ្ងែទី1ខែមិនាឆ្នាំ2012។

	○ បើលោកអ្នកមិនមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងCBASទែនោះថ្ងែទី29ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2012ជាថ្ងែចុងកែយ
ដែលលោកអ្នកនឹងទទួលសែវាកម្មADHC។លោកអ្នកនឹងទទួលសែវាកម្មគែប់គែងសំណុំរឿង
បែសើរឡើងដើមែបីជួយលោកអ្នកផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់សែវាកម្មផែសែងទៀតដែលលោកអ្នកតែូវការ។

•	 បើលោកអ្នកមានMedi-Calហើយប៉ុន្តែមិនចូលរួមក្នុងADHCឥឡូវនែះ៖

	○ លោកអ្នកនៅតែអាចដាក់ពាកែយសុំADHCរហូតដល់ថ្ងែទី29ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2012។

	○ លោកអ្នកអាចស្នើសុំឲែយគែវាយតម្លែលោកអ្នកសមែប់CBASបាន។

8. តើធ្វើដូចម្ដែចឲែយដឹងថាតើខ្ញុំមានសិទ្ធិចូលរួមក្នងុCBAS?

លោកអ្នកអាចទទួលCBASបានបើលោកអ្នកកំពុងនៅក្នុងMedi-Calនិងមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងADHCនិង៖

•	 តែូវការសែវាកម្មគិលានុបដា្ឋាយិកាល្មមនឹងបំពែញតែឹម“NursingFacilityLevelofCareA”(NF-A)ឬ
ខ្ពស់ជាង;ឬ

•	 មានពិការភាពផ្លូវគំនិតកមែិតមធែយមទៅធ្ងន់រួមទាំងជំងឺAlzheimer’sDiseaseឬជំងឺវិកលចរិតផែសែងទៀត
កមែិតមធែយមទៅធ្ងន់ឬ

•	 មានពិការភាពផ្នែកលូតលាស់;ឬ

•	 មានពិការភាពផ្លូវគំនិតកមែិតសែលទៅមធែយមរួមទាំងជំងឺAlzheimer’sឬជំងឺវិកលចរិតផែសែងទៀត
និងតែូវការជំនួយឬការតែួតមើលក្នុងសកម្មភាពដូចទៅនែះចំនួនពីរ៖ការមុជទឹកការស្លៀកពាក់ការ
ទទួលទានអាហារដោយខ្លួនឯងការបែើបង្គន់ការដើរការប្ដូរកន្លែងការគែប់គែងថា្នាំពែទែយឬការរកែសាអនាម័យ
ផ្ទាល់ខ្លួន;ឬ

•	 មានជំងឺផ្លូវចិត្តរាុំរ៉ែឬរបួសខួរកែបាលនិងតែូវការជំនួយឬការតែួតមើលក្នុងសកម្មភាពដូចទៅនែះចំនួនពីរ៖
ការមុជទឹកការស្លៀកពាក់ការទទួលទានអាហារដោយខ្លួនឯងការបែើបង្គន់ការដើរការប្ដូរកន្លែងការគែប់
គែងថា្នាំពែទែយឬការរកែសាអនាម័យផ្ទាល់ខ្លួន;ឬសកម្មភាពមួយក្នុងបញ្ជីខាងលើហើយសកម្មភាពមួយទៀត
ដូចតទៅនែះ៖ការគែប់គែងលុយការបែើបែស់ធនធនការរៀបចំអាហារនិងមធែយបាយដឹកជញ្ជូន។



NOTICE OF CLASS ACTION SETTLEMENT AGREEMENT
(សែចក្ដីជូនដំណឹងអំពីកិច្ចពែមពែៀងផែសះផែសាបណ្ដឹងតាងនាមកែុម)
Darling et al. v. Douglas et al., C09-03798 SBA

MU_6003810_CAM5_1211a

9. បើខ្ញុំតែវូបានវាយតម្លែហើយកំណត់ថាមានសិទ្ធិចូលរួមតើខ្ញុំនឹងទទួលCBASដោយស្វយ័បែវត្តិមែនឬ?

