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AmeriHealth Caritas Pennsylvania Community HealthChoices �ៃុវត្ត្តាមចាប់េិ់ទិិពលរដឋនៃេហពៃ័ិ
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ត្រូប់េិៃសប់ើ�ាកត្រូត្តូវការសេវាកមមាទាងំសៃះ េូមទាកទ់ងស� AmeriHealth Caritas Pennsylvania Community 
HealthChoices តាមរយៈសលខ 1-855-235-5115 (TTY 1-855-235-5112)។
ត្រូប់េិៃសប់ើ�ាកសជឿថា AmeriHealth Caritas Pennsylvania Community HealthChoices មាៃការប់រាជយ័កាុង 
ការផ្លូ្ល់សេវាកមមាទាងំសៃះ ឬមាៃការសរ ើេស�ើងស�កាុងរសប់ៀប់ សផ្លូសងសទៀត្តសលើមូលោឋ ៃ នៃដែត្តពូជសាេៃ ៍ពណ៌េមុុរ 
េញ្ជាា ត្តិសដើម អាយុ ពិការភាព ជំសៃឿ សាេនា ពូជពងស ស�ទ �ត្ត្េញ្ជាា ណសយៃឌ័រ័ ឬការប់ស�េញអារមមាណ៍ ឬ  
ចំណងផ់្លូូូវស�ទ �ាកអាចោកប់់ណឹ្ងជាមយួ៖
AmeriHealth Caritas Pennsylvania  
Community HealthChoices,  
Participant Complaints Department,  
Attention: Participant Advocate, 
200 Stevens Drive 
Philadelphia, PA 19113-1570 
សលខទូរេ័ពុ៖ 1-855-235-5115, TTY 1-855-235-5112,  
ទូរសារ៖ 215-937-5367, ឬ
�ុតីដែមែល៖ PAmemberappeals@amerihealthcaritas.com

The Bureau of Equal Opportunity, 
Room 223, Health and Welfare Building, 
P.O. Box 2675, 
Harrisburg, PA 17105-2675, 
សលខទូរេ័ពុ៖ (717) 787-1127, TTY/PA Relay 711, 
ទូរសារ៖ (717) 772-4366, ឬ
�ុតីដែមែល៖ RA-PWBEOAO@pa.gov 

�ាកអាចោកព់ាកយប់ណឹឹងសោយផុ្ទាល់ ឬសផ្លូើើតាមនត្រូប់េណតី យ ៍ទូរសារ ឬ�ុតីដែមែល។ ត្រូប់េិៃសប់ើក�ាកត្រូត្តូវការជំៃួយោកព់ាកយ 
ប់ណឹឹង AmeriHealth Caritas Pennsylvania Community HealthChoices ៃិង ការយិាល័យឱកាេេមភាព  
(Bureau of Equal Opportunity) ចាំបំ់សត្រូមើជួយ សលាក�ាក។
�ាកកអ៏ាចោកប់់ណឹ្ងពតីេិទិិពលរដឋជាមយួៃឹង ត្រូកេួងមៃុេសសាស្រ្តេ្ៃិងេុខភាពនៃេហរដឋអាសមរកិ  
(U.S. Department of Health and Human Services), ការយិាល័យេំរាប់េិ់ទិិពលរដឋ (Office for Civil Rights),  
ោកប់់ណឹ្ងស��ិកត្រូត្តូៃិចតាមរយៈ ការយិាល័យេំរាប់េិ់ទិិពលរដឋកាុងការោកព់ាកយប់ណឹឹងសលើវបិ់ផ្លូត្តថល (Office  
for Civil Rights Complaint Portal) ដែដលអាចមាៃតាមរយៈ https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf,  
ឬសផ្លូើើតាមនត្រូប់េណតី យ ៍ឬ ទូរេ័ពុស�៖
U.S. Department of Health and Human Services, 
200 Independence Avenue S.W., 
Room 509F, HHH Building, 
Washington, DC 20201, 
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD).
ដែប់ប់ប់ទពាកយប់ណឹឹងអាចរក�ៃតាមរយៈ http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html។
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(TTY 1-855-235-5112).
1-855-235-5115

(TTY 1-855-235-5112).
1-855-235-5115

1-855-235-5115 (ATS 1-855-235-5112).

1-855-235-5112

1-855-235-5112

1-855-235-5115
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សសចកដសីនដមី 
 

សតី Community HealthChoices គឺជាអ្ាី? 
 
Community HealthChoices គឺជាជ្ាំនយួការណននកសវជ្ជស្វគសដរបស់កមមវធីិម្រគប់ម្រគងការណែទាំរបស់ 

Pennsylvania ណដលរមួបញ្ចូ លអ្តថម្របសោជ្ន៍សុខភាពនែូវកាយ និងសសវាកមមរយៈសពលណវងនិងការម្រទម្រទង់នន 

(LTSS)។  ការោិល័យននការរស់សៅយូរអ្ណងាង (OLTL) សៅម្រកសួងសសវាកមមម្របជាជ្នននរដា Pennsylvania 

(DHS) សមីលការខុសម្រតូវចាំស ោះអ្តថម្របសោជ្ន៍សុខភាពនែូវកាយនិងសសវាកមមរយៈសពលណវង និងការម្រទម្រទង់នន 

(LTSS) នន Community HealthChoices។  

សសវាកមមទាំងអ្ស់សនោះម្រតូវបាននដល់ជូ្នតាមរយៈអ្ងរការម្រគប់ម្រគងការណែទាំនន Community HealthChoices 

(CHC-MCOs).  សសវាកមមសុខភាពនែូវចិតតម្រតូវបាននដល់ជូ្នតាមរយៈអ្ងរការម្រគប់ម្រគងការណែទាំសុខភាពនែូវចិតត 
(BH-MCOs) ណដលម្រតូវបានសមីលការខុសម្រតូវ សោយការោិល័យសុខភាពនែូវចិតត 
និងសសវាកមមម្របឆ្ាំងការសម្របីម្របាស់សម្រគឿងសញៀន (OMHSAS) ននម្រកសួងសសវាកមមម្របជាជ្ន (DHS)។  

សម្រាប់ព័ត៌ានបណនថមសដីអ្ាំពីសសវាណែទាំសុខភាពនែូវចិតត សូមសមីលទាំព័រ 116។ 
 
សូមស្វា គមនម៍កកាន ់AmeriHealth Caritas Pennsylvania (PA) Community 

HealthChoices (CHC) 
 
AmeriHealth Caritas PA CHC សូមស្វា គមន៍អ្នកកនុងនមជាអ្នកចូលរមួាន ក់សៅកនុង Community 

HealthChoices និង AmeriHealth Caritas PA CHC!  បចចុបបនន AmeriHealth Caritas PA CHC 

គឺជាអ្ងរការម្រគប់ម្រគងណែទាំណដលបសម្រមីសសវាកមមជូ្នអ្នកចូលរមួសៅសខានធីដូចជា Adams, Allegheny, 
Armstrong, Beaver, Bedford, Berks, Blair, Bradford, Butler, Cambria, Cameron, Carbon, 
Centre, Clarion, Clearfield, Clinton, Columbia, Crawford, Cumberland, Dauphin, Elk, Erie, 
Fayette, Forest, Franklin, Fulton, Greene, Huntingdon, Indiana, Jefferson, Juniata, 
Lackawanna, Lancaster, Lawrence, Lebanon, Lehigh, Luzerne, Lycoming, McKean, Mercer, 
Mifflin, Monroe, Montour, Northampton, Northumberland, Perry, Pike, Potter, Schuylkill, 
Snyder, Somerset, Sullivan, Susquehanna, Tioga, Union, Venango, Warren, Washington, 
Wayne, Westmoreland, Wyoming, និង York។   
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AmeriHealth Caritas PA CHC ានបណាដ ញននអ្នកនដល់សសវាកមម សាា រៈបរកិាខ រ 
និងអ្នកនរត់នរង់ជាប់កិចចសនាសដីមបនីដល់សសវាធានរា៉ោ ប់រងដល់អ្នកចូលរមួទាំងឡាយ។  AmeriHealth Caritas 

បានយកចិតតទុកោក់ចាំស ោះការណែរកាសុខភាពសៅ Pennsylvania អ្ស់ជាង 30 ឆ្ន ាំមកសហយី។ 
សបសកកមមរបស់សយងីសៅ AmeriHealth Caritas PA CHC គឺសដីមបជី្យួមនុសេឲ្យ៖ 

 ទទលួបានការណែទាំ។ 
 ានសុខភាពលអ។ 
 បសងកីតសហគមន៍ណដលានសុខភាពលអ។ 

 
ពកួសយងីសធាីណបបសនោះពីសម្រ ោះសយងីចង់ជ្យួសោកអ្នកឲ្យទទលួបានការណែទាំណដលសោកអ្នកម្រតូវការសម្រាប់ការាន
សុខភាពលអ។ ពកួសយងីក៏ចង់ឲ្យម្របាកដថ្សោកអ្នកទទលួបានការពាបាលណដលានការសោរព 
រមួជាមយួនិងការណែទាំសុខភាពណដលានភាពឯកជ្ន និងសាា ត់នងណដរ។ សដីមបសីសម្រមចបានណបបសនោះ 
ពកួសយងីនដល់ជូ្នសោកអ្នកនូវបណាដ ញទាំនក់ទាំនងដ៏ធាំជាមយួម្រគូសពទយ មនាីរសពទយ 
និងអ្នកនដល់សសវាកមមណែទាំសុខភាព សដីមបធីានសោកអ្នកទទលួបានសសវាកមមណែទាំសុខភាព 
និងការោាំម្រទណដលសោកអ្នកម្រតូវការ។ 
វាានស្វរៈសាំខាន់ណាស់សម្រាប់សោកអ្នកកនុងការជ្បួជាមយួអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពណដលជាបណាដ ញរបស់ 
AmeriHealth Caritas PA CHC (អ្នកនដល់សសវាកមមណដលជាប់កិចចសនាជាមយួ AmeriHealth Caritas PA 

CHC)។ សៅសពលសោកអ្នកសៅជ្បួអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពណដលសៅកនុងបណាដ ញរបស់ AmeriHealth 
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Caritas PA CHC សយងីអាចសមីលស ញីថ្សោកអ្នកទទលួបានការណែទាំណដលសោកអ្នកម្រតវូការ សៅតាមសវោ 
និងតាមរសបៀបណដលសោកអ្នកម្រតវូការវា។ 
 

សសវាកមមសម្រាបអ់្នកចូលរមួ 
 
បុគរលិកសៅណននកនដល់សសវាកមមសម្រាប់អ្នកចូលរមួអាចជ្យួសោកអ្នកជាមយួនឹងសសវាកមមដូចខាងសម្រកាម៖ 
 

 ទីតាាំងណដលសោកអ្នកទទួលបានបញ្ជ ីស ម្ ោះអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពរបស់ AmeriHealth Caritas PA 

CHC។ 

 រសបៀបកនុងការបញ្ញជ ទិញប័ែណែមី។ 
 រសបៀបសម្រជី្សសរសីឬផ្លែ ស់បដូរអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពបឋមរបស់សោកអ្នក (PCP)។ 
 រសបៀបទទលួបានសសៀវសៅណែនាំសម្រាប់ចូលរមួែមី។ 
 រសបៀបទទលួបានជ្ាំនយួកនុងករែីណដលសោកអ្នកទទួលបានវក័ិយបម្រតសម្រាប់សសវាកមមណែទាំសុខភាព។ 
 សាំែួរអ្ាំពីអ្តថម្របសោជ្ន៍ ឬសសវាកមម។ 

 
និងសម្រចីនជាងសនោះសទៀត។ 
 
សសវាកមមសម្រាប់អ្នកចូលរមួសៅ AmeriHealth Caritas PA CHC រមួាន៖  
 

24 សា៉ោ ងកនុងមយួនែា 7 នែាកនុងមយួសបាដ ហ៍ 
 
សហយីសោកអ្នកអាចទក់ទងតាមទូរស័ពាសលខ 1-855-235-5115 (TTY 1-855-235-5112)។ 
 
សោកអ្នកក៏អាចទាំនក់ទាំនងមកកាន់សសវាកមមសម្រាប់អ្នកចូលរមួជាោយលកខែ៍អ្កេរតាមរយៈ៖ 
 
AmeriHealth Caritas PA CHC 
200 Stevens Drive 
Philadelphia, PA 19113-1570 
 
 

បែ័ណសម្រាបអ់្នកចូលរមួ 
 
សៅសពលណដលសោកអ្នកាន AmeriHealth Caritas PA CHC 
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សៅសពលសោកអ្នកកាែ យជាអ្នកចូលរមួរបស់ AmeriHealth Caritas PA CHC 

សោកអ្នកនឹងទទលួបានប័ែណសម្រាប់អ្នកចូលរមួសៅកនុងសម្រស្វមសាំបុម្រត។  

ប័ែណសារ ល់របស់ AmeriHealth Caritas PA CHC ណដលបានសចញ មុននែាទី 11 ណខមិែុន ឆ្ន ាំ 2021 

ានរូបរាងដូចសនោះ៖ 

 

ប័ែណសារ ល់របស់ AmeriHealth Caritas PA CHC ណដលបានសចញ សៅនែាទី 11 ណខមិែុន ឆ្ន ាំ 2021 

និងសម្រកាយ ានរូបរាងដូចសនោះ៖ 

 
 

ប័ែណសារ ល់របស់ AmeriHealth Caritas PA CHC របស់សោកអ្នកានសលខប័ែណ AmeriHealth Caritas 

PA CHC ក៏ដូចជាសលខទូរស័ពា និងអាសយោា នសាំខាន់ៗដនទសទៀតសម្រាប់សោកអ្នក 
និងអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពរបស់សោកអ្នកនងណដរ។  
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វាានស្វរៈសាំខាន់ណាស់កនុងការភាជ ប់ប័ែណសារ ល់របស់សោកអ្នកមកជាប់ខែួនម្រគប់សពល។ 
សោកអ្នកនឹងម្រតូវប ា្ ញប័ែណសារ ល់របស់សោកអ្នកសដីមបទីទលួបានអ្តថម្របសោជ្ន៍ 

និងសសវាកមមណដលសោកអ្នកម្រតូវការណដលរា៉ោ ប់រងសោយជ្ាំនយួការសវជ្ជស្វគសដ (Medical Assistance)  

ម្របសិនសបីសោកអ្នកមិនទន់បានទទលួប័ែណសារ ល់ AmeriHealth Caritas PA CHC របស់អ្នក 
ឬម្របសិនសបីប័ែណសារ ល់របស់អ្នកបាត់ ឬម្រតូវសគលួច 
សូមសធាីការទក់ទងមកកាន់ណននកសសវាកមមអ្នកចូលរមួតាមរយៈសលខ 1-855-235-5115 (TTY 1-855-235-5112)។ 
សយងីនឹងសនី្ប័ែណែមឲី្យអ្នក។ សោកអ្នកសៅណតទទលួបានសសវាកមមណែទាំសុខភាពទនាឹងនឹងអ្នករង់ចាាំប័ែណែមីរបស់អ្នក។ 
 

សៅសពលអ្នកានទាំង AmeriHealth Caritas VIP Care និង AmeriHealth Caritas PA CHC  

ម្របសិនសបីសោកអ្នកាន Medicare សហយីអ្នកបានសម្រជី្សសរសីយក AmeriHealth Caritas VIP Care 

សធាីជាណននការ Medicare និង AmeriHealth Caritas PA CHC ជាណននការ Community HealthChoices 

សោកអ្នកនឹងទទលួបានប័ែណសារ ល់ខែួនមយួសម្រាប់ណននការទាំងពីរ។  
ប័ែណសារ ល់ណដលបានសចញ សៅមុននែាទី 11 ណខមិែុន ឆ្ន ាំ 2021 នឹងានរូបរាងដូចសនោះ៖ 

 

ប័ែណសារ ល់ណដលបានសចញ សៅនែាទី 11 ណខមិែុន ឆ្ន ាំ 2021 និងសម្រកាយ នឹងានរូបរាងដូចសនោះ៖ 
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សៅកនុងប័ែណសនោះានទាំងសលខសារ ល់ប័ែណរបស់ AmeriHealth Caritas VIP Care និងសលខសារ ល់ប័ែណ 
AmeriHealth Caritas PA CHC ផ្លា ល់ខែួនរបស់សោកអ្នក។ 
សោកអ្នកក៏អាចរកសលខទូរស័ពានិងអាសយោា នសាំខាន់ៗសម្រាប់សោកអ្នកនិងអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពរបស់
អ្នកនងណដរ។ 

វាានស្វរៈសាំខាន់ណាស់កនុងការភាជ ប់ប័ែណសារ ល់របស់សោកអ្នកមកជាប់ខែួនម្រគប់សពល។ 
សោកអ្នកនឹងម្រតូវប ា្ ញប័ែណសារ ល់របស់សោកអ្នកសដីមបទីទលួបានអ្តថម្របសោជ្ន៍ 
និងសសវាកមមណដលសោកអ្នកម្រតូវការណដលរា៉ោ ប់រងសោយ Medicare និង/ឬ សោយជ្ាំនយួការសវជ្ជស្វគសដ (Medical 

Assistance) 