មែន។នៅពែលដែលអ្នកតែូវបានកំណត់ថាមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងCBASហើយលោកអ្នកនឹងទទួលការណែនាំអំពី
របៀបដើមែបីចុះឈ្មាះបើមានមជែឈមណ្ឌលCBASនៅក្នុងតំបន់ដែលលោកអ្នករស់នៅ។បើគ្មានមជែឈមណ្ឌលCBAS
នៅក្នុងតំបន់ដែលលោកអ្នករស់នៅទែលោកអ្នកអាចទទួលសែវាកម្មដូចគ្នាដែលផ្ដល់ជូនក្នុងមជែឈមណ្ឌលCBASប៉ុន្តែ
ទទួលពីអ្នកផ្ដល់សែវាកម្មផែសែងទៀត។

•	 រវាងថ្ងែទី1ខែមិនាឆ្នាំ2012និងបែហែលថ្ងែទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2012CBASនឹងតែូវបានផ្ដល់ជូនតាម
រយៈMedi-Calធម្មតា។យូរៗ ទៅCBASនឹងតែូវបានផ្ដល់ជូនចែើនតែតាមរយៈគមែងគែប់គែងការថែ
ទាំMedi-Calវិញ។

•	 នៅពែលដែលCBASតែូវបានផ្ដល់ជូនចែើនតែតាមរយៈគមែងគែប់គែងការថែទាំMedi-Calហើយបើ
លោកអ្នករស់នៅក្នុងសែុកដែលផ្ដល់គមែងគែប់គែងការថែទាំMedi-Calហើយលោកអ្នកមានសិទ្ធិចូល
រួមក្នុងគមែងគែប់គែងការថែទាំមួយពែលនោះទើបលោកអាចទទួលCBASបានតាមរយៈតែគមែង
គែប់គែងការថែទាំប៉ុណ្ណោះ។

	○ បើលោកអ្នកចុះឈ្មាះក្នុងគមែងគែប់គែងការថែទាំMedi-Calនៅពែលណាមួយមុនថ្ងែទី1ខែ
កក្កដាឆ្នាំ2012ឬបើលោកអ្នកបានចុះឈ្មាះក្នុងគមែងគែប់គែងការថែទាំMedi-Calមួយសែប់
ហើយគមែងគែប់គែងការថែទាំរបស់លោកអ្នកនឹងបង់បែក់សមែប់CBASនៅពែលវាកា្លាយជា
ជមែើសមួយនែគមែងគែប់គែងការថែទាំហើយ។លោកអ្នកមិនចាំបាច់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរណាដើមែបី
បន្តទទួលCBASឡើយ។

	○ បើអ្នកអាចចុះឈ្មាះក្នុងគមែងគែប់គែងការថែទាំMedi-Calបានប៉ុន្តែឥឡូវនែះមិនទាន់បានចុះ
ឈ្មាះលោកអ្នកតែូវតែចុះឈ្មាះដើមែបីបន្តទទួលCBASនៅពែលគែចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ជូនវាតាមរយៈ
គមែងគែប់គែងការថែទាំMedi-Cal។

	○ បើលោកអ្នកទទួលMedicareការចុះឈ្មាះក្នុងគមែងគែប់គែងការថែទាំMedi-Calនឹងមិនប៉ះ
ពាល់ដល់សមត្ថភាពរបស់លោកអ្នកដើមែបីជែើសរីសគែូពែទែយMedicareរបស់លោកអ្នកឡើយ។

•	 បើលោកអ្នករស់នៅក្នុងសែុកមួយដែលមិនមានគមែងគែប់គែងការថែទាំMedi-Calឬបើលោកអ្នកមិន
អាចចូលរួមគមែងគែប់គែងការថែទាំបានទែលោកអ្នកមិនចាំបាច់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីឡើយដើមែបីបន្តទទួល
CBAS។លោកអ្នកអាចបន្តទទួលCBASជាអត្ថបែយោជន៍Medi-Calធម្មតាបាន។

10. តើខ្ញុនិំងអាចទៅមជែឈមណ្ឌលដដែលដើមែបីទទួលCBASបានទែ?

មិនទៀងទែ។មជែឈមណ្ឌលADHCជាចែើនកន្លែងនឹងនៅតែមានសមត្ថភាពផ្ដល់CBAS។មជែឈមណ្ឌលADHC
អាចដាក់ពាកែយសុំរដ្ឋឲែយកា្លាយជាកន្លែងផ្ដល់សែវាកម្មCBASបាន។បើលោកអ្នកមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងCBASហើយ
មជែឈមណ្ឌលADHCរបស់លោកអ្នកតែូវបានអនុម័តជាកន្លែងផ្ដល់សែវាកម្មCBASឲែយបានទាន់ថ្ងែទី29ខែកុម្ភៈ
ឆ្នាំ2012នោះលោកអ្នកអាចបន្តទទួលសែវាកម្មនៅមជែឈមណ្ឌលដដែលនៅពែលកម្មវិធីADHCចប់ហើយ។បើ
មជែឈមណ្ឌលADHCរបស់លោកអ្នកមិនកា្លាយជាកន្លែងផ្ដល់សែវាកម្មCBASទែនោះលោកអ្នកនឹងតែូវបានផ្ដល់ព័ត៌មាន
អំពីកន្លែងផ្ដល់សែវាកម្មCBASផែសែងទៀត។
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11. ចុះបើខ្ញុំអត់មានសិទ្ធិចូលរួមក្នងុCBASតើយា៉ាងណាទៅ?