ម្របសិនសបីសោកអ្នកមិនទន់បានទទលួប័ែណសារ ល់របស់អ្នក ឬម្របសិនសបីប័ែណសារ ល់របស់អ្នកបាត់ ឬម្រតូវសគលួច 
សូមសធាីការទក់ទងមកកាន់ណននកសសវាកមមអ្នកចូលរមួតាមរយៈសលខ 1-855-332-0434 (TTY 711)។ 
សយងីនឹងសនី្ប័ែណែមីឲ្យអ្នក។ សោកអ្នកសៅណតទទលួបានសសវាកមមណែទាំសុខភាពទនាឹងនឹងអ្នករង់ចាាំប័ែណែមីរបស់អ្នក។ 
 
សោកអ្នកនឹងទទលួបានប័ែណសម្របីម្របាស់ ACCESS ឬ EBT មយួនងណដរ។  
សោកអ្នកនឹងម្រតូវប ា្ ញប័ែណសារ ល់ AmeriHealth Caritas PA CHC និងប័ែណសារ ល់ Medicare 

(សបីាន) សៅម្រគប់សពលណាត់ជ្ួប ។  ម្របសិនសបីសោកអ្នកបាត់ប័ែណ ACCESS ឬ EBT របស់សោកអ្នក 
សូមទក់ទងសៅកាន់ការោិល័យជ្ាំនយួការសខានធី (CAO)។  សលខទូរស័ពាសម្រាប់ CAO 

ម្រតូវបានប ា្ ញសៅសពលបនា ប់ សៅកនុងណននក ព័ត៌ានសម្រាប់ទាំនក់ទាំនងសាំខាន់ៗ ។  
សោកអ្នកនឹងទទលួបានប័ែណមយួកនុងចាំសណាមប័ែណទាំងពីរខាងសម្រកាម។    
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សូមសម្របីប័ែណ ACCESS ឬប័ែណ EBT របស់អ្នក 
សម្រាប់សសវាណែទាំសុខភាពរបស់អ្នកណដលអ្នកទទលួបានតាមរយៈ Community HealthChoices 

រហូតដល់អ្នកទទលួបានប័ែណសារ ល់ AmeriHealth Caritas PA CHC។ 
 

ពត័ា៌នទាំនកទ់ាំនងសាំខាន់ៗ  
 
ខាងសម្រកាមសនោះជាបញ្ជ ីទាំនក់ទាំនងសាំខាន់ៗណដលសោកអ្នកអាចនឹងម្រតូវការ។  
ម្របសិនសបីសោកអ្នកមិនម្របាកដថ្ម្រតូវទក់ទងសៅសលខមយួណាសនោះ 



សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់អ្នកចូលរមួឆ្ន ាំ 2022 របស់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania 

Community HealthChoices 

14 

សូមសធាីការទក់ទងសៅកាន់ណននកសសវាកមមអ្នកចូលរមួសម្រាប់ជ្ាំនយួ តាមរយៈសលខទូរស័ពា៖ 1-855-235-5115 

(TTY 1-855-235-5112)។ 
 

ការសសគ រ្ ោះបនា ន់ 
 
សូមសមីលណននកទី 3 សសវាកមមសុខភាពនែូវកាយចាប់ពីទាំព័រទី 45 

សម្រាប់ព័ត៌ានបណនថមអ្ាំពីសសវាកមមសសគ រ្ ោះបនា ន់។  ម្របសិនសបីជាសោកអ្នកានការបនា ន់ 
សោកអ្នកអាចទទលួបានជ្ាំនយួសោយសៅកាន់ការោិល័យសសគ រ្ ោះបនា ន់សៅជិ្តបាំនុត សោយសៅសៅកាន់ 911 

ឬទក់ទងសៅកាន់សសវាកមមឡានសពទយកនុងតាំបន់។ 
 

ព័ត៌ានទាំនក់ទាំនងសាំខាន់ៗ – សមីលមយួណលែត 
 

ស ម្ ោះ ពត័ា៌នទាំនកទ់ាំនង៖ 
សលខទូរស័ពា ឬសគហទាំពរ័ 

ការនដល់ជ្ាំនយួ 

សលខទូរស័ពាម្រកសងួសសវាកមមម្របជាជ្នរបស់ Pennsylvania 

ការោិល័យជ្ាំនយួការកនុងស
ក្ ត់ (County Assistance 

Office)/COMPASS  

1-877-395-8930  
               ឬ          
1-800-451-5886 (TTY/TTD) 
               ឬ 
www.compass.state.pa.us 
               ឬ  
កមមវធីិ myCOMPASS PA 

សម្រាប់ទូរស័ពាស្វម តហាូន 

ផ្លែ ស់បដូរព័ត៌ានផ្លា ល់ខែួនរបស់អ្នកស
ម្រាប់សិទធិទទលួបានជ្ាំនយួណននកសវជ្ជស្វ
គសដ។  សូមសមីលទាំព័រ 20 

ននសសៀវសៅណែនាំសនោះសម្រាប់ព័ត៌ាន
បណនថម។ 

សលខទូរស័ពាបនា ន់សម្រាប់រា
យការែ៍ពីការលួចបនែាំ 
ឬរ ាំសោលបាំ ន 
ម្រកសួងសសវាកមមម្របជាជ្ន  

1-844-DHS-TIPS  
(1-844-347-8477) 

រាយការែ៍ពីការលួចបនែាំ 
ឬរ ាំសោលបាំ នរបស់អ្នកចូលរមួ 
ឬអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពសៅកនុងក
មមវធីិជ្ាំនយួសវជ្ជស្វគសដ។ សូមសមីលទាំព័រ 
42 
ននសសៀវសៅណែនាំសនោះសម្រាប់ព័ត៌ាន
បណនថម។   

http://www.compass.state.pa.us/
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សលខទូរស័ពាជ្ាំនយួរបស់ការ ិ
ោល័យននការរស់សៅរយៈសព
លណវងរបស់អ្នកចូលរមួ 
(Office of Long-Term 
Living Participant 
Helpline) 

1-800-757-5042 និោយជាមយួបុគរលិកមកពីការោិល័
យននការរស់សៅរយៈសពលណវង (Office 
of Long-Term Living) 
ម្របសិនសបីកងាល់របស់សោកអ្នកមិនអា
ចសោោះម្រស្វយបានជាមយួ 
AmeriHealth Caritas PA CHC 

សលខទូរស័ពាសាំខាន់ៗសនេងសទៀត 
សលខទូរស័ពាគិោនុបោា យកិា 
នន AmeriHealth Caritas 
PA CHC  

1-844-214-2472 និោយជាមយួគិោនុបោា យកិា 24 

សា៉ោ ងកនុងមយួនែា 7 នែាកនុងមួយសបាដ ហ៍ 
អ្ាំពីបញ្ញា សុខភាពបនា ន់ៗ។  
សូមសមីលទាំព័រ 28 

ននសសៀវសៅណែនាំសនោះសម្រាប់ព័ត៌ាន
។ 

កមមវធីិអ្ប់រ ាំ និង 
ទសេនវស័ិយសលីការសម្រមចចិតត
ចាំស ោះ Medicare ននរដា 
Pennsylvania (PA 
MEDI), 
ម្រកសួងកិចចការមនុសេចាស់ 

1-800-783-7067 ទទលួបានជ្ាំនយួអ្ាំពីសាំែួរណដលទក់
ទងនឹង Medicare។ 

អ្នកជ្ាំនញខាងចុោះស ម្ ោះ 1-844-824-3655   
1-833-254-0690 (TTY) 

សម្រជី្សសរសី ឬផ្លែ ស់បដូរគសម្រាង 

Community HealthChoices។  

សូមសមីលទាំព័រ 19 

ននសសៀវសៅណែនាំសនោះសម្រាប់ព័ត៌ាន
បណនថម។ 

នយកោា នធានរា៉ោ ប់រងននការ ិ
ោល័យសសវាកមមអ្នកសម្របីម្របា
ស់ 

1-877-881-6388 សសនីសុាំណបបបទ កយបែតឹ ង 
ោក់ កយបែតឹ ង 
ឬនិោយជាមយួអ្នកតាំណាងសសវាកមម
អ្តិែិជ្ន។ 
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ភាន ក់្រម្រតួតពិនិតយ (State 
Ombudsman)   

ទក់ទងសៅកាន់ភាន ក់្រម្របចាាំតាំ
បន់របស់សោកអ្នកទក់ទងនឹងជ្
រាភាព។  
ព័ត៌ានសម្រាប់ទាំនក់ទាំនងអាច
រកបានសៅ៖  
www.aging.pa.gov/aging-
services/Pages/Ombudsm
an.aspx  
ឬទក់ទងសៅកាន់នយកោា នម
នុសេចាស់តាមរយៈទូរស័ពាសលខ 
717-783-8975 

ការសុាំជ្ាំនយួ 
ឬទទលួព័ត៌ានអ្ាំពីសិទធិនែូវចិតតរបស់នរ
ណាាន ក់សៅកណនែងណែរកាសុខភាព 
ជ្ាំនយួកនុងការរស់សៅ 
ឬការណែរកាសុខភាពផ្លា ល់ខែួន។ 

សសវាកមមការ រ 1-800-490-8505 ការរាយការែ៍អ្ាំពីការសងេយ័ននការ
សកីតានការរ ាំសោលបាំ ន 
ការសធាសម្របណហស ការសកងម្របវញ័្ច  
ឬការសបាោះបង់មនុសេចាស់ណដលានអា
យុសលីសពី 60 ឆ្ន ាំ 
និងមនុសេណដលានអាយុចាប់ពី 18 

ដល់ 59 ឆ្ន ាំណដលអ្សមតថភាពនែូវកាយ 
និងម្របាជ្ា។ 

 
សលខទូរស័ពាសនេងសទៀត 

ការោិល័យជ្ាំនយួការកនុងស ក្ ត់ (CAOs)  

សម្រាប់ទិននន័យែមីៗនិងបញ្ជ ីសលខទូរស័ពានិងអាសយោា នរបស់ការោិល័យណននកជ្ាំនយួការកនុងស ក្ ត់ 

Pennsylvania សូមចូលសៅកាន់៖ https://www.dhs.pa.gov/Services/Assistance/Pages/CAO-
Contact.aspx.  

កមមវធីិជ្ាំនយួការដឹកជ្ញ្ជូ នសម្រាប់ការពាបាល (MATP)  

សម្រាប់បញ្ជ ីសលខទូរស័ពារបស់កមមវធីិជ្ាំនយួការដឹកជ្ញ្ជូ នសម្រាប់ការពាបាល (MATP) សៅតាមស ក្ ត់និមយួៗ៖  
 សូមសមីលទាំព័រននការដឹកជ្ញ្ជូ នណដលានសៅកនុងសាា រៈសម្រាប់ការស្វា គមន៍របស់សោកអ្នកឬ  

http://www.aging.pa.gov/aging-services/Pages/Ombudsman.aspx
http://www.aging.pa.gov/aging-services/Pages/Ombudsman.aspx
http://www.aging.pa.gov/aging-services/Pages/Ombudsman.aspx
https://www.dhs.pa.gov/Services/Assistance/Pages/CAO-Contact.aspx
https://www.dhs.pa.gov/Services/Assistance/Pages/CAO-Contact.aspx
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 ចូលសៅកាន់ 

http://matp.pa.gov/CountyContact.aspxសម្រាប់ទិននន័យែមីបាំនុតរបស់បញ្ជ ីទូរស័ពារបស់ការដឹក
ជ្ញ្ជូ ន (MATP) ឬ  

 ចូលសៅកាន់សគហទាំព័រតាមរយៈតាំែភាជ ប់ www.amerihealthcaritaschc.com 

ចុចសលី កយអ្នកចូលរមួ (Participants) បនា ប់មកចុចសលី កយ សលខទូរស័ពាសាំខាន់ៗ (Important 

Numbers)។ សោកអ្នកនឹងស ញីតាំែភាជ ប់សៅទីសនោះសម្រាប់សលខទូរស័ពាតាមស ក្ ត់របស់ MATP។  
 

សសវាកមមសុខភាពនែូវចិតត  
សម្រាប់បញ្ជ ីសលខទូរស័ពាការោិល័យសុខភាពនែូវចិតតសៅតាមស ក្ ត់និមយួៗ៖ 

 សូមសមីលព័ត៌ានអ្ាំពីសុខភាពនែូវចិតតណដលានសៅកនុងសាា រៈសម្រាប់ការស្វា គមន៍របស់សោកអ្នកឬ  
 ចូលសៅកាន់សគហទាំព័រ 

www.healthchoices.pa.gov/providers/about/behavioral/index.htm, ឬ  

 ចូលសៅកាន់សគហទាំព័រតាមរយៈតាំែភាជ ប់ www.amerihealthcaritaschc.com 

ចុចសលី កយអ្នកចូលរមួ (Participants) បនា ប់មកចុចសលី កយ សលខទូរស័ពាសាំខាន់ៗ (Important 

Numbers)។ 

សោកអ្នកនឹងស ញីតាំែភាជ ប់សៅទីសនោះណដលានព័ត៌ានទាំនក់ទាំនងរបស់សុខភាពនែូវចិតតតាមស ក្ ត់។  
 
សលខទូរស័ពាសសវាកមមសម្រាប់កុារ      1-800-932-0313  

កមមវធីិ Pennsylvania សម្រាប់ការផ្លអ កថ្ន ាំជ្ក់   1-800-QUIT-NOW (1-800-784-8669)  

សសវាកមមចុោះស ម្ ោះ PA            1-844-824-3655 (TTY 1-833-254-0690)  

សលខទូរស័ពាការប ក្ រការសធាីអ្តតឃាតថ្ន ក់ជាតិ      1-800-273-8255 
 
AmeriHealth Caritas VIP Care គឺជាគសម្រាង Medicare 

របស់សយងីសម្រាប់អ្នកណដលានសិទធិទទលួបានគសម្រាងតម្រមូវការពិសសសណដលានលកខែៈម្រគប់ម្រោន់សទា (D-SNP) 

ជាមយួ Medicare។ AmeriHealth Caritas VIP Care ចាាំបសម្រមីអ្នកចូលរមួណដលាន Mediare 

បណនថមពីសលីណននការ Community HealthChoices របស់ពកួសគ។ 

សម្រាប់អ្នកចូលរមួណដលសទីបកាែ យជាសាជិ្កសពញសិទធិែមីៗសម្រាប់ Medicare 

សនោះសោកអ្នកនឹងម្រតូវបានសគចុោះស ម្ ោះជាមយួ AmeriHealth Caritas VIP Care 

លុោះម្រតាណតអ្នកសម្រជី្សសរសីបដិសសធពុាំចូលរមួការចុោះស ម្ ោះសោយសា័យម្របវតតិ សហយីសម្រជី្សសរសីគសម្រាង Medicare 
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មយួសនេងសទៀត។ ម្របសិនសបីបចចុបបននសនោះអ្នកមិនណមនជាសាជិ្កនន  AmeriHealth Caritas VIP Care 

សហយីចង់សិកាបណនថម សូមចូលសៅកាន់សគហទាំព័រwww.amerihealthcaritasvipcare.com 

សម្រាប់ព័ត៌ានបណនថម។ 
 

សសវាកមមសម្រាបទ់ាំនកទ់ាំនង 
  
AmeriHealth Caritas PA CHC អាចនដល់ជូ្នសសៀវសៅណែនាំសនោះ 
រមួជាមយួព័ត៌ានណដលអ្នកម្រតូវការសនេងសទៀតជាភាស្វសម្រៅពីភាស្វអ្ង់សគែសសោយឥតគិតនែែ។  AmeriHealth 

Caritas PA CHC ក៏អាចនដល់ជូ្នសសៀវសៅណែនាំ និងព័ត៌ានណដលសោកអ្នកម្រតូវការសនេងសទៀត 
ណដលសាំខាន់សដីមបទីទលួបាន និងយល់ពីអ្តថម្របសោជ្ន៍ និងសសវាកមមរបស់អ្នក ជាទម្រមង់សនេងៗដូចជា ឌីស 
អ្កេរនុសសម្រាប់អ្នកពិការណលនក ម្រពីនជាអ្កេរធាំៗ DVD ឧបករែ៍ទាំនក់ទាំនងសអ្ ចិម្រតូនិច 
និងជាទម្រមង់សនេងសទៀតណដលសោកអ្នកម្រតូវការសោយឥតគិតនែែ។  
សូមទាំនក់ទាំនងសៅកាន់សសវាកមមសម្រាប់អ្នកចូលរមួតាមរយៈទូរស័ពាសលខ 1-855-235-5115 (TTY 1-855-

235-5112) សម្រាប់សុាំជ្ាំនយួសនេងៗណដលសោកអ្នកម្រតូវការ។ 
រយៈសពលសដីមបទីទលួបានឯកស្វរខុសោន សោយណនអកសលីម្របសលទននឯកស្វរ និងទម្រមង់ណដលបានសសនីសុាំ ។ 
 
AmeriHealth Caritas PA CHC 
ក៏ាននដល់ជូ្នអ្នកបកណម្របផ្លា ល់ាត់ដល់សោកអ្នករមួបញ្ចូ លទាំងបកណម្របភាស្វសញ្ញា ឬក៏សសវាកមម TTY 