បើលោកអ្នកកំពុងនៅក្នុងADHCប៉ុន្តែមិនមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងCBASទែនោះលោកអ្នកនឹងទទួលការគែប់គែងសំណុំ
រឿងបែសើរឡើងដើមែបីជួយលោកអ្នកទទួលសែវាកម្មសុខភាពនិងសង្គមកិច្ចដែលលោកអ្នកតែូវការកែយពែលដែល
ADHCចប់ហើយ។អ្នកគែប់គែងសំណុំរឿងនៅក្នុងកម្មវិធីនែះនឹងពិភាកែសាជាមួយលោកអ្នកដើមែបីឲែយលោកអ្នកមាន
សំឡែងក្នុងសែវាកម្មដែលលោកអ្នកទទួលនិងរបៀបដែលលោកអ្នកទទួលវា។

លោកអ្នកនឹងមានការជែើសរីសដើមែបីទទួលការគែប់គែងសំណុំរឿងបែសើរឡើងជាសែវាកម្មMedi-Calធម្មតាឬតាម
រយៈគមែងគែប់គែងការថែទាំMedi-Cal។

12. តើខ្ញុំមានមែធវីក្នងុរឿងក្ដីនែះឬទែ?

មាន។អង្គការDisabilityRightsCalifornia,NationalSeniorCitizensLawCenter,NationalHealthLaw
Program,AARPFoundationLitigation,ហើយនិងកែុមហ៊ុនចែបាប់Morrison&FoersterLLPតែូវបានតុលាការ
អនុម័តដើមែបីធ្វើជាតំណាងលោកអ្នកហើយនិងសមាជិកកែុមឯទៀតៗ។រួមជាមួយគ្នាមែធវីទាំងនែះហៅថាគណៈ
មែធវីតំណាងកែុម។លោកអ្នកនឹងមិនតែូវគែទារបែក់សមែប់មែធវីទាំងនែះឡើយ។

13. តើមែធវីទំាងនែះនឹងតែវូបានបើកបែក់យា៉ាងដូចម្ដែច?

បើការផែសះផែសាតែូវបានអនុម័តភាគីចុងចោទនឹងបង់ថ្លែមែធវីទៅកាន់មែធវីរបស់ភាគីដើមចោទសមែប់ការងររបស់
ពួកគែនៅក្នុងរឿងក្ដីនែះ។តុលាការតែូវតែអនុម័តចំនួននែថ្លែទាំងនោះ។ភាគីដើមចោទនិងភាគីចុងចោទនឹងស្នើសុំឲែយ
តុលាការអនុម័តថ្លែចំនួន$2.2លានសមែប់ការងរដែលបានធ្វើនៅក្នុងរយៈពែល2-1/2ឆ្នាំកន្លងមកនែះ។ពួកគែនឹង
ស្នើសុំឲែយតុលាការអនុម័តដល់ទៅ$400,000សមែប់មែធវីរបស់ភាគីដើមចោទដើមែបីតែួតមើលដំណើរនែការផែសះផែសា
នៅក្នុងរយៈពែល2-1/2ឆ្នាំខាងមុខនែះ។លោកអ្នកមិនចាំបាច់បង់បែក់សមែប់ពួកមែធវីឡើយ។

14. តើខ្ញុំមានជមែើសអ្វីខ្លះចំពោះការផែសះផែសា?

លោកអ្នកអាចមិនធ្វើអ្វីឡើយហើយលោកអ្នកនឹងនៅតែជាសមាជិកកែុម។លោកអ្នកអាចសរសែរសំបុតែទៅកាន់
តុលាការថ្លែងហែតុផលដែលលោកអ្នកមិនចូលចិត្តការផែសះផែសាហើយផ្ញើសំបុតែឲែយបានទាន់ថ្ងែទី10ខែមករាឆ្នាំ2012
។បើលោកអ្នកចង់និយាយនៅក្នុងFairnessHearingនៅថ្ងែទី24ខែមករាឆ្នាំ2012លោកអ្នកតែូវតែនិយាយនៅក្នុង
សំបុតែរបស់លោកអ្នក។វាសំរែចលើតុលាការដែលនឹងអនុញ្ញាតឲែយអ្នកឬមិនឲែយដើមែបីនិយាយនៅក្នុងសវនាការ។មែយ៉ាង
ទៀតលោកអ្នកមិនតែូវតែបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតុលាការនៅថ្ងែទី24ខែមករាឆ្នាំ2012ដើមែបីឲែយការតវា៉ារបស់លោកអ្នក
ទទួលការពិចារណាឡើយ។

15. បើការផែសះផែសាតែវូបានអនុម័តតើវាមានន័យយា៉ាងដូចម្ដែច?

បើការផែសះផែសានែះតែូវបានអនុម័តលោកអ្នកអាចទទួលCBASឬការគែប់គែងសំណុំរឿងបែសើរឡើងអាសែ័យលើ
ស្ថានភាពរបស់លោកអ្នក។លោកអ្នកមិនអាចរួមចំណែកនៅក្នុងបណ្ដឹងមួយទៀតស្ដីអំពីបញ្ហាថាតើរដ្ឋCalifornia
អាចបញ្ចប់អត្ថបែយោជន៍Medi-CalADHCបានឬមិនបាននោះទែ។

16. តើខ្ញុំបែប់តុលាការដោយរបៀបដូចម្ដែចបើខ្ញុំមិនចូលចិត្តការផែសះផែសានែះ?

បើលោកអ្នកជាសមាជិកកែុមលោកអ្នកអាចបែប់តុលាការថាលោកអ្នកមិនយល់សែបនឹងការផែសះផែសាឬជាមួយផ្នែក
ណាមួយនែការផែសះផែសាដោយផ្ញើសំបុតែដែលមានការតវា៉ារបស់លោកអ្នកឲែយបានទាន់ថ្ងែទី10ខែមករាឆ្នាំ2012។
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លោកអ្នកអាចសរសែរសំបុតែដោយខ្លួនឯងឬតាមរយៈមែធវីដោយបង់ថ្លែខ្លួនឯងក៏បាន។

ដើមែបីតវា៉ាលោកអ្នកតែូវតែផ្ញើសំបុតែមួយទៅកាន់តុលាការនិយាយថាលោកអ្នកតវា៉ាហើយពនែយល់ហែតុផលសំរាប់ការ
តវា៉ារបស់លោកអ្នក។នៅខាងលើសំបុតែតែូវបែកដដាក់ឈ្មាះអាសយដា្ឋានលែខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកនិងសរសែរ
Darlingetal.v.Douglasetal.;C09-03798SBA។តែូវបែកដចុះហត្ថលែខាសំបុតែរបស់លោកអ្នក។

សូមផ្ញើសំបុតែចែបាប់ដើមទៅកាន់កែឡាបញ្ជីតុលាការ(ClerkoftheCourt)ហើយផ្ញើសំណៅនែសំបុតែនោះទៅកាន់
មែធវីសំរាប់ភាគីទាំងឡាយ។ការតវា៉ាតែូវតែផ្ញើទៅកាន់កន្លែងទាំងបីនែះដោយបោះតែបែសណីយ៍មិនហួសពីថ្ងែទី10
ខែមករាឆ្នាំ2012៖

ClerkoftheCourt:
U.S.DistrictCourt
1301ClayStreet
Oakland,CA94612

Reference:Darlingetal.v.
Douglasetal.,CaseNo.
C09-03798SBA

AttorneysforClassMembers:
ElissaGershon
DisabilityRightsCalifornia
1330Broadway,Suite500,
Oakland,CA94612

ATTN:Darlingv.Douglas

AttorneysforDHCS:
SusanM.Carson
OfficeoftheAttorneyGeneral
455GoldenGateAvenue,
Suite11000
SanFrancisco,CA
94102-7004

17. តើតុលាការនឹងសមែចថាតើអនុម័តឬមិនអនុម័តការផែសះផែសានៅពែលណានិងនៅកន្លែងណា?