ម្របសិនសបីសោកអ្នកមិនសចោះនិោយភាស្វអ្ង់សគែស ឬក៏សោកអ្នកគែែង់ ឬពិបាកកនុងការស្វដ ប់ជាសដីម។ 
សសវាកមមទាំងសនោះាននដល់ជូ្នសោយឥតគិតនែែដល់អ្នក។  សបីសិនអ្នកម្រតូវការអ្នកបកណម្របផ្លា ល់ាត់ាន ក់ 

សូមសៅសៅសសវាកមមសម្រាប់អ្នកចូលរមួតាមសលខ 1-855-235-5115 (TTY 1-855-235-5112) 

សហយីសសវាកមមសម្រាប់អ្នកចូលរមួនឹងភាជ ប់អ្នកសៅសសវាកមមអ្នកបកណម្របផ្លា ល់ាត់ 
ណដលស ែ្ីយតបតាមសសចកតីម្រតូវការរបស់អ្នក។  សម្រាប់សសវា TTY សូមសៅសៅសលខជ្ាំនញរបស់សយងី 
ណដលានសលខ 1-855-235-5112 ។  
 
ម្របសិនសបីអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពបឋម PCP ឬអ្នកនដល់សសវាកមមរបស់អ្នកមិនអាច 
នដល់ជូ្នអ្នកបកណម្របសម្រាប់ការណាត់ជ្បួរបស់សោកអ្នក AmeriHealth Caritas PA CHC 

នឹងនដល់អ្នកបកណម្របាន ក់សម្រាប់សោកអ្នក។  សូមសៅទូរស័ពាសៅកាន់សសវាកមមអ្នកចូលរមួតាមរយៈទូរស័ពាសលខ 
1-855-235-5115 (TTY 1-855- 235-5112) 
ម្របសិនសបីអ្នកម្រតូវការជ្ាំនយួកនុងការណសាងរកអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពែមី។  
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កមមវធីិរស់សៅសោយឯករាជ្យសម្រាបម់នុសេចាស់ (LIFE) 
 

សបីសិនអ្នកានអាយុោ៉ោ ងតិច 55 ឆ្ន ាំ អ្នកអាចចុោះស ម្ ោះកនុងកមមវធីិ LIFE ជ្ាំនួសឲ្យគសម្រាង Community 

HealthChoices ។ កមមវធីិ LIFE រា៉ោ ប់រងសលីសវជ្ជស្វគសត ឱសែានសវជ្ជបញ្ញជ  សុខភាពនែូវចិតត ការសធាីដាំសែីរ 
និងសសវាកមមោាំ រជ្នណដលានអាយុ 55 ឆ្ន ាំ សហយីម្រតូវតាមលកខខែឌ សនេងៗទក់ទងនឹងសខានធីណដលអ្នករស់សៅ 
ទាំហាំននការណែទាំណដលអ្នកម្រតូវការ និងម្របសលទការោាំ រខាងហរិញ្ាវតថុណដលអ្នកម្រតូវការ 
។  សម្រាប់ព័ត៌ានបណនថមសដីអ្ាំពីកមមវធីិ LIFE សូមទក់ទងមកកាន់អ្នកជ្ាំនញខាងចុោះស ម្ ោះតាមរយៈទូរស័ពាសលខ 
1-877-550-4227។  
 

ការចុោះស ម្ ោះ 
 
សដីមបទីទលួបានសសវាកមមកនុងកមមវធីិ Community HealthChoices 

សោកអ្នកចាាំបាច់ម្រតូវានសិទធិទទលួជ្ាំនយួណននកសវជ្ជស្វគសដ។  សោកអ្នកនឹងទទួលបានឯកស្វរ 
ឬការសៅទូរស័ពាចូលអ្ាំពីការបនតសិទធិរបស់អ្នកស ងីវញិ។  វាានស្វរៈសាំខាន់ណាស់កនុងការសោរពតាមការណែនាំ 
ដូសចាន ោះជ្ាំនយួការណននកសវជ្ជស្វគសដរបស់សោកអ្នកនឹងមិនម្រតូវបានបញ្ច ប់សនោះសទ។  
ម្របសិនសបីសោកអ្នកានសាំែួរទក់ទងនឹងឯកស្វរណាមយួណដលសោកអ្នកទទលួបាន 
ឬម្របសិនសបីសោកអ្នកមិនចាស់ថ្សិទធិទទលួបានជ្ាំនួយសវជ្ជស្វគសដរបស់សោកអ្នកនុតកាំែត់សហយីឬសៅ 

សូមទាំនក់ទាំនងមកកាន់ណននកសសវាកមមសាជិ្ករបស់ AmeriHealth Caritas PA CHC តាមរយៈទូរស័ពាសលខ 

1-855-235-5115 (TTY 1-855-235-5112) ឬ CAO របស់អ្នក។  
 

សសវាកមមចុោះស ម្ ោះ 
 
កមមវធីិជ្ាំនយួការណននកសវជ្ជស្វគសដ (Medical Assistance Program) សធាីការជាមយួអ្នកជ្ាំនញខាងចុោះស ម្ ោះសៅឯ 

Independent Enrollment Broker (IEB) សដីមបជី្យួសោកអ្នកចុោះស ម្ ោះកនុងគសម្រាង Community 

HealthChoices។  សោកអ្នកបានទទលួព័ត៌ានអ្ាំពីអ្នកជ្ាំនញខាងចុោះស ម្ ោះ 
ជាមយួព័ត៌ានណដលសោកអ្នកបានទទលួអ្ាំពីការសម្រជី្សសរសីគសម្រាង Community HealthChoices 

សៅសពលអ្នកបានចាប់សនតីមានសិទធិទទលួបាន Community HealthChoices ។  

អ្នកជ្ាំនញខាងចុោះស ម្ ោះអាចនតល់ឲ្យអ្នកនូវព័ត៌ានអ្ាំពីគសម្រាង Community HealthChoices 

ទាំងអ្ស់ណដលានកនុងតាំបន់របស់អ្នក សហយីជ្ួយអ្នកបាន ម្របសិនសបីសោកអ្នកចង់ផ្លែ ស់បដូរគសម្រាង Community 
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HealthChoices ម្របសិនសបីសោកអ្នកផ្លែ ស់ទីលាំសៅសៅស ក្ ត់មយួសទៀត 
ឬម្របសិនសបីសោកអ្នកចង់ផ្លែ ស់បដូរពីគសម្រាង Community HealthChoices សៅកមមវធីិ LIFE វញិ។    

 
អ្នកជ្ាំនញខាងចុោះស ម្ ោះអាចជ្យួសោកអ្នកកនុងការ៖ 
 

 សម្រជី្សសរសីគសម្រាង Community HealthChoices។  

 ផ្លែ ស់បដូរគសម្រាង Community HealthChoices របស់អ្នក។ 
 សម្រជី្សសរសីអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពបឋម (PCP) សពលសោកអ្នកចុោះស ម្ ោះកនុងគសម្រាង Community 

HealthChoices ដាំបូង។ 
 ស ែ្ីយរាល់សាំែួរណដលទក់ទងនឹងគសម្រាង Community HealthChoices 

 ស្វកសួរថ្សតីសោកអ្នកម្រតូវការតម្រមូវការពិសសសអ្ាីឬអ្ត់សដីមបអីាចជ្ួយសោកអ្នកសសម្រមចចិតតកនុងការសម្រជី្ស
សរសីគសម្រាង Community HealthChoices 

 នដល់ព័ត៌ានបណនថមដល់សោកអ្នកអ្ាំពីគសម្រាង Community HealthChoices 
 
សដីមបទីក់ទងសៅកាន់អ្នកជ្ាំនញខាងចុោះស ម្ ោះ សូមទូរស័ពាសៅសលខ 1-844-824-3655 ឬ 

1-833-254-0690 (TTY)។   
 

ការផ្លែ ស់បដូរគសម្រាង Community HealthChoices របស់អ្នក 
 
ម្របសិនសបីអ្នកជាអ្នកែមីចាំស ោះ Community HealthChoices 

សនោះព័ត៌ានណដលម្រតូវបានសនី្សៅកាន់អ្នកអ្ាំពីគសម្រាង Community HealthChoices 

សៅកនុងតាំបន់របស់អ្នករមួបញ្ចូ លពីរសបៀបកនុងការទក់ទងអ្នកជ្ាំនញខាងចុោះស ម្ ោះសដីមបសីម្រជី្សសរសីគសម្រាង 

Community HealthChoices និង PCP។  គសម្រាង Community HealthChoices 

នឹងម្រតូវបានសម្រជី្សសរសីសម្រាប់អ្នកកនុងករែីណដលសោកអ្នកមិនសធាីការសម្រជី្សសរសី។   
 
អ្នកអាចផ្លែ ស់បតូរគសម្រាង Community HealthChoices របស់អ្នកសៅសពលណាក៏បាន 
សទោះកនុងមូលសហតុណាក៏សោយ។  សដីមបផី្លែ ស់បតូរគសម្រាង Community HealthChoices របស់អ្នក 
សូមសៅសៅអ្នកជ្ាំនញខាងចុោះស ម្ ោះណដលានសលខ 1-844-824-3655 ឬ (TTY: 1-833-254-0690)។  

ពកួសគនឹងម្របាប់សោកអ្នកអ្ាំពីសពលសវោចាប់សនដីមគសម្រាង Community HealthChoices ែមីរបស់សោកអ្នក 
សហយីអ្នកនឹងសៅកនុងគសម្រាង AmeriHealth Caritas PA CHC រហូតដល់សពលសនោះ។  វាអាចសម្របីសពល 6 
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សបាត ហ៍សម្រាប់ការផ្លែ ស់បតូរចាំស ោះគសម្រាង Community HealthChoices របស់អ្នកឲ្យានសុពលភាព។  
សូមសម្របីម្របាស់ប័ែណសារ ល់ AmeriHealth Caritas PA CHC 

របស់សោកអ្នកសៅរាល់ការណាត់ជ្ួបរហូតដល់គសម្រាងែមីរបស់សោកអ្នកម្រតូវបានចាប់សនដីម។ 
 

ការផ្លែ ស់បតូរកនុងម្រគសួ្វរ 
 

ទូរស័ពាសៅ CAO របស់អ្នក និងសសវាកមមសម្រាប់អ្នកចូលរមួណដលានសលខ  1-855-235-5115 (TTY 1-855-

235-5112) សបីសិនានការផ្លែ ស់បតូរណាមយួចាំស ោះម្រគួស្វររបស់អ្នក។   
 
ឧទហរែ៍៖  
 

 នរណាាន ក់កនុងម្រគួស្វររបស់អ្នកានននាស ោះ ឬានកូន ៉្ោ  
 អាសយោា នឬសលខទូរស័ពារបស់សោកអ្នកម្រតូវបានផ្លែ ស់បដូរ 
 សោកអ្នក ឬក៏សាជិ្កម្រគួស្វរណដលរស់សៅជាមយួសោកអ្នកទទលួបានធានរា៉ោ ប់រងសុខភាពសនេងសទៀត 
 សោកអ្នក ឬក៏សាជិ្កម្រគួស្វរណដលរស់សៅជាមយួសោកអ្នកធាែ ក់ខែួនឈខឺាែ ាំង ឬក៏ពិការ 
 សាជិ្កម្រគួស្វរផ្លែ ស់សចញឬក៏ចូលនាោះរបស់សោកអ្នក 
 ានអ្នកស្វែ ប់សៅកនុងម្រគួស្វរ 

 
ម្រតូវចងចាាំថ្វាានស្វរៈសាំខាន់ណាស់កនុងការទក់ទងសៅកាន់ CAO ជាបនា ន់ 
ម្របសិនសបីនាោះរបស់សោកអ្នកានភាពណម្របម្របួលពីសម្រ ោះការណម្របម្របួលសនោះអាចប៉ោោះ ល់ដល់អ្តថម្របសោជ្ន៍របស់សោ
កអ្នក។ 
 

សតីានអ្ាីសកីតស ងី សបីខុ្ាំផ្លែ ស់ទីលាំសៅ? 
 
ទក់ទង CAO របស់សោកអ្នកសបីអ្នកផ្លែ ស់ទីលាំសៅ។ ម្របសិនសបីសោកអ្នកផ្លែ ស់សចញពីរដា 
សោកអ្នកនឹងមិនអាចទទួលបានសសវាកមមតាមរយៈ Community HealthChoices សទៀតសនោះសទ។  
អ្នកជ្យួការ្រសងរមរបស់សោកអ្នកនឹងបញ្ច ប់អ្តថម្របសោជ្ន៍របស់សោកអ្នកសៅរដា Pennsylvania។  

សោកអ្នកម្របណហលជាម្រតូវោក់ កយសុាំអ្តថម្របសោជ្ន៍សនោះសម្រាប់រដាែមីសនោះ។  
 

ការបាត់បង់អ្តថម្របសោជ្ន៍ 
 
វាានមូលសហតុមយួចាំនួនណដលសោកអ្នកអាចបាត់បង់អ្តថម្របសោជ្ន៍របស់សោកអ្នក។   
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ឧទហរែ៍៖ 
 

 ជ្ាំនយួការណននកសវជ្ជស្វគសដរបស់សោកអ្នកម្រតូវបានបញ្ច ប់សោយសហតុនលណាមយួ។  
ម្របសិនសបីសោកអ្នកានសិទធិទទលួបានជ្ាំនយួណននកសវជ្ជស្វគសដមដងសទៀតកនុងរយៈសពល 6 ណខ 
សោកអ្នកនឹងម្រតូវបានចុោះស ម្ ោះស ងីវញិកនុងគសម្រាង Community HealthChoices ដណដល 
លុោះម្រតាណតសោកអ្នកសម្រជី្សសរសីគសម្រាង Community HealthChoices សនេងសទៀត។ 

 សោកអ្នកសៅមែឌ លណែទាំសុខភាពសៅសម្រៅ Pennsylvania។ 

 សោកអ្នកបានណកែងបនែាំជ្ាំនួយការណននកសវជ្ជស្វគសដ និងបានបញ្ច ប់រាល់បែដឹ ងឧទធរែ៍ទាំងអ្ស់។ 
 សោកអ្នកបានសៅមនាីរសពទយណននកសុខភាពនែូវចិតតសលីសពី 30 នែាជាប់ៗោន ។  
 សោកអ្នកចូលពនធនោរ។ 

 
ពត័ា៌នអ្ាំពីអ្នកនដល់សសវាកមម 

 
សៅកនុងបញ្ជ ីរាយស ម្ ោះអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពរបស់ AmeriHealth Caritas PA CHC 

ានព័ត៌ានអ្ាំពីអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពណដលឋតិសៅកនុងបណាដ ញរបស់ AmeriHealth Caritas PA 

CHC។  បញ្ជ ីរាយស ម្ ោះអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពានសៅសលីអីុ្នធឺែិតទីសនោះ៖ 

www.amerihealthcaritaschc.com។  
សោកអ្នកអាចសៅទូរស័ពាសៅកាន់សសវាកមមអ្នកចូលរមួតាមរយៈសលខ 1-855-235-5115 (TTY 1-855-235-

5112) សដីមបសុីាំឲ្យសគសនី្ចាប់ចមែងបញ្ជ ីអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពដល់សោកអ្នក 
ឬសដីមបសីសនីសុាំព័ត៌ានអ្ាំពីទីកណនែងណដលសវជ្ជបែឌិ តបានចូលសៅសរៀនសៅស្វោសវជ្ជស្វគសដ 
ឬកមមវធីិនិវាសោា នរបស់ពួកសគ។  
សោកអ្នកអាចសធាីការទក់ទងសៅកាន់សសវាកមមអ្នកចូលរមួសដីមបឲី្យសគជ្យួរកអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាព។ 
បញ្ជ ីអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពរមួានព័ត៌ានអ្ាំពីអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពដូចខាងសម្រកាម៖ 
 

 ស ម្ ោះ អាសយោា ននាោះ អាសយោា នសគហទាំព័រ អាសយោា នអីុ្ណមល សលខទូរស័ពា 
 អ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពទទលួអ្នកជ្ាំងឺែមីឬក៏អ្ត់ 
 នែា និងសា៉ោ ងសធាីការ  
 ការរកាព័ត៌ានសាា ត់ និងវញិ្ញា បនកមមពីម្រកុមម្របឹកា របស់អ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាព 
 ឯកសទស និងសសវាកមមរបស់អ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពណដលនដល់សោយអ្នកនដល់សសវា  
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 អ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពាននិោយភាស្វសនេងសម្រៅពីភាស្វអ្ង់សគែសណដរឬសទ 
សបីានសតីភាស្វមយួណាណដរ  

 ទីតាាំងរបស់អ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពអាចឲ្យរសទោះរុញចូលដល់ណដរឬសទ 
 
ព័ត៌ានសៅកនុងបញ្ជ ីអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពណដលបានសបាោះពុមពអាចានការផ្លែ ស់បដូរ។ 
សោកអ្នកអាចសៅទូរស័ពាសៅកាន់សសវាកមមអ្នកចូលរមួសដីមបពិីនិតយសមីលថ្ព័ត៌ានសៅកនុងបញ្ជ ីអ្នកនដល់សសវាណែទាំ
ជាព័ត៌ានែមីៗឬអ្ត់។ បញ្ជ ីអ្នឡាញម្រតូវបានសធាីបចចុបបននភាពជាម្របចាាំនែា។ 
អ្នកក៏អាចសសនីសុាំបញ្ជ ីអ្នកនតល់សសវាណែទាំណដលបានសបាោះពុមពរចួមយួចាប់បាននងណដរ។  
 