តុលាការនឹងធ្វើFairnessHearingមួយដើមែបីសមែចថាតើអនុម័តឬមិនអនុម័តការផែសះផែសានៅថ្ងែទី24ខែមករាឆ្នាំ
2012នៅវែលាម៉ាង1រសៀល។តុលាការនឹងពិចារណាថាតើការផែសះផែសានែះបែកបដោយយុត្តិធម៌សមហែតុសមផល
និងគែប់គែន់ឬទែ។ចៅកែមនឹងស្ដាប់សមាជិកកែុមដែលបានស្នើសុំឡើងនិយាយនៅក្នុងសវនាការ។លោកអ្នកអាច
ចូលរួមបានបើទោះជាលោកអ្នកមិនចង់និយាយក៏ដោយ។សវនាការនឹងបែពែឹត្តទៅនៅឯ៖

United	States	District	Court
Northern	District	of	California

1301	Clay	Street
Courtroom	1,	4th	Floor
Oakland,	CA	94612

18. តើអ្វីនឹងកើតឡើងបើខ្ញុំមិនធ្វើអ្វីឡើយ?

បើលោកអ្នកមិនធ្វើអ្វីឡើយលោកអ្នកនឹងនៅតែជាសមាជិកកែុម។បើការផែសះផែសានែះតែូវបានអនុម័តលោកអ្នកអាច
ទទួលCBASឬការគែប់គែងសំណុំរឿងបែសើរឡើងអាសែ័យលើស្ថានភាពរបស់លោកអ្នក។លោកអ្នកនឹងមិនអាចរួម
ចំណែកនៅក្នុងបណ្ដឹងមួយទៀតស្ដីអំពីបញ្ហាថាតើរដ្ឋCaliforniaអាចបញ្ចប់អត្ថបែយោជន៍Medi-CalADHCបានឬ
មិនបាននោះទែ។
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ការទទួលព័ត៌មានបន្ថែមទៀត

19. តើខ្ញុំអាចទទួលព័ត៌មានលំអិតបន្ថែមទៀតស្ដីអំពីការផែសះផែសានែះបានយា៉ាងដូចម្ដែច?

ដើមែបីទទួលព័ត៌មានបន្ថែមទៀតសំណៅមួយចែបាប់នែកិច្ចពែមពែៀងផែសះផែសាឬជំនួយក្នុងការតវា៉ាទៅកាន់តុលាការនោះ
លោកអ្នកអាចទាក់ទងអង្គការDisabilityRightsCalifornia៖

darling@disabilityrightsca.org (888)	599-3921

20. តើខ្ញុំអាចទទួលព័ត៌មានបន្ថែមទៀតអំពីរឿងក្ដីនែះបានយា៉ាងដូចម្ដែច?

លោកអ្នកអាចទទួលព័ត៌មានបន្ថែមទៀតអំពីរឿងក្ដីដោយមើលសំណុំរឿងក្ដីនៅក្នុងការិយាល័យនែClerkoftheU.S.
DistrictCourtនៅអាសយដា្ឋានដែលរាយនៅក្នុងសំនួរលែខ17។លោកអ្នកក៏អាចមើលកិច្ចពែមពែៀងផែសះផែសាទាំងមូល
ហើយទទួលព័ត៌មានបន្ថែមទៀតនៅឯ៖

• http://www.disabilityrightsca.org/advocacy/Darling-v-Douglas/index.html
 ឬ
• http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/ADHC/ADHC.aspx	

21. តើធ្វើដូចម្ដែចដើមែបីទទួលសំណៅមួយចែបាប់នែសែចក្ដីជូនដំណឹងនែះជាភាសផែសែងទៀតឬជាទែង់ទែយ
ដែលសមែលួដល់ជនមានពិការភាព?

បើលោកអ្នកតែូវការសំណៅមួយចែបាប់នែសែចក្ដីជូនដំណឹងនែះជាភាសផែសែងទៀតឬមានពិការភាពហើយតែូវការ
ការសមែួលដូចជាសែចក្ដីជូនដំណឹងជាទែង់ទែយផែសែងទៀត(ឧទាហរណ៍អកែសរអ្នកខា្វាក់ឬអកែសរធំ)ឬវិធីផែសែងមួយ
ទៀតដើមែបីសួរសំនួរអំពីសែចក្ដីជូនដំណឹង(ឧទាហរណ៍អ្នកបកបែភាសកាយវិការអ្នកថ្លង់)នោះលោកអ្នកអាច៖

• ទាក់ទងមែធវីខាងភាគីដើមចោទគឺអង្គការDisabilityRightsCaliforniaតាមលែខ(888)599-3921;

 ឬ

• មើលវិុបសែត៍របស់អង្គការDisabilityRightsCaliforniaឬកែសួងDHCSដែលមាននៅក្នងុសំនួរលែខ20។