ការសម្រជី្សសរសីអ្នកនដល់សសវាកមមណែទាំបឋម (PCP) របសអ់្នក 
 

PCP 
របស់សោកអ្នកជាម្រគូសពទយឬម្រកុមម្រគូសពទយណដលនដល់ការណែទាំនិងសធាីការជាមយួអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពសនេងសទៀ
តរបស់សោកអ្នកសដីមបមី្របាកដថ្សោកអ្នកទទលួបានសសវាណែទាំសុខភាពណដលសោកអ្នកម្រតូវការ។  PCP 

របស់សោកអ្នកនឹងណែនាំសោកអ្នកឲ្យសៅកាន់អ្នកឯកសទសណដលអ្នកម្រតូវការ 
និងតាមោនការណែទាំណដលសោកអ្នកទទលួបានពីអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពទាំងអ្ស់របស់សោកអ្នកនងណដរ។  
 
PCP អាចជាម្រគូសពទយលកខែៈម្រគួស្វរ ម្រគូសពទយជ្ាំងឺទូសៅ សពទយកុារ ឬម្រគូសពទយពាបាលជ្ាំងឺសររីាងរទូសៅ 
(ម្រគូសពទយណននកឱសែននាកនុង)។  សោកអ្នកក៏អាចសម្រជី្សសរសីគិោនុបោា យកិាណដលានអាជ្ាប័ែណ (CRNP) ជា 

PCP នងណដរ។  CRNP សធាីការតាមការណែនាំរបស់ម្រគូសពទយ 
និងអាចសធាីកិចចការជាសម្រចីនដូចសៅនឹងម្រគូសពទយណដរដូចជាការសចញសវជ្ជបញ្ញជ  និងការពិនិតយជ្ាំងឺជាសដីម។  
 
ម្រគូសពទយខែោះានជ្ាំនញណននកសវជ្ជស្វគសដសនេងសទៀតណដលអាចនឹងពិនិតយសមីលអ្នក នដល់ការណែទាំ 
និងការពាបាលដល់សោកអ្នកសម្រកាមការណែនាំរបស់ PCP របស់អ្នក។ 
 
អ្នកនដល់ការណែទាំសុខភាពទាំងសនោះអាចជា៖ 
 

 ជ្ាំនយួការសវជ្ជបែឌិ ត 
 ម្រគូសពទយបណងអក  
 សពទយ ម្បជ្ាំនយួណដលានអាជ្ាប័ែណ 

 



សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់អ្នកចូលរមួឆ្ន ាំ 2022 របស់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania 

Community HealthChoices 

24 

សម្របីអ្នកាន Medicare អ្នកអាចស្វន ក់សៅជាមយួ PCP របស់អ្នកបាន សទោះបីជា PCP 

របស់អ្នកមិនឋតិសៅកនុងបណាដ ញរបស់ AmeriHealth Caritas PA CHC ក៏សោយ។  សបីអ្នកមិនាន 

Medicare PCP របស់អ្នកោច់ខាតម្រតូវណតឋតិសៅកនុងបណាដ ញរបស់ AmeriHealth Caritas PA CHC។ 
 
សបីអ្នកានតម្រមូវការពិសសសណាមយួ សោកអ្នកអាចសសនីសុាំឲ្យអ្នកឯកសទសសធាីជា  PCP របស់អ្នក។  
ម្រគូសពទយឯកសទសម្រតូវណតយល់ម្រពមសធាីជា PCP របស់អ្នក សហយីោច់ខាតម្រតូវណតឋតិសៅកនុងបណាដ ញរបស់ 

AmeriHealth Caritas PA CHC។  
 
អ្នកជ្ាំនញខាងចុោះស ម្ ោះអាចជ្យួសោកអ្នកកនុងការសម្រជី្សសរសី PCP ដាំបូងរបស់អ្នកជាមយួ AmeriHealth 

Caritas PA CHC។  សបីអ្នកមិនសម្រជី្សសរសី PCP តាមរយៈអ្នកជ្ាំនញខាងចុោះស ម្ ោះកនុងរយៈសពល 14 នែា 
សៅសពលណដលអ្នកបានសម្រជី្សសរសី AmeriHealth Caritas PA CHC សយងីនឹងសម្រជី្សសរសី PCP 

របស់អ្នកជូ្នសោកអ្នកមិនខាន។   
 

ការផ្លែ ស់បដូរ PCP របស់អ្នក 
 
សបីអ្នកចង់ផ្លែ ស់បដូរ PCP របស់អ្នកសោយសហតុនលណាមយួសនោះ 
សូមទូរស័ពាសៅកាន់សសវាកមមអ្នកចូលរមួតាមរយៈសលខ 1-855-235-5115 (TTY 1-855-235-5112) សដីមបសីសនីសុាំ 
PCP ែមីាន ក់។  ម្របសិនសបីអ្នកម្រតូវការជ្ាំនយួកនុងការណសាងរក PCP ែមីាន ក់ អ្នកអាចចូលសៅកាន់សគហទាំព័រ 
www.amerihealthcaritaschc.com ណដលានបញ្ជ ីអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាព ឬសុាំឲ្យសសវាកមមអ្នកចូលរមួ 
សនី្បញ្ជ ីអ្នកណែទាំសុខភាពណដលសបាោះពុមពរចួឲ្យអ្នក។ 
 
អ្នកតាំណាងសសវាកមមសម្រាប់អ្នកចូលរមួ នឹងជ្ម្រាបអ្នកថ្សពលណាណដលអ្នកអាចចាប់សនដីមជ្បួជាមយួ PCP 

ែមីរបស់អ្នកបាន។ 
 
សពលអ្នកបដូរ PCP របស់អ្នក, AmeriHealth Caritas PA CHC 

អាចជ្យួសម្រមបសម្រមួលកនុងការសនី្កាំែត់ម្រតាសវជ្ជស្វគសតរបស់អ្នកពី PCP ចាស់សៅ PCP ែមីរបស់អ្នក។  
កនុងករែីបនា ន់ AmeriHealth Caritas PA CHC 

នឹងជ្យួបញ្ជូ នកាំែត់ម្រតាសវជ្ជស្វគសតរបស់អ្នកឲ្យបានឆ្ប់បាំនុត។ 
 
ម្របសិនសបីអ្នកានសពទយកុារឬអ្នកជ្ាំនញខាងពាបាលកុារជា PCP ាន ក់ 
អ្នកអាចសសនីសុាំជ្ាំនយួសដីមបបីដូរសៅជា PCP ណដលនដល់សសវាកមមសម្រាប់មនុសេសពញវយ័វញិ។  
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ម្របសិនសបីអ្នកាន Medicare អ្នកគរួណតទក់ទងសៅគសម្រាង Medicare របស់អ្នកសដីមបបីដូរ PCP របស់អ្នក។ 
 

ការចុោះសៅជ្បួសៅការោិល័យ 
 

ការណាត់ជ្បួជាមយួ PCP របស់អ្នក 
 
សដីមបសីធាីការណាត់ជ្ួបជាមួយ PCP របស់អ្នក សូមទូរស័ពាសៅការោិល័យ PCP របស់អ្នក។  
ម្របសិនសបីអ្នកម្រតូវការជ្ាំនយួកនុងការសរសសរសាំសែីសនោះ សូមសៅទូរស័ពាសៅកាន់សសវាកមមសម្រាប់អ្នកចូលរមួរបស់ 

AmeriHealth Caritas PA CHC តាមរយៈសលខ 1-855-235-5115 (TTY 1-855-235-5112)។   
 
ម្របសិនសបីអ្នកម្រតូវការជ្ាំនយួកនុងការណាត់ជ្បួម្រគូសពទយរបស់អ្នក 
សូមសមីលណននកកមមវធីិជ្ាំនយួការដឹកជ្ញ្ជូ នសម្រាប់ការពាបាល (MATP) ទាំព័រទី 91 ននសសៀវសៅណែនាំសនោះ 
ឬទូរស័ពាសៅកាន់សសវាកមមសម្រាប់អ្នកចូលរមួរបស់ AmeriHealth Caritas PA CHC 

តាមរយៈសលខទូរស័ពាខាងសលី។   
 
ម្របសិនសបីសោកអ្នកមិនទន់បានទទលួប័ែណសារ ល់ AmeriHealth Caritas PA CHC 

របស់អ្នកតាមសពលណដលអ្នកសធាីការណាត់ជ្បួ សូមទក់ទងមកកាន់ណននកសសវាកមមអ្នកចូលរមួតាមរយៈសលខ 1-

855-235-5115 (TTY 1-855-235-5112)។ សយងីនឹងនដល់សលខប័ែណសារ ល់អ្នកចូលរមួឲ្យអ្នក។ 
សរសសសលខប័ែណសារ ល់អ្នកចូលរមួសៅសលីលិខិតស្វា គមន៍ណដលបានភាជ ប់មកជាមយួនូវសាា រៈស្វា គមន៍អ្នកចូលរួ
មែមី។ យកវាសៅជាមយួអ្នកសដីមបទីទលួបានសសវាកមមណដលអ្នកម្រតូវការ។ 
អ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពរបស់អ្នកគរួណតទូរស័ពាសៅ AmeriHealth Caritas PA CHC 

នងណដរសដីមបមី្រតួតពិនិតយសិទធិចូលរមួរបស់អ្នក។ ម្របសិនសបីអ្នកាន Medicare សូមម្របាប់ PCP របស់អ្នកនងណដរ 
ថ្សតីការធានរា៉ោ ប់រង Medicare ម្រតូវបាននដល់ឲ្យសោយអ្នកណា។ 
 

សដង់ោរននការណាត់ជ្បួ 
 

អ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពរបស់ AmeriHealth Caritas PA CHC 

ម្រតូវណតបាំសពញតាមសតង់ោរណាត់ជ្ួបដូចខាងសម្រកាម៖  
 

 PCP របស់អ្នកគរួណតជ្បួអ្នកកនុងរយៈសពល 10 នែានននែាសធាីការ 
សៅសពលអ្នកទូរស័ពាសដីមបសីធាីការណាត់ជ្ួបតាមទាែ ប់។   
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 អ្នកមិនគរួរង់ចាាំកនុងបនាប់រង់ចាាំយូរជាង 30 នទីស យី លុោះម្រតាណតម្រគូសពទយានកិចចការបនា ន់។  
 ម្របសិនសបីសោកអ្នកានបញ្ញា សុខភាពបនា ន់ 

អ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពរបស់អ្នកម្រតូវជ្បួសោកអ្នកកនុងរយៈសពល 24 សា៉ោ ង 
ចាប់ពីសពលណដលសោកអ្នកសៅទូរស័ពាសៅសុាំសធាីការណាត់ជ្ួប។   

 ម្របសិនសបីសោកអ្នកានការសសគ រ្ ោះបនា ន់ 
អ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពម្រតូវជ្បួសោកអ្នកជាបនា ន់ឬក៏បញ្ជូ នសោកអ្នកសៅកាន់បនាប់សសគ រ្ ោះបនា ន់ភាែ
ម។ 

 ម្របសិនសបីសោកអ្នកានននាស ោះនិង 
o សៅកនុងរយៈសពល ម្រតីាសដាំបូង អ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពរបស់អ្នកម្រតូវជ្ួបអ្នកកនុងអ្ាំ ុងសពល 

10 នែានននែាសធាីការននការណសាងយល់របស់ AmeriHealth Caritas PA CHC 

ថ្អ្នកានននាស ោះ។ 
o សៅកនុងរយៈសពល ម្រតីាសទីពីរ អ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពរបស់អ្នកម្រតូវជ្បួអ្នកកនុងអ្ាំ ុងសពល 5 

នែានននែាសធាីការននការណសាងយល់របស់ AmeriHealth Caritas PA CHC ថ្អ្នកានននាស ោះ។ 
o សៅកនុងរយៈសពល ម្រតីាសទីបី អ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពរបស់អ្នកម្រតូវជ្បួអ្នកកនុងអ្ាំ ុងសពល 4 

នែានននែាសធាីការននការណសាងយល់របស់ AmeriHealth Caritas PA CHC ថ្អ្នកានននាស ោះ។ 
o សពលអ្នកកាំពុងពស ោះណដលម្របឈមនឹងហានិល័យ 
អ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពរបស់អ្នកម្រតូវជ្បួអ្នកកនុងអ្ាំ ុងសពល 24 សា៉ោ ងននការណសាងយល់របស់ 

AmeriHealth Caritas PA CHC ថ្អ្នកានននាស ោះ។ 
 

ការណែនាំ 
 

ការណែនាំសកីតស ងីសៅសពលណដល PCP របស់អ្នកបញ្ជូ នសោកអ្នកសៅកាន់ម្រគូសពទយឯកសទស។  
ម្រគូសពទយឯកសទសគឺជាសវជ្ជបែឌិ ត (ឬម្រកុមសវជ្ជបែឌិ ត) ឬ CRNP ណដលសផ្លដ តសលីការពាបាលជ្ាំងឺ ឬស្វថ នភាពជ្ាំងឺ 
ឬណននកណាមយួននរាងកាយ។ ម្របសិនសបី AmeriHealth Caritas PA CHC 

បដិសសធចាំស ោះការណែនាំរបស់សោកអ្នក សនោះអ្នកអាចោក់ កយបែដឹ ង ឬស្វទុកខអ្ាំពីការសសម្រមចចិតតសនោះ។ 
សូមសមីលណននកទី 8 បែដឹ ង និងស្វទុកខ សៅសលីទាំព័រទី 120 សម្រាប់ព័ត៌ានបណនថម។   
 
ម្របសិនសបី AmeriHealth Caritas PA CHC មិនានអ្នកឯកសទសោ៉ោ ងសហាចណាស់ 2 

នក់សៅកនុងតាំបន់របស់អ្នក សហយីអ្នកមិនចង់ជ្បួអ្នកឯកសទសណាាន ក់សៅកនុងតាំបន់របស់អ្នក សនោះ 
AmeriHealth Caritas PA CHC 
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នឹងសធាកីារជាមយួអ្នកសដីមបជី្បួអ្នកឯកសទសសម្រៅបណាដ ញសោយឥតគិតនែែសលីអ្នក។  PCP របស់អ្នកម្រតូវណតទក់ទង 

AmeriHealth Caritas PA CHC សដីមបជី្ម្រាបដល់  AmeriHealth Caritas PA CHC 

ឲ្យបានដឹងថ្អ្នកចង់ជ្ួបម្រគូសពទយឯកសទសសម្រៅបណាដ ញ និងទទលួការយល់ម្រពមពី AmeriHealth Caritas PA 

CHC មុនសពលអ្នកជ្បួម្រគូសពទយឯកសទស។ 
 
PCP នឹងជ្យួអ្នកសធាីការណាត់ជ្ួបជាមយួអ្នកឯកសទសសនោះ។  PCP និងអ្នកឯកសទសនឹងសធាីការជាមយួអ្នក 
សៅវញិសៅមកសដីមបមី្របាកដថ្សោកអ្នកទទលួបានការណែទាំសុខភាពណដលអ្នកម្រតូវការ។  
 
សពលខែោះសោកអ្នកអាចានស្វថ នភាពជ្ាំងឺពិសសសណដលអ្នកចាាំបាច់ម្រតូវជ្បួម្រគូសពទយឯកសទសជាញឹកញាប់។  
សៅសពល PCP របស់អ្នកណែនាំសោកអ្នកឲ្យសៅជ្បួម្រគូសពទយឯកសទសសម្រចីនដង 
សនោះម្រតូវបានសគសៅថ្ការណែនាំអ្ចិនគនតយ ៍  
 
សម្រាប់បញ្ជ ីម្រគូសពទយឯកសទសសៅកនុងបណាដ ញរបស់ AmeriHealth Caritas PA CHC 

សូមសមីលបញ្ជ ីស ម្ ោះអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពសៅសលីសគហទាំព័រ www.amerihealthcaritaschc.com 

ឬសៅទូរស័ពាសៅកាន់សសវាកមមអ្នកចូលរមួសដីមបសី្វកសួរអ្ាំពីបញ្ជ ីស ម្ ោះអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពសបាោះពុមពជាម្រក
ោស។ 
 

ការណែនាំខែួនឯង 
 

ការណែនាំខែួនឯងគឺជាសសវាកមមណដលសោកអ្នកសរៀបចាំសម្រាប់ខែួនឯងសោយោម នការសៅទូរស័ពាដាំបូងសៅកាន់ 

PCP របស់អ្នកស យី។ អ្នកម្រតូវណតជ្បួអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពរបស់បណាដ ញ AmeriHealth Caritas PA 

CHC សម្រាប់សសវាកមមណែនាំសោយខែួនឯងទាំងសនោះ សបី AmeriHealth Caritas PA CHC 

ម្រតូវបានគិតម្របាក់សម្រាប់សសវាកមមទាំងសនោះ។ ម្របសិនសបីអ្នកាន Medicare អ្នកអាចជ្បួអ្នកនដល់សសវាណែទាំ 
Medicare ណដលជាជ្សម្រមីសរបស់អ្នក។  

សសវាកមមណដលមិនម្រតូវការការណែនាំ ឬការអ្នុញ្ញា តជាមុនានដូចតសៅ៖  

 ការពិនិតយអ្ាំ ុងសពលានននាស ោះ។  
 ការណែទាំណននកសមាព (OB) ជាម្របចាាំ។  
 ការណែទាំសរាគគសដី (GYN) ជាម្របចាាំ។  
 ការពិនិតយសុដន់ជាម្របចាាំសោយានសវជ្ជបញ្ញជ ។  
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 សសវាកមមណននការម្រគួស្វរជាម្របចាាំ។1  

 សសវាកមមណែទាំសធមញជាម្របចាាំ។  
 ការពិនិតយណលនកជាម្របចាាំ។2  

 វគរម្របឹកាពីការផ្លដ ច់ថ្ន ាំជ្ក់។1  

 ការជ្បួជាមយួអ្នកជ្ាំនញណននកសនែ ក់ជាសលីកដាំបូង។  
 កាជ្បួម្រគូសពទយ 24 ដងដាំបូងសម្រា ប់ការពាបាលកាយសមបទ និងការនិោយ។  
 សស វាកមមសសគ រ្ ោះ បនា ន់។1 

 ការទិញសាា រៈសវជ្ជស្វគសដណដលសម្របីបានយូរ (DME) ណដលានតនមែទបជាង $750 

ណដលម្រតូវបានធានរា៉ោ ប់រងសោយកមមវធីិជ្ាំនយួការសវជ្ជស្វគសដ និងជាមយួការសចញសវជ្ជបញ្ញជ  
(សូមសមីលណននកនិោយពីការអ្នុញ្ញា តជាមុនសម្រាប់ករែីសលីកណលង។)  

 
សោកអ្នកមិនចាាំបាច់ម្រតូវការការណែនាំពី PCP របស់អ្នកសម្រាប់សសវាណែទាំសុខភាពនែូវចិតតសនោះសទ។ 
សោកអ្នកអាចសៅទូរស័ពាសៅកាន់អ្ងរការណែទាំម្រគប់ម្រគងសុខភាពនែូវចិតតរបស់អ្នកសម្រាប់ព័ត៌ានបណនថម។  
សូមសមីលណននកទី 7 ននសសៀវសៅណែនាំ សៅសលីទាំព័រទី 116 សម្រាប់ព័ត៌ានបណនថម 
 
1 

សសវាកមមណែនាំសោយខែួនឯងម្របណហលជាម្រតូវបាននដល់សោយអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពណដលមិនសថិតសៅកនុងប
ណាដ ញ AmeriHealth Caritas PA CHC ។  

2 សោកអ្នកអាចនឹងម្រតូវការការណែនាំ ឬការអ្នុញ្ញា តជាមុនពី PCP 

របស់អ្នកសម្រាប់សសវាកមមណែទាំណបបបសចចកសទស។ 
វាម្របណហលជាានណដនកាំែត់ខែោះសម្រាប់ការណែនាំសោយខែួនឯងនងណដរ។ 
សបីសោកអ្នកមិនចាស់ថ្សោកអ្នកម្រតូវការការណែនាំពី PCP របស់អ្នកឬក៏អ្ត់សនោះ សូមស្វកសួរសៅកាន់ PCP 

របស់អ្នក ឬសៅទូរស័ពាសៅកាន់សសវាកមមអ្នកចូលរមួ។ 
 

ការណែទាំសម្រៅសា៉ោ ង 
 
សោកអ្នកអាចសៅទូរស័ពាសៅកាន់ PCP របស់អ្នកសម្រាប់បញ្ញា សវជ្ជស្វគសដណដលមិនសូវបនា ន់កនុងសពល 24 

សា៉ោ ងកនុងមយួនែា 7 នែាកនុងមួយសបាដ ហ៍។  
អ្នកជ្ាំនញខាងណែទាំសុខភាពណដលអាចទក់ទងបានតាមទូរស័ពានឹងជ្យួសោកអ្នកជាមយួនឹងការណែទាំ 
និងការពាបាលណាមយួណដលសោកអ្នកម្រតូវការ។ 
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AmeriHealth Caritas PA CHC ានសលខទាំនក់ទាំនងសៅកាន់គិោននុបោា យកិាសោយឥតគិតនែែតាមរយៈ 
1-844-214-2472 ណដលសោកអ្នកក៏អាចសៅទូរស័ពាសៅ 24 សា៉ោ ងកនុងមយួនែា 7 នែាកនុងមយួសបាដ ហ៍។  
គិោនុបោា យកិានឹងពិភាកាជាមយួអ្នកអ្ាំពីបញ្ញា សុខភាពបនា ន់របស់អ្នក។ 
ណខេទូរស័ពាសនោះមិនសម្រាប់តម្រមូវការបនា ន់ស យី។ ម្របសិនសបីជាសោកអ្នកកាំពុងជ្ួបស្វថ នភាពបនា ន់ 
សោកអ្នកគរួសៅកាន់ការោិល័យសសគ រ្ ោះបនា ន់សៅជិ្តបាំនុត សោយសៅសៅកាន់ 911 

ឬទក់ទងសៅកាន់សសវាកមមឡានសពទយកនុងតាំបន់។ 
 

ការសម្រមបសម្រមលួណននកសសវាកមម 
 
សបីសោកអ្នកទទលួបានសសវាកមមរយៈសពលណវងនិងការម្រទម្រទង់នន (LTSS) និងម្រតូវការសសវាកមមបណនថម 
ឬសសវាកមមសនេង សនោះអ្នកសម្រមបសម្រមួលណននកសសវាកមមនឹងជ្ួយអ្នកជាមយួនឹងសសវាកមមរបស់អ្នក 
និងសធាីឲ្យចាស់ថ្អ្នកនឹងទទលួបានសសវាកមមណដលអ្នកម្រតូវការ។  
អ្នកសម្រមបសម្រមួលណននកសសវាកមមនឹងទក់ទងសៅកអ្នកបនា ប់ពីការធានរា៉ោ ប់រងរបស់អ្នកជាមយួនឹង 

AmeriHealth Caritas PA CHC ចាប់សនដីម។  សោកអ្នកក៏អាចទក់ទងសៅកាន់សសវាកមមអ្នកចូលរមួបានណដរ 
សបីអ្នកម្រតូវការពិភាកាជាមួយអ្នកសម្រមបសម្រមួលណននកសសវាកមម។  សូមសមីលទាំព័រទី 97 

សម្រាប់ព័ត៌ានបណនថមអ្ាំពីសសវាកមមរយៈសពលណវង និងការម្រទម្រទង់នន (LTSS)។ 
 

ការចូលរមួរបស់សាជិ្ក 
 

សសនឲី្យានការផ្លែ ស់បតូរសោលនសោបាយនិងសសវាកមម 
 

AmeriHealth Caritas PA CHC 
ចង់ឮពីអ្នកអ្ាំពីរសបៀបណដលអាចសធាីឲ្យបទពិសស្វធន៍របស់អ្នកជាមយួCommunity HealthChoices 

កាន់ណតម្របសសីរ។  ម្របសិនសបីអ្នកានមតិសោបល់អ្ាំពីរសបៀបសធាីឲ្យកមមវធីិកាន់ណតម្របសសីរស ងី 
ឬរសបៀបនតល់សសវាខុសៗោន  សូមទក់ទងសសវាកមមអ្នកចូលរមួ AmeriHealth Caritas PA CHC តាមរយៈសលខ 

1-855-235-5115 (TTY 1-855-235-5112)។  
 

គែៈកាម ធិការម្របឹកាសោបល់អ្នកចូលរមួរបស់ AmeriHealth Caritas PA CHC 
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AmeriHealth Caritas PA CHC ានគែៈកាម ធិការម្របឹកាអ្នកចូលរមួ (PAC) ណដលានដូចជា អ្នកចូលរមួ 
អ្នកនតល់សសវាបណាត ញទាំនក់ទាំនង និងបុគរលិកណែទាំសោយផ្លា ល់។  PAC នតល់ដាំបូនម នដល់ AmeriHealth 

Caritas PA CHC អ្ាំពីបទពិសស្វធន៍ និងតម្រមូវការរបស់អ្នកចូលរមួដូចជាអ្នក។ 
ម្រកុមហ ុនជ្ួបសោយផ្លា ល់ោ៉ោ ងសហាចណាស់សរៀងរាល់ 3 ណខមតង។  សម្រាប់ព័ត៌ានបណនថមអ្ាំពី PAC 

សូមទូរស័ពាសៅសលខ 1-855-235-5115 (TTY 1-855-235-5112) ឬចូលសៅកាន់សគហទាំព័រ 
www.amerihealthcaritaschc.com។ 
 

កមមវធីិពម្រងឹងគុែភាពរបស់ AmeriHealth Caritas PA CHC 
 

AmeriHealth Caritas PA CHC ានសបសកមមសដីមបជី្យួដល់មនុសេទូសៅទទួលបានការណែទាំ រស់សៅបានលអ 
និងបសងកីតសហគមន៍ម្របកបសោយសុខភាពលអ។  

 ម្រកុមការ្រណដលានគុែភាពរបស់សយងីជ្យួោាំម្រទសបសកមមសនោះសោយម្រគប់ម្រគងការណែទាំសុខភាព 
និងសសវាកមមណដលអ្នកទទួលបាន។  

 សោលសៅរបស់សយងីគឺសលកីកមពស់សុខភាព 
និងសុខុាលភាពរបស់អ្នកចូលរមួសយងីានភាពម្របសសីរស ងី។ 
ម្រកុមការ្រណដលានគុែភាពរបស់សយងី៖  

o សិកាទាែ ប់និងសសវាកមមសវជ្ជស្វគសតកនុងនាោះរបស់សយងីសដីមបសីមីលពីរសបៀបណដលសយងីអាចសធាីបាន
ម្របសសីរជាងមុន។  

o បសងកីតកមមវធីិសដីមបបីសម្រមីដល់អ្នកចូលរមួរបស់សយងីណដលានតម្រមូវការណែរកាសុខភាពពិសសស។  
o ការសាង់មតិអ្នកចូលរមួនិងអ្នកនតល់សសវាសែទាំសុខភាពនិងសម្របីចសមែីយសដីមបណីកលមអសសវាកមមរបស់
សយងី។  

o ពិនិតយសមីលគុែភាពននការណែទាំ 
និងសសវាកមមណដលនដល់សោយអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពណននកសវជ្ជស្វគសដ ណននកសធមញ ចកខុវញិ្ញា ែ 
និងឱសែរបស់ AmeriHealth Caritas PA CHC។  

សយងីណសាងរកតាំបន់ណដលម្រតូវការការណកលាំអ្។  
 
សូមសៅទូរស័ពាសៅកាន់សសវាកមមអ្នកចូលរមួតាមរយៈទូរស័ពាសលខ 1-855-235-5115 (TTY 1-855-235-5112) 

ម្របសនិសបីអ្នក៖  

 ចង់ណសាងយល់បណនថមអ្ាំពីកមមវធីិគុែភាពរបស់សយងីនិងសោលសៅ សកមមភាព និងលទធនលរបស់វា។  
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 គិតថ្អ្នកមិនបានទទលួការណែរកាគុែភាពសទ។ ម្រកុមការ្រសយងីនឹងពិនិតយសលីបញ្ញា សនោះ។  
 កាំពុងសៅនាោះសពលសចញពីមនាីរសពទយសហយីម្រតូវការធនធាន។ ម្រកុមការ្រសយងីអាចជ្យួបាន។ 
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ណននកទី 2 
 

សិទធនិិងទាំនួលខុសម្រតូវ 
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សិទធនិិងទាំនលួខុសម្រតវូរបស់អ្នកចូលរមួ 
 
AmeriHealth Caritas PA CHC 
និងបណាដ ញអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពមិនសរសីសអី្ងចាំស ោះអ្នកចូលរមួសៅសលីពូជ្ស្វសន៍ សលទ ស្វសន 
សដីមកាំសែីតជ្នជាតិ អ្សមតថភាព អាយុ ទាំសនរនែូវសលទ  សយនដឺ 
ឬមូលោា នដនទសទៀតណដលម្រតូវបានហាមឃាត់សោយចាប់ស យី។ 
 
កនុងនមជាអ្នកចូលរមួរបស់ AmeriHealth Caritas PA CHC សោកអ្នកានសិទធិ 
និងទាំនលួខុសម្រតូវដូចខាងសម្រកាម។ 
 

សទិធិរបស់អ្នកចូលរមួ 
 
សោកអ្នកានសិទធិ៖ 
 

1. ទទលួបានការពាបាលសោយសោរព សសចកដីនែែែនូរ និងឯកជ្នភាពពីបុគរលិក និងបណាដ ញរបស់ 

AmeriHealth Caritas PA CHC។ 
 

2. ទទលួបានព័ត៌ានកនុងមសធាបាយណាមយួណដលសោកអ្នក្យយល់និងរកស ញីជ្ាំនយួសៅសពលសោក
អ្នកម្រតូវការវា។ 

 

3. ទទលួបានព័ត៌ានណដលសោកអ្នក្យយល់អ្ាំពីសសវាកមមរបស់ AmeriHealth Caritas PA CHC 

និងសវជ្ជបែឌិ ត និងអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពសនេងសទៀតណដលពាបាលអ្នក។ 

4. សដីមបសីម្រជី្សសរសីបណាដ ញអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពណដលអ្នកចង់បានពាបាលអ្នក។ 

5. សដីមបទីទលួបានសសវាកមមសសគ រ្ ោះបនា ន់ 
សពលណដលសោកអ្នកម្រតូវការពីសាំណាក់អ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពសោយោម នការយល់ម្រពមពី 

AmeriHealth Caritas PA CHC។ 

6. សដីមបទីទលួបានព័ត៌ានណដលសធាីឲ្យសោកអ្នក្យយល់ 
និងពិភាកាជាមយួអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពរបស់អ្នកអ្ាំពីជ្សម្រមីសការពាបាលរបស់អ្នក 
ហានិល័យននការពាបាល 
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និងការសធាីសតសដណដលអាចនឹងម្រតូវបានម្រគប់ម្រគងខែួនឯងសោយោម នការសម្រជ្ៀតណម្រជ្កពី AmeriHealth 

Caritas PA CHC។ 

7. សដីមបទីទលួបានការសសម្រមចចិតតអ្ាំពីការណែទាំសុខភាពរបស់អ្នក 
រមួានសិទធិកនុងការបដិសសធការពាបាលនងណដរ។  
ម្របសិនសបីអ្នកមិនអាចសធាីការសសម្រមចចិតតសលីការពាបាលសោយខែួនឯងបានសទ សនោះអ្នកានសិទធិ 
អ្នកានសិទធិឲ្យនរណាាន ក់សទៀតជ្យួអ្នកសធាីការសសម្រមចចិតតជ្ាំនយួអ្នក។ 

8. សដីមបនិីោយជាមយួអ្នកនតល់សសវាម្របកបសោយភាពសជ្ឿជាក់និងម្រតូវរកាព័ត៌ាននិងកាំែត់ម្រតាអ្ាំពីការណែ
ទាំសុខភាពរបស់អ្នកជាការសាា ត់។  

9. សដីមបសីមីលនិងទទលួបានចាប់ចមែងននកាំែត់ម្រតាសវជ្ជស្វគសតរបស់អ្នកនិងសដីមបសីសនីសុាំការផ្លែ ស់បតូរឬការណក
តម្រមូវកាំែត់ម្រតារបស់អ្នក។ 

10. សដីមបសុីាំសោបល់ទីពីរ។ 

11. ការោក់ ក់បែតឹ ងកនុងករែីណដលសោកអ្នកមិនយល់ម្រពមចាំស ោះការសសម្រមចរបស់ AmeriHealth 

Caritas PA CHC ណដលសសវាកមមសនោះមិនានភាពចាាំបាច់ខាងសវជ្ជស្វគសដសម្រាប់សោកអ្នក។ 

12. ការោក់ កយបែដឹ ង កនុងករែីណដលសោកអ្នកមិនសបាយចិតតចាំស ោះការណែទាំ 
ឬការពាបាលណដលសោកអ្នកបាន ទទលួ។  

13. សដីមបសីសនីសុាំសវនការយុតតិធម៌ DHS មយួ។ 

14. សោកអ្នកានសសរភីាពពីការបងខិតបងខាំឲ្យសោកអ្នកសធាីអ្ាីមយួ សដីមបោីក់សទសសោកអ្នក 
សដីមបសីធាីឲ្យានភាព្យម្រសួលដល់អ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាព ឬសដីមបោីក់ពិន័យសោកអ្នកជាសដីម។ 

15. សដីមបទីទលួបានព័ត៌ានអ្ាំពីសសវាកមមណដល AmeriHealth Caritas PA CHC 

ឬអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពមិននដល់ជូ្នសោកអ្នកសោយស្វរណតបញ្ញា សីលធម៌ និងស្វសន 
និងរសបៀបកនុងការទទលួបានសសវាកមមទាំងសនោះ។ 

16. សដីមបសីម្របីម្របាស់សិទធិរបស់សោកអ្នកសោយមិនប៉ោោះ ល់ដល់រសបៀបណដលនយកោា នសសវាកមមម្របជាជ្ន 

(DHS), AmeriHealth Caritas PA CHCនិងបណាដ ញអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពពាបាលអ្នក។ 
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17. សដីមបបីសងកីតសសចកដីប រ្ ប់ជាមុន។ សូមសមីលណននកទី 6 សៅសលីទាំព័រទី 113 សម្រាប់ព័ត៌ានបណនថម។   
 
18. សដីមបនីតល់សោបល់អ្ាំពីសិទធិនិងទាំនលួខុសម្រតូវរបស់អ្នកចូលរមួនន AmeriHealth Caritas PA CHC។    
 

ទាំនលួខុសម្រតវូរបស់អ្នកចូលរមួ 
 

អ្នកចូលរមួម្រតូវសធាីការជាមួយអ្នកនតល់សសវាណែ ទាំសុខភាព និងអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាព LTSS។  
AmeriHealth Caritas PA CHC ម្រតូវការជ្ាំនយួរបស់អ្នក សដីមបសីោកអ្នកអាចទទលួបានសសវាកមម 
និងការោាំម្រទណដលសោកអ្នកម្រតូវការ។ 
 
ការ្រណដលសោកអ្នកគរួណតសធាី៖ 
 

1. នតល់ព័ត៌ានណដលអ្នកណែទាំសុខភាពម្រតូវការឲ្យបានសម្រចីនតាមណដលអាចសធាីបាន។ 

2. សធាីតាមការណែនាំរបស់អ្នកនតល់សសវាណែទាំសុខភាពរបស់សោកអ្នក។ 

3. ចូលរមួកនុងការសសម្រមចចិតតអ្ាំពីការណែ ទាំសុខភាពនិងការពាបាលរបស់សោកអ្នក។  

4. សធាីការជាមយួអ្នកនតល់សសវាណែទាំសុខភាពដសដីមបបីសងកីតនិងអ្នុវតតគសម្រាងពាបាល។  

5. ម្របាប់អ្នកនតល់សស វាណែទាំរបស់សោកអ្នកពីអ្ាីណដលលសោកអ្នក ចង់បាននិងម្រតូវការ។  

6. សិកាអ្ាំពីទាំហាំធានរា៉ោ ប់រងរបស់ AmeriHealth Caritas PA CHC រមួបញ្ចូ លទាំងអ្តថម្របសោជ្ន៍ 
និងណដនកាំែត់របស់វា។   

7. សម្របីម្របាស់សសវាកមមពីបណាដ ញអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពណតមយួគត់ លុោះម្រតាណត AmeriHealth 

Caritas PA CHC អនុញ្ញា តឲ្យប្រើអនកផ្ដល់បេវាថែទាំេុខភាពបៅប្ៅរណ្ដដ ញ ឬអ្នកាន 

Medicare។ 

8. ទទលួយកសោបល់ពី PCP 

របស់អ្នកកនុងការជ្ួបជាមយួម្រគូសពទយឯកសទសសៅសពលណដលម្រគូសពទយឯកសទសសនោះមិនឋតិកនុងបញ្ជ ីណែនាំ
សោយខែួនឯង។ 

9. សោរពចាំស ោះអ្នកជ្ាំងឺដនទសទៀត បុគរលិកនដល់សសវាកមមណែទាំសុខភាព និងអ្នកសធាីការណែទាំសុខភាព។  
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10. រកាសចចៈភាពកនុងការបង់នែែចាំណាយពាបាលរបស់អ្នក។  

11. សធាីការរាយការែ៍ពីការណកែងបនែាំ 
និងរ ាំសោលបាំ នសៅកាន់សលខទូរស័ពាបនា ន់សម្រាប់រាយការែ៍អ្ាំពីការណកែងបនែាំ និងរ ាំសោលបាំ នរបស់ 
DHS។ 

ឯកជ្នភាពនិងភាពសាា ត ់
 
AmeriHealth Caritas PA CHC ម្រតូវណតការ រភាពឯកជ្នននព័ត៌ានសុខភាពផ្លា ល់ខែួនរបស់សោកអ្នក 

(PHI)។  AmeriHealth Caritas PA CHC ម្រតូវណតម្របាប់សោកអ្នកពីរសបៀបណដល PHI 

របស់អ្នកអាចម្រតូវបានសម្របីម្របាស់ ឬណចករ ាំណលកសៅកាន់អ្នកដនទ។  សនោះរមួបញ្ចូ លទាំងការណចកចាយ PHI 

របស់សោកអ្នកជាមួយអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពណដលពាបាលសោកអ្នក ដូសចាន ោះ AmeriHealth Caritas PA 

CHC អាចទូទត់ម្របាក់ឲ្យអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពរបស់សោកអ្នក។  វាក៏រមួបញ្ចូ លទាំង PHI ជាមយួ DHS។  
ព័ត៌ានសនោះម្រតូវបានបញ្ចូ លសៅកនុងការជូ្នដាំែឹងទក់ទងនឹងការអ្នុវតតឯកជ្នភាពរបស់ AmeriHealth 

Caritas PA CHC។  សដីមបទីទលួបានចាប់ចមែងននសសចកតីជូ្នដាំែឹងអ្ាំពីការអ្នុវតតឯកជ្នភាពរបស់ 

AmeriHealth Caritas PA CHC សូមទូរស័ពាសៅសសវាអ្នកចូលរមួតាមរយៈសលខ1-855-235- 5115 (TTY 1-

855-235-5112) ឬចូលសៅកាន់សគហទាំព័រ www.amerihealthcaritaschc.com។ 
 

ការសហការទូរទត ់
 

ការសហការទូរទត់គឺជាចាំននួទឹកម្របាក់ណដលអ្នកម្រតូវបង់ចាំស ោះសសវាកមមធានរា៉ោ ប់រងមយួចាំននួ។  
ជាទូសៅវាម្រោន់ណតជាចាំននួទឹកម្របាក់តិចតចួប៉ោុសណាណ ោះ។  សៅសពលសោកអ្នកទទលួសសវាកមម 
សោកអ្នកនឹងម្រតូវបានបង់នែែសលីចាំណាយសសវាសុខភាព 
ប៉ោុណនតអ្នកមិនអាចបដិសសធសលីសសវាកមមបានសទម្របសិនសបីអ្នកមិនអាចបង់នែែសលីចាំណាយសសវាសុខភាពសៅសពល
សនោះសទ។  ម្របសិនសបីសោកអ្នកមិនបង់នែែសលីចាំណាយសសវាសុខភាពសៅសពលសនោះសទ 
សោកអ្នកអាចនឹងទទលួបានសាំបុម្រតគិតលុយពីអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពសម្រាប់ចាំណាយសសវាសុខភាពសនោះ។ 
 
ទឹកម្របាក់ចាំណាយសលីសសវាសុខភាពានសៅកនុងតារាងសសវាធានរា៉ោ ប់រងសៅសលីទាំព័រទី 45 ននសសៀវសៅណែនាំសនោះ។ 
 
ចាំស ោះអ្នកចូលរមួដូចខាងសម្រកាមសនោះមិនចាាំបាច់បង់នែែចាំណាយសលីសសវាសុខភាពសនោះសទ៖   
 

 គសតីានននាស ោះ (រាប់ទាំងរយៈសពលសម្រកាយសម្រាលកូនរចួ) 
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 អ្នកចូលរមួណដលរស់សៅកនុងមែឌ លណែទាំសុខភាពរយៈសពលណវង 
រមួទាំងមែឌ លណែទាំកម្រមិតមធយមសម្រាប់ជ្នសខាយសតិបញ្ញា និងលកខខែឌ  ក់ព័នធសនេងសទៀតឬស្វថ ប័ន
សវជ្ជស្វគសតសនេងសទៀត។ 

 អ្នកចូលរមួណដលរស់សៅកនុងមែឌ លសែទាំផ្លា ាំល់ខែួន ឬការណែទាំតាមនាោះ។ 
 អ្នកចូលរមួណដលានសិទធិទទលួបាននលម្របសោជ្ន៍ពីកមមវធីិប ក្ រនិងពាបាលជ្ាំងឺមហារកីសុដន់និងសបូ
ន (Breast and Cervical Cancer Prevention and Treatment Program) 

 អ្នកចូលរមួណដលកាំពុងទទួលបានការណែទាំសៅមនាីរសពទយ។ 
 
សសវាកមមខាងសម្រកាមសនោះមិនម្រតូវការនែែចាំណាយសលីសសវាសុខភាពសទ៖ 
 

 សសវាសសគ រ្ ោះបនា ន់ 
 សសវាមនាីរពិសស្វធន៍ 
 សសវាណននការម្រគួស្វរ រមួទាំងការនរត់នរង់ 
 សសវាណែទាំសៅមនាីរសពទយ 
 សសវាណែទាំសុខភាពសៅនាោះ 
 សសវាផ្លដ ច់ថ្ន ាំជ្ក់ 
 ការសៅជ្បួ PCP/CRNP របស់អ្នក 

 
សតីានអ្ាីសកីតស ងីម្របសនិសបីខុ្ាំម្រតវូបានគិតនែែសល ីការសហការទូរទត់សហយីខុ្ាំមិនយល់ម្រសប? 

 
ម្របសិនសបីអ្នកសជ្ឿថ្អ្នកនដល់សសវាណែទាំគិតនែែសលីចាំណាយសសវាសុខភាពខុស 
ឬចាំណាយសសវាសុខភាពណដលអ្នកសជ្ឿថ្មិនម្រតូវបង់នែែសនោះ អ្នកអាចោក់ កយបែដឹ ងជាមយួ AmeriHealth 

Caritas PA CHC។  សូមសមីលណននកទី 8, បែដឹ ង ស្វទុកខ និងសវនការយុតតិធម៌ 
សម្រាប់ព័ត៌ានសដីអ្ាំពីរសបៀបោក់ កយបែដឹ ង ឬសៅទូរស័ពាសៅកាន់សសវាកមមអ្នកចូលរមួតាមរយៈសលខ 1-855-

235-5115 (TTY 1-855-235-5112)។ 
 

ពត័ា៌នវកិកយបម្រត 
 

បណាដ ញអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពរបស់ AmeriHealth Caritas PA CHC 

អាចនឹងមិនគិតលុយអ្នកសម្រាប់សសវាចាាំបាច់ខាងសវជ្ជស្វគសដណដលរា៉ោ ប់រងសោយ AmeriHealth Caritas PA 

CHC សនោះសទ។  សទោះបីជាអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពរបស់សោកអ្នកមិនទន់ទទលួបានការបង់ម្របាក់ 
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ឬចាំននួទឺកម្របាក់សពញណដលគិតសៅឲ្យ AmeriHealth Caritas PA CHC ក៏សោយ 
ក៏សគមិនគិតម្របាក់ចាំស ោះសោកអ្នកណដរ។  សនោះម្រតូវបានសគសៅថ្វកិកយបម្រតសមតុលយ។   
 

សតីអ្នកនដល់សសវាអាចសចញវកិកយបម្រតឲ្យខុ្ាំសៅសពលណា? 
 
អ្នកនតល់សសវាអាចសចញវកិកយបម្រតឲ្យអ្នក សបីសិន៖ 
 

 អ្នកមិនបានទូទត់នែែបង់មុនរបស់អ្នក។ 
 សោកអ្នកបានទទលួសសវាកមមពីអ្នកសៅសម្រៅបណាដ ញសោយមិនានការអ្នុញ្ញា តពី AmeriHealth 

Caritas PA CHC 
មា៉ោងសទៀតអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពបានម្របាប់សោកអ្នកសហយីថ្សសវាកមមរបស់សោកអ្នកមិនម្រតូវបានរា៉ោ
ប់រងសនោះសទ សហយីសោកអ្នកយល់ម្រពមកនុងការបង់ម្របាក់សម្រាប់សសវាកមមសនោះ។ 

 សោកអ្នកបានទទលួសសវាកមមណដលមិនម្រតូវបានធានរា៉ោ ប់រងសោយ AmeriHealth Caritas PA CHC 

សោយានការម្របាប់ជាមុនពីអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាព សហយីសោកអ្នកយល់ម្រពមបង់នែែសសវាកមមសនោះ។ 
 សោកអ្នកបានទទលួសសវាកមមពីអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពណដលមិនម្រតូវបានចុោះស ម្ ោះសៅកនុងកមមវធីិជ្ាំនួ
យការសវជ្ជស្វគសដ (Medical Assistance Program)។ 

 
សតីខុ្ាំម្រតវូសធាដូីចសមតចម្របសនិសបីខុ្ាំទទលួបានវកិកយបម្រត? 

 
ម្របសិនសបីសោកអ្នកទទលួបានវក័ិយបម្រតពីបណាដ ញអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាព AmeriHealth Caritas PA 

CHC សហយីសោកអ្នកគិតថ្អ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពមិនគរួសចញវក័ិយបម្រតជូ្នសោកអ្នកសនោះសទ 
អ្នកអាចសៅទូរស័ពាសៅកាន់សសវាកមមអ្នកចូលរមួតាមរយៈសលខ 1-855-235-5115 (TTY 1-855-235-5112)។ 
 
ម្របសិនសបីសោកអ្នកទទលួបានវក័ិយប័ម្រតសោយស្វរណតសហតុនលមយួណាខាងសលីណដលបញ្ញជ ក់ថ្អ្នកនតល់សសវាណែ
ទាំសុខភាពអាចគិតម្របាក់ចាំស ោះសោកអ្នកបាន សោកអ្នកគរួណត 
បង់នែែវកិកយបម្រតសនោះឬទាំនក់ទាំនងសៅកាន់អ្នកនតល់សសវាណែទាំសុខភាពសនោះ។ 
 

ទាំនលួខុសម្រតវូរបស់ភាគីទីបី 
 
សោកអ្នកអាចាន Medicare ឬក៏ការធានរា៉ោ ប់រងសុខភាពសនេងសទៀត។  Medicare 

ឬការធានរា៉ោ ប់រងសុខភាពសនេងសទៀតគឺជាការធានរា៉ោ ប់រងបឋមរបស់អ្នក។  
ការធានរា៉ោ ប់រងសនេងសទៀតសនោះម្រតូវបានសគស្វរ ល់ថ្ជា “ទាំនលួខុសម្រតូវរបស់ភាគីទីបី” ឬ 
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TPL។  ការានធានរា៉ោ ប់រងសនេងសទៀតមិនប៉ោោះ ល់ដល់សិទធិកនុងការទទលួបានជ្ាំនយួណននកសវជ្ជស្វគសដរបស់សោកអ្ន
កសនោះសទ។  កនុងករែីជាសម្រចីន Medicare ឬការធានរា៉ោ ប់រងសនេងសទៀតនឹងបង់នែែសលី PCP របស់អ្នក 
ឬអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពសនេងសទៀត មុនសពល AmeriHealth Caritas PA CHC 

បង់ឲ្យ។  AmeriHealth Caritas PA CHC អាចម្រតូវបានសគគិតលុយចាំស ោះណតទឹកម្របាក់ណដល Medicare 

របស់អ្នក ឬការធានរា៉ោ ប់រងសុខភាពសនេងសទៀតមិនបង់នែែ។ 
  
អ្នកម្រតូវណតម្របាប់ទាំង CAO របស់អ្នក និងសសវាណែទាំសុខភាពតាមរយៈសលខ 1-855-235-5115 (TTY 1-855-

235-5112) ម្របសិនសបីអ្នកាន Medicare ឬការធានរា៉ោ ប់រងសុខភាពសនេងសទៀត។  
សៅសពលអ្នកសៅរកអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាព ឬឱសែស្វថ ន អ្នកម្រតូវណតម្របាប់អ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាព 
ឬឱសែស្វថ នអ្ាំពីណបបបទទាំងអ្ស់ននការធានរា៉ោ ប់រងសវជ្ជស្វគសដណដលអ្នកាន សហយីសោកអ្នកម្រតូវប ា្ ញប័ែណ 
Medicare របស់អ្នក ឬប័ែណធានរា៉ោ ប់រងសនេងសទៀត ប័ែណ ACCESS ឬ EBT ប័ែណសារ ល់ AmeriHealth 

Caritas PA CHC របស់អ្នក។  
វាជ្យួឲ្យសោកអ្នកម្របាកដថ្វក័ិយបម្រតណែទាំសុខភាពរបស់អ្នកម្រតូវបានទូទត់ទន់សពល និងម្រតឹមម្រតូវ។   
 

ការសម្រមបសម្រមលួអ្តថម្របសោជ្ន៍ 
 
ម្របសិនសបីអ្នកាន Medicare សហយីសសវាកមមឬការណែទាំសនេងសទៀតណដលអ្នកម្រតូវការម្រតូវបានធានរា៉ោ ប់រងសោយ 

Medicare សនោះអ្នកអាចទទលួបានការណែទាំពីអ្នកនតល់សសវា Medicare កនុងបណាត ញរបស់គសម្រាង Medicare 

របស់អ្នក។  អ្នកនតល់សសវាមិនចាាំបាច់សថិតកនុងបណាត ញរបស់ AmeriHealth Caritas PA CHC 

ឬបានចុោះស ម្ ោះកនុង Medicaid សនោះសទ។  អ្នកក៏មិនបាច់ទទលួការអ្នុញ្ញា តជាមុនពី AmeriHealth Caritas 

PA CHC ឬការណែនាំពី Medicare PCP របស់អ្នកសដីមបសីៅជ្បួម្រគូសពទយឯកសទសសទ។  AmeriHealth 

Caritas PA CHC នឹងសធាីការជាមយួ Medicare 

សដីមបសីសម្រមចថ្សតីម្រតូវបង់ម្របាក់ឲ្យអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពឬអ្ត់បនា ប់ពី Medicare បង់នែែឲ្យមុន។  
 
ម្របសិនសបីសោកអ្នកម្រតូវការសសវាកមមណដលមិនម្រតូវបានធានរា៉ោ ប់រងសោយ Medicare 

ប៉ោុណនតម្រតូវបានធានរា៉ោ ប់រងសោយ AmeriHealth Caritas PA CHC 

អ្នកម្រតូវណតទទលួយកសសវាកមមពីបណាដ ញអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពរបស់ AmeriHealth Caritas PA CHC។  
រាល់ចាប់របស់ AmeriHealth Caritas PA CHC ទាំងអ្ស់ដូចជាការអ្នុញ្ញា តជាមុន 
និងការណែនាំរបស់ម្រគូសពទយឯកសទស ម្រតូវបានអ្នុវតតចាំស ោះសសវាកមមទាំងសនោះ។   
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សបីសោកអ្នកមិនាន Medicare ប៉ោុណនតានការធានរា៉ោ ប់រងសុខភាពសនេង សហយីអ្នកម្រតូវការសសវាកមម 
ឬការណែទាំសនេងសទៀត ណដលរា៉ោ ប់រងសោយការធានរា៉ោ ប់រងសនេងសទៀតរបស់អ្នក 
អ្នកម្រតូវណតទទលួសសវាកមមពីអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពាន ក់ណដលសថិតសៅកនុងបណាដ ញទាំងពីរ 
គឺបណាដ ញអ្នកធានរា៉ោ ប់រងសនេងសទៀតរបស់អ្នក និងបណាដ ញរបស់ AmeriHealth Caritas PA CHC។  
អ្នកម្រតូវអ្នុវតតតាមចាប់របស់ធានរា៉ោ ប់រងសនេងសទៀតរបស់អ្នក និង AmeriHealth Caritas PA CHC 

ដូចជាការអ្នុញ្ញា តជាមុន និងការណែនាំរបស់ម្រគូសពទយឯកសទស។  AmeriHealth Caritas PA CHC 

នឹងសធាីការជាមយួធានរា៉ោ ប់រងសនេងសទៀតរបស់សោកអ្នកសដីមបសីសម្រមចថ្សតីម្រតូវបង់នែែសសវាកមមឬក៏អ្ត់ 
បនា ប់ពីធានរា៉ោ ប់រងសនេងសទៀតរបស់សោកអ្នកបានបង់នែែសៅអ្នកនដល់សសវាទុកជាមុន។ 
 
ម្របសិនសបីសោកអ្នកម្រតូវការសសវាកមមណដលមិនម្រតូវបានរា៉ោ ប់រងសោយធានរា៉ោ ប់រងសនេងសទៀតរបស់សោកអ្នកសទ 
អ្នកម្រតូវណតទទលួសសវាកមមពីបណាដ ញអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពរបស់ AmeriHealth Caritas PA CHC។  
រាល់ចាប់របស់ AmeriHealth Caritas PA CHC ទាំងអ្ស់ដូចជាការអ្នុញ្ញា តជាមុន  
ម្រតូវបានអ្នុវតតចាំស ោះសសវាកមមទាំងសនោះ។ 
 

ការោកក់ាំហតិចាំស ោះការទទលួសសវាកមម/កមមវធីិឃាតឃ់ាាំង (Lock-in Program) 
 
ការោក់កាំហតិចាំស ោះការទទលួសសវាកមម/ កមមវធីិឃាត់ឃាាំងអ្នកចូលរមួ (Participant Lock-In Program) 

ទមទរឲ្យអ្នកចូលរមួសម្របីម្របាស់អ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពជាក់ោក់ កនុងករែីអ្នកចូលរមួបានរ ាំសោល ន 
ឬសម្របីម្របាស់នលម្របសោជ្ន៍ណែទាំសុខភាព ឬសវជ្ជបញ្ញជ របស់ោត់/នងសម្រចីនហសួសហតុសពក។   AmeriHealth 

Caritas PA CHC សធាីការជាមយួ DHS សដីមបសីសម្រមចថ្សតីម្រតូវោក់កម្រមិតអ្នកចូលរមួសៅកាន់ម្រគូសពទយ 
ឱសែស្វថ ន មនាីរសពទយ ទនតសពទយ ឬអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពសនេងសទៀត។ 
 

សតីវាដាំសែីរការោ៉ោ ងដូចសមដច? 
 
AmeriHealth Caritas PA CHC ពិនិតយសមីលសសវាណែទាំសុខភាព 
និងឱសែានសវជ្ជបញ្ញជ ណដលអ្នកបានសម្របីម្របាស់។  សម្របីសិនសបី AmeriHealth Caritas PA CHC 

រកស ញីថ្ានការសម្របីម្របាស់ហសួណដនកាំែត់ ឬបាំ នសលីសសវាណែទាំសុខភាព និងឱសែានសវជ្ជបញ្ញជ  សនោះ 
AmeriHealth Caritas PA CHC សុាំឲ្យ DHS 

អ្នុម័តចាំស ោះការោក់កម្រមិតសលីអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពណដលអ្នកអាចសម្របីម្របាស់។  
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ម្របសិនសបីទទលួបានការអ្នុម័តពី DHS សនោះ AmeriHealth Caritas PA CHC 

នឹងសនី្សសចកដីជូ្នដាំែឹងណដលពនយល់អ្ាំពីការោក់កម្រមិតសនោះសៅកាន់សោកអ្នក។  
 
អ្នកអាចសម្រជី្សសរសីអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាព ឬក៏ឲ្យ AmeriHealth Caritas PA CHC 

ជាអ្នកសម្រជី្សសរសីឲ្យអ្នកក៏បាន។  ម្របសិនសបីសោកអ្នកចង់បានអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពខុសោន ពីអ្នកណដល 

AmeriHealth Caritas PA CHC បានសម្រជី្សសរសីជូ្នសោកអ្នក 
សូមសៅទូរស័ពាសៅកាន់សសវាកមមអ្នកចូលរមួតាមរយៈសលខ 1-855-235-5115 (TTY 1-855-235-5112)។  
ការោក់កម្រមិតសនោះនឹងានរយៈសពល 5 ឆ្ន ាំ សទោះបីជាសោកអ្នកផ្លែ ស់បដូរគសម្រាង Community HealthChoices 

ក៏សោយ។  
 
ម្របសិនសបីសោកអ្នកមិនយល់ម្រសបចាំស ោះការោក់កម្រមិតសលីអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពរបស់អ្នក 
អ្នកអាចោក់ កយបែដឹ ងសៅកាន់សវនការយុតតិធម៌ DHS កនុងរយៈសពល 30 

ចាប់ពីកាលបរសិចឆទននលិខិតជូ្នដាំែឹងដល់អ្នកថ្ AmeriHealth Caritas PA CHC 

បានោក់កម្រមិតសលីអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពរបស់អ្នក។ 
 
អ្នកម្រតូវណតចុោះហតថសលខាសលីសាំសែីជាោយលកខែ៍អ្កេរ សម្រាប់សវនការយុតតិធម៌ សហយីសនី្សៅ៖  
 
Department of Human Services  
Office of Administration 
Bureau of Program Integrity - DPPC  
Recipient Restriction Section  
P.O. Box 2675  
Harrisburg, Pennsylvania 17105-2675 
 
ម្របសិនសបីសោកអ្នកម្រតូវការជ្ាំនយួសដីមបសី្វកសួរពីសវនការយុតតិធម៌ 
សូមសៅទូរស័ពាសៅកាន់សសវាកមមអ្នកចូលរមួតាមរយៈសលខ 1-855-235- 5115 (TTY 1-855-235-5112) 

ឬទក់ទងសៅកាន់ការោិល័យណននកចាប់ម្របចាាំតាំបន់របស់អ្នក។ 
 
ម្របសិនសបីបែដឹ ងស្វទុកខរបស់សោកអ្នកម្រតូវបាន វាយម្រតាសលីសាំបុម្រតកនុងរយៈសពល 10 

នែាននកាលបរសិចឆទជូ្នដាំែឹងរបស់ AmeriHealth Caritas PA CHC សនោះការោក់កម្រមិតនឹងមិនអ្នុវតតសទ 
រហូតដល់បែដឹ ងស្វទុកខរបស់អ្នកម្រតូវបានសសម្រមច។  
ម្របសិនសបីបែដឹ ងស្វទុកខរបស់អ្នកម្រតូវបានវាយម្រតាសលីសាំបុម្រតសលីសពី 10 នែា ប៉ោុណនតសថិតកនុងអ្ាំ ុងសពល 30 

នែាននកាលបរសិចឆទជូ្នដាំែឹង 
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សនោះការោក់កម្រមិតនឹងចូលជាធរានរហូតដល់បែដឹ ងស្វទុកខរបស់អ្នកម្រតូវបានសសម្រមច។  
ការោិល័យសវនការនិងបែដឹ ងឧទធរែ៍ (Bureau of Hearings and Appeals) 

នឹងនដល់ដាំែឹងជូ្នសោកអ្នកជាោយលកខែ៍អ្កេរ នូវកាលបរចិឆឹទ សពលសវោ 
និងទីកណនែងននការកាត់កដីរបស់សោកអ្នក។  អ្នកអាចនឹងមិនោក់ កយបែដឹ ងស្វទុកខតាមរយៈ AmeriHealth 

Caritas PA CHC អ្ាំពីការសសម្រមចចាំស ោះការោក់កម្រមិតសលីអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពរបស់អ្នក។ 
 
សម្រកាយរយៈសពល 5 ឆ្ន ាំ AmeriHealth Caritas PA 

CHCនឹងសធាីការពិនិតយសលីសសវាកមមរបស់សោកអ្នកមដងសទៀតសដីមបសីសម្រមចថ្សតីការោក់កម្រមិតគរួម្រតូវដកសចាល 
ឬបនត សហយីនឹងសនី្លទធនលននការពិនិតយរបស់ខែួនសៅកាន់ DHS។  AmeriHealth Caritas PA CHC 

នឹងនតល់លទធនលម្រតួតពិនិតយជូ្នសោកអ្នកជាោយលកខែ៍អ្កេរ។   
 

ការរាយការែ៍ពីការណកែងបនែាំនិងរ ាំសោលបាំ ន 
 

សតីខុ្ាំម្រតវូរាយការែ៍ពីការណកែងបនែាំនិងរ ាំសោលបាំ នសោយរសបៀបណា? 
 

ម្របសិនសបីសោកអ្នកគិតថ្ាននរណាាន ក់កាំពុងសម្របីម្របាស់ប័ែណ AmeriHealth Caritas PA CHC 

របស់អ្នកចូលរមួសដីមបទីទួលបានសសវាកមម សាា រៈ ឬថ្ន ាំសពទយ ឬនរណាាន ក់កាំពុងណកែងបនែាំឬផ្លែ ស់បដូរសវជ្ជបញ្ញជ  
ឬកាំពុងទទលួបានសសវាកមមណដលពកួសគមិនម្រតូវការ 
សោកអ្នកអាចសៅសៅទូរស័ពាទន់សហតុការែ៍សម្រាប់ការណកែងបនែាំ និងរ ាំសោលបាំ នរបស់  AmeriHealth 

Caritas PA CHC តាមរយៈសលខ 1-866-833-9718 សដីមបនីដល់ព័ត៌ានសនោះសៅឲ្យ AmeriHealth Caritas 

PA CHC។  សោកអ្នកក៏អាចរាយការែ៍ពីព័ត៌ានសនោះសៅកាន់ 
សលខទូរស័ពាបនា ន់សម្រាប់រាយការែ៍អ្ាំពីការណកែងបនែាំ និងរ ាំសោលបាំ នរបស់ DHS តាមរយៈសលខ 1-844-

DHS-TIPS (1-844-347-8477)។ 
 
សតីខុ្ាំម្រតវូរាយការែ៍ពីការណកែងបនែាំនិងរ ាំសោលបាំ នសៅដល់អ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពសោយរសបៀបណា? 

 
ការណកែងបនែាំរបស់អ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពសកីតស ងីសៅសពលពកួសពសចញវក័ិយបម្រតសលីនែែសសវាកមម សាា រៈ 
ឬថ្ន ាំសពទយណដលអ្នកមិនបានទទលួ ឬវក័ិយបម្រតសម្រាប់សសវាកមមសនេងោន ជាជាងសសវាកមមណដលអ្នកបានទទួល។  
ការគិតលុយសលីសសវាកមមណតមយួសលីសពីមដង 
ឬផ្លែ ស់បដូរកាលបរសិចឆទននសសវាកមមក៏ជាឧទហរែ៍ននអ្ាំសពីណកែងបនែាំរបស់អ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពណដរ។  
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សដីមបរីាយការែ៍អ្ាំពីការណកែងបនែាំរបស់អ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាព 
អ្នកអាចសៅសៅសលខទូរស័ពាបនា ន់សម្រាប់រាយការែ៍អ្ាំពីការណកែងបនែាំ និងរ ាំសោលបាំ នរបស់ AmeriHealth 

Caritas PA CHC តាមរយៈសលខ 1-866-833-9718។  សោកអ្នកក៏អាចរាយការែ៍ពីព័ត៌ានសនោះសៅកាន់ 
សលខទូរស័ពាបនា ន់សម្រាប់រាយការែ៍អ្ាំពីការណកែងបនែាំ និងរ ាំសោលបាំ នរបស់ DHS តាមរយៈសលខ 1-844-

DHS-TIPS (1-844-347-8477)។ 
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ណននកទី 3 –  
 

សសវាកមមសុខភាពនែូវកាយ 
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ការម្រគបម់្រគងការណែទាំ 
 

ការម្រគប់ម្រគងការណែទាំនដល់ជូ្នសម្រាប់អ្នកចូលរមួទាំងអ្ស់។  អ្នកម្រគប់ម្រគងការណែទាំនឹងសធាីការជាមយួអ្នក PCP 

របស់អ្នក អ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពទាំងអ្ស់របស់អ្នក 
និងធានរា៉ោ ប់រងសុខភាពដនទសទៀតសដីមបឲី្យចាស់ថ្អ្នកទទលួបានសសវាកមមទាំងអ្ស់ណដលអ្នកម្រតូវការ។  
អ្នកម្រគប់ម្រគងការណែទាំក៏អាចជ្យួភាជ ប់អ្នកជាមយួកមមវធីិរដានិងកមមវធីិកនុងម្រសុកសនេងសទៀតណដរ។   
 
អ្នកម្រគប់ម្រគងការណែទាំរបស់អ្នកក៏នឹងជ្យួអ្នកនងណដរសៅសពលអ្នកចាកសចញពីមនាីរសពទយឬកណនែងពាបាលរយៈសពល
ខែីសនេងសទៀតសដីមបសីធាីឲ្យម្របាកដថ្អ្នកទទលួបានសសវាកមមណដលអ្នកម្រតូវការសៅសពលអ្នកសៅដល់នាោះវញិ។  សសវាកមម
ទាំងសនោះអាចរមួបញ្ចូ លទាំងការមកពិនិតយដល់នាោះ ឬការពាបាលជាសដីម។ AmeriHealth Caritas PA CHC 

ចង់ឲ្យសោកអ្នកអាចម្រត ប់សៅនាោះវញិឲ្យបានឆ្ប់តាមណដលអាចសធាីសៅបាន។    
 
ម្របសិនសបីអ្នកម្រតូវការជ្ាំនយួជាមយួណននកណាមយួននការណែទាំ ឬសសវាកមមសុខភាពរបស់អ្នក 
ឬសោយភាជ ប់ជាមយួកមមវធីិរដា ឬកមមវធីិកនុងម្រសុកមយួសទៀត សូមសៅទូរស័ពាសៅកាន់អ្នកម្រគប់ម្រគងការណែទាំ 
ឬសសវាកមមអ្នកចូលរមួតាមរយៈសលខ 1-855-235-5115 (TTY 1-855-235-5112)។   
 

សសវាកមមរា៉ោបរ់ង  
 
តារាងខាងសម្រកាមសនោះគឺជាសសវាកមមណដលម្រតូវបានរា៉ោ ប់រងសោយ AmeriHealth Caritas PA CHC 

សៅសពលសសវាកមមានភាពចាាំបាច់ខាងសវជ្ជស្វគសដ។  សសវាកមមខែោះានណដនកាំែត់ ឬការសហការទូទត់ 
ឬក៏ម្រតូវការការអ្នុញ្ញា តជាមុនពី AmeriHealth Caritas PA CHC។  
ម្របសិនសបីអ្នកម្រតូវការសសវាកមមសលីសពីណដនកាំែត់ណដលបានសៅកនុងបញ្ជ ីខាងសម្រកាមសនោះ 
អ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពរបស់អ្នកអាចសសនីសុាំការសលីកណលង ដូចណដលបានពនយល់សៅសពលសម្រកាយកនុងណននកសនោះ។  
ណដនកាំែត់មិនម្រតូវបានអ្នុវតតសទ ម្របសិនសបីអ្នកានននាស ោះ។  
 
ម្របសិនសបីអ្នកទទលួបាន Medicare សនោះគសម្រាង Medicare គឺជាអ្នកបង់បង់សោលសម្រាប់សសវាកមមទាំងអ្ស់។ 
សូមសមីលគសម្រាង Medicare របស់អ្នកសម្រាប់ព័ត៌ានសដីពីសសវាកមមណដលានការធានរា៉ោ ប់រង ណដនកាំែត់ 
នែែបង់មុន និងការអ្នុញ្ញា តជាមុន / ការណែនាំជាមុន ណដលម្រតូវការសម្រាប់ការធានរា៉ោ ប់រង Medicare។   
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សសវាកមម   

អ្នកនដល់សសវាណែទាំបឋម 

ណដនកាំ
ែត់ 

ោម នណដនកាំែត់ 

ការបង់នែែ
មុន 

ោម ននែែបង់មុន 

ការអ្នុ
ញ្ញា ត / 
ការបញ្ជូ ន
ជាមុន 

ោម នការអ្នុញ្ញា ត ឬ ការបញ្ជូ នជាមុនសទ 

ម្រគូសពទយឯកសទស 

ណដនកាំ
ែត់ 

សសវាកមមម្រគូសពទយឯកសទសមយួចាំនួនអាចនឹងាន
ណដនកាំែត់ 

នែែបង់មុ
ន 

ោម ននែែបង់មុន 

ការអ្នុ
ញ្ញា ត / 
ការបញ្ជូ ន
ជាមុន 

ការអ្នុញ្ញា តជាមុនសម្រាប់សសវាកមមម្រគូសពទយឯក
សទសមយួចាំននួអាចនឹងម្រតូវអ្នុវតត 

គិោនុបោា យកិាណដលានអាជ្ាប័
ែណ (CRNP) 

ណដនកាំ
ែត់ 

ោម នណដនកាំែត់ 

ការបង់នែែ
មុន 

ោម ននែែបង់មុន 

ការអ្នុ
ញ្ញា ត / 
ការបញ្ជូ ន
ជាមុន 

ោម នការអ្នុញ្ញា ត ឬ ការបញ្ជូ នជាមុនសទ 

ណដនកាំ
ែត់ 

ោម នណដនកាំែត់ 
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សសវាកមម   

មែឌ លសុខភាពានលកខែៈសមប
តតិម្រគប់ម្រោន់ថ្ន ក់សហព័នធ / 
មែឌ លសុខភាពជ្នបទ 

ការបង់នែែ
មុន 

ោម ននែែបង់មុន 

ការអ្នុ
ញ្ញា ត / 
ការបញ្ជូ ន
ជាមុន 

ោម នការអ្នុញ្ញា ត ឬ ការបញ្ជូ នជាមុនសទ 

គែីនិកណែទាំអ្នកជ្ាំងឺសម្រៅមនាីរសពទយ 

ណដនកាំ
ែត់ 

សសវាកមមមយួចាំននួអាចនឹងានណដនកាំែត់ 

នែែបង់មុ
ន 

ោម ននែែបង់មុន 

ការអ្នុ
ញ្ញា ត / 
ការបញ្ជូ ន
ជាមុន 

ការអ្នុញ្ញា តជាមុនសម្រាប់សសវាកមមមយួចាំននួអា
ចនឹងម្រតូវអ្នុវតត 

គែីនិកពិនិតយពាបាលអ្នកជ្ាំងឺ 

ណដនកាំ
ែត់ 

ោម នណដនកាំែត់ 

ការបង់នែែ
មុន 

ោម ននែែបង់មុន 

ការអ្នុ
ញ្ញា ត / 
ការបញ្ជូ ន
ជាមុន 

ការអ្នុញ្ញា តជាមុនសម្រាប់សសវាកមមមយួចាំននួអា
ចនឹងម្រតូវអ្នុវតត 

សសវាកមមពាបាលសរាគ 

ណដនកាំ
ែត់ 

ោម នណដនកាំែត់ 

ការបង់នែែ
មុន 

ោម ននែែបង់មុន 
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សសវាកមម   
ការអ្នុ
ញ្ញា ត / 
ការបញ្ជូ ន
ជាមុន 

ការអ្នុញ្ញា តជាមុនសម្រាប់សសវាកមមពាបាលបាត
សជី្ងមយួចាំននួអាចនឹងម្រតូវអ្នុវតត 

សសវាកមមខាងចាប់សរនសនិងសនែ ក់ 

ណដនកាំ
ែត់ 

ោម នណដនកាំែត់ 

ការបង់នែែ
មុន 

ោម ននែែបង់មុន 

ការអ្នុ
ញ្ញា ត / 
ការបញ្ជូ ន
ជាមុន 

ការអ្នុញ្ញា តជាមុនសម្រាប់សសវាកមមខាងសរនសស
នែ ក់មយួចាំននួអាចនឹងម្រតូវអ្នុវតត 

សសវាកមមអ្នកឯកសទសពិនិតយណលនកនិង
សម្របី ង់ទី 

ណដនកាំ
ែត់ 

ណដនកាំែត់អាចនឹងម្រតូវអ្នុវតត 

ការបង់នែែ
មុន 

ោម ននែែបង់មុន 

ការអ្នុ
ញ្ញា ត / 
ការបញ្ជូ ន
ជាមុន 

ការអ្នុញ្ញា តជាមុនសម្រាប់សសវាកមមមយួចាំននួអា
ចនឹងម្រតូវអ្នុវតត 

មនាីរសពទយណដលសមីលណែររកាអ្នកជ្ាំងឺ
ឈចុឺងសម្រកាយ 

ណដនកាំ
ែត់ 

ណដនកាំែត់អាចនឹងម្រតូវអ្នុវតត 

ការបង់នែែ
មុន 

ោម ននែែបង់មុន 

ការអ្នុ
ញ្ញា ត / 

ការអ្នុញ្ញា តជាមុនអាចនឹងម្រតូវបានអ្នុវតត 
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សសវាកមម   
ការបញ្ជូ ន
ជាមុន 

សសវាណែទាំសធមញ 

ណដនកាំ
ែត់ 

ណដនកាំែត់អាចនឹងម្រតូវអ្នុវតត 

ការបង់នែែ
មុន 

ោម ននែែបង់មុន 

ការអ្នុ
ញ្ញា ត / 
ការបញ្ជូ ន
ជាមុន 

ការអ្នុញ្ញា តជាមុនអាចនឹងម្រតូវបានអ្នុវតត 

ការសម្របីវទិយុសកមមកនុងការពាបាលសរា
គ (ឧ. កាាំរសមីអិុ្ច, MRIs, CTs) 

ណដនកាំ
ែត់ 

ោម នណដនកាំែត់ 

ការបង់នែែ
មុន 

ោម ននែែបង់មុន 

ការអ្នុ
ញ្ញា ត / 
ការបញ្ជូ ន
ជាមុន 

ការអ្នុញ្ញា តជាមុនអាចនឹងម្រតូវបានអ្នុវតត 

ណននកនីតិវធីិកនុងការពាបាលអ្នកជ្ាំងឺរ
យៈសពលខែី  

ណដនកាំ
ែត់ 

ោម នណដនកាំែត់ 

ការបង់នែែ
មុន 

ោម ននែែបង់មុន 

ការអ្នុ
ញ្ញា ត / 
ការបញ្ជូ ន
ជាមុន 

ការអ្នុញ្ញា តជាមុនអាចនឹងម្រតូវបានអ្នុវតត 
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សសវាកមម   

មជ្ឈមែឌ លវោះកាត់សសគ រ្ ោះបនា ន់
សៅមនាីរសពទយ  

ណដនកាំ
ែត់ 

ោម នណដនកាំែត់ 

ការបង់នែែ
មុន 

ោម ននែែបង់មុន 

ការអ្នុ
ញ្ញា ត / 
ការបញ្ជូ ន
ជាមុន 

ការអ្នុញ្ញា តជាមុនអាចនឹងម្រតូវបានអ្នុវតត 

ឡានសពទយដឹកអ្នកជ្ាំងឺដឹកជ្ាំងឺកនុងករ
ែីមិនបនា ន់ 

ណដនកាំ
ែត់ 

ណដនកាំែត់អាចនឹងម្រតូវអ្នុវតត 

ការបង់នែែ
មុន
  

ោម ននែែបង់មុន 

ការអ្នុ
ញ្ញា ត / 
ការបញ្ជូ ន
ជាមុន 

ការអ្នុញ្ញា តជាមុនអាចនឹងម្រតូវបានអ្នុវតត 

សសវាកមមណននការម្រគួស្វរ  

ណដនកាំ
ែត់ 

ោម នណដនកាំែត់ 

ការបង់នែែ
មុន 

ោម ននែែបង់មុន 

ការអ្នុ
ញ្ញា ត / 
ការបញ្ជូ ន
ជាមុន 

ការអ្នុញ្ញា តជាមុនសម្រាប់សសវាកមមណននការម្រគួស្វ
រមយួចាំននួអាចនឹងម្រតូវអ្នុវតត 

ការោងតាំរងសនម 
ណដនកាំ
ែត់ 

ោម នណដនកាំែត់ 
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សសវាកមម   
ការបង់នែែ
មុន 

ោម ននែែបង់មុន 

ការអ្នុ
ញ្ញា ត / 
ការបញ្ជូ ន
ជាមុន 

ការអ្នុញ្ញា តជាមុនអាចនឹងម្រតូវបានអ្នុវតត 

សសវាសសគ រ្ ោះបនា ន់ 

ណដនកាំ
ែត់ 

ោម នណដនកាំែត់ 

ការបង់នែែ
មុន 

ោម ននែែបង់មុន 

ការអ្នុ
ញ្ញា ត / 
ការបញ្ជូ ន
ជាមុន 

ោម នការអ្នុញ្ញា ត ឬ ការបញ្ជូ នជាមុនសទ 

សសវាណែទាំបនា ន់ 

ណដនកាំ
ែត់ 

ោម នណដនកាំែត់ 

ការបង់នែែ
មុន 

ោម ននែែបង់មុន 

ការអ្នុ
ញ្ញា ត / 
ការបញ្ជូ ន
ជាមុន 

ោម នការអ្នុញ្ញា ត ឬ ការបញ្ជូ នជាមុនសទ 

សសវាកមមឡានសពទយ 

ណដនកាំ
ែត់ 

ោម នណដនកាំែត់ 

ការបង់នែែ
មុន 

ោម ននែែបង់មុន 
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សសវាកមម   
ការអ្នុ
ញ្ញា ត / 
ការបញ្ជូ ន
ជាមុន 

ការអ្នុញ្ញា តជាមុនអាចនឹងម្រតូវបានអ្នុវតត 

មនាីរសពទយសម្រាកពាបាល 

ណដនកាំ
ែត់ 

ោម នណដនកាំែត់ 

ការបង់នែែ
មុន 

ោម ននែែបង់មុន 

ការអ្នុ
ញ្ញា ត / 
ការបញ្ជូ ន
ជាមុន 

ការអ្នុញ្ញា តជាមុនអាចនឹងម្រតូវបានអ្នុវតត 

មនាីរសពទយសម្រាកពាបាលអ្នកជ្ាំងឺ 

ណដនកាំ
ែត់ 

ោម នណដនកាំែត់ 

ការបង់នែែ
មុន 

ោម ននែែបង់មុន 

ការអ្នុ
ញ្ញា ត / 
ការបញ្ជូ ន
ជាមុន 

ការអ្នុញ្ញា តជាមុនអាចនឹងម្រតូវបានអ្នុវតត 

ការណែទាំាតុភាព   

ណដនកាំ
ែត់ 

ោម នណដនកាំែត់ 

ការបង់នែែ
មុន 

ោម ននែែបង់មុន 

ការអ្នុ
ញ្ញា ត / 

ការអ្នុញ្ញា តជាមុនអាចនឹងម្រតូវបានអ្នុវតត 



សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់អ្នកចូលរមួឆ្ន ាំ 2022 របស់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania 

Community HealthChoices 

53 

សសវាកមម   
ការបញ្ជូ ន
ជាមុន 

ឱសែានសវជ្ជបញ្ញជ  

ណដនកាំ
ែត់ 

ោម នណដនកាំែត់ 

ការបង់នែែ
មុន 

យសីហា៖ $3 សម្រាប់មយួសវជ្ជបញ្ញជ  
ឬការបាំសពញថ្ន ាំមតង 
ថ្ន ាំតាមម្របសលទ៖ $1 
សម្រាប់មយួសវជ្ជបញ្ញជ  
ឬការបាំសពញថ្ន ាំមតង 
ថ្ន ាំមយួចាំនួនមិនានសហការទូទត់សទ 

ការអ្នុ
ញ្ញា ត / 
ការបញ្ជូ ន
ជាមុន 

ការអ្នុញ្ញា តជាមុនអាចនឹងម្រតូវបានអ្នុវតត 

អាហារបាំប៉ោនម្របសលទថ្ន ាំ 

ណដនកាំ
ែត់ 

ោម នណដនកាំែត់ 

ការបង់នែែ
មុន 

ោម ននែែបង់មុន 

ការអ្នុ
ញ្ញា ត / 
ការបញ្ជូ ន
ជាមុន 

ការអ្នុញ្ញា តជាមុនអាចនឹងម្រតូវបានអ្នុវតត 

សសវាកមមសមីលណែកនុងមែឌ លណែទាំ 

ណដនកាំ
ែត់ 

ណដនកាំែត់អាចនឹងម្រតូវអ្នុវតត 

ការបង់នែែ
មុន 

ោម ននែែបង់មុន 
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សសវាកមម   
ការអ្នុ
ញ្ញា ត / 
ការបញ្ជូ ន
ជាមុន 

ការអ្នុញ្ញា តជាមុនអាចនឹងម្រតូវបានអ្នុវតត 

ការណែទាំសុខភាពសៅនាោះរមួាន 
ការសមីលណែ ជ្ាំនយួ និងសសវាពាបាល 

ណដនកាំ
ែត់ 

ណដនកាំែត់អាចនឹងម្រតូវអ្នុវតត 

ការបង់នែែ
មុន 

ោម ននែែបង់មុន 

ការអ្នុ
ញ្ញា ត / 
ការបញ្ជូ ន
ជាមុន 

ការអ្នុញ្ញា តជាមុនអាចនឹងម្រតូវបានអ្នុវតត 

ឧបករែ៍សពទយសម្របីជាប់បានយូរ 

ណដនកាំ
ែត់ 

ោម នណដនកាំែត់ 

ការបង់នែែ
មុន 

ោម ននែែបង់មុន 

ការអ្នុ
ញ្ញា ត / 
ការបញ្ជូ ន
ជាមុន 

ការអ្នុញ្ញា តជាមុនអាចនឹងម្រតូវបានអ្នុវតត 

ការជ្សួ អ្ឹង និងការតម្រមង់ អ្ឹងសជី្ង 

ណដនកាំ
ែត់ 

ណដនកាំែត់អាចនឹងម្រតូវអ្នុវតត 

ការបង់នែែ
មុន 

ោម ននែែបង់មុន 

ការអ្នុ
ញ្ញា ត / 

ការអ្នុញ្ញា តជាមុនអាចនឹងម្រតូវបានអ្នុវតត 
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សសវាកមម   
ការបញ្ជូ ន
ជាមុន 

កញ្ច ក់ណវ ៉ោនតា 

ណដនកាំ
ែត់ 

ណដនកាំែត់អាចនឹងម្រតូវអ្នុវតត 

ការបង់នែែ
មុន 

ោម ននែែបង់មុន 

ការអ្នុ
ញ្ញា ត / 
ការបញ្ជូ ន
ជាមុន 

ការអ្នុញ្ញា តជាមុនអាចនឹងម្រតូវបានអ្នុវតត 

ដងណវ ៉ោនតា 

ណដនកាំ
ែត់ 

ណដនកាំែត់អាចនឹងម្រតូវអ្នុវតត 

ការបង់នែែ
មុន 

នែែបង់មុនអាចនឹងអ្នុវតត 

ការអ្នុ
ញ្ញា ត / 
ការបញ្ជូ ន
ជាមុន 

ការអ្នុញ្ញា តជាមុនអាចនឹងម្រតូវបានអ្នុវតត 

កញ្ច ក់ ក់ណលនក 

ណដនកាំ
ែត់ 

ណដនកាំែត់អាចនឹងម្រតូវអ្នុវតត 

ការបង់នែែ
មុន 

នែែបង់មុនអាចនឹងអ្នុវតត 

ការអ្នុ
ញ្ញា ត / 
ការបញ្ជូ ន
ជាមុន 

ការអ្នុញ្ញា តជាមុនអាចនឹងម្រតូវបានអ្នុវតត 
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សសវាកមម   

ឧបករែ៍សពទយ 

ណដនកាំ
ែត់ 

ោម នណដនកាំែត់ 

ការបង់នែែ
មុន 

ោម ននែែបង់មុន 

ការអ្នុ
ញ្ញា ត / 
ការបញ្ជូ ន
ជាមុន 

ការអ្នុញ្ញា តជាមុនអាចនឹងម្រតូវបានអ្នុវតត 

ការពាបាល (កាយសមបទ ការ្រ 
ការនិោយ) 

ណដនកាំ
ែត់ 

ណដនកាំែត់អាចនឹងម្រតូវអ្នុវតត 

ការបង់នែែ
មុន 

ោម ននែែបង់មុន 

ការអ្នុ
ញ្ញា ត / 
ការបញ្ជូ ន
ជាមុន 

ការអ្នុញ្ញា តជាមុនអាចនឹងម្រតូវបានអ្នុវតត 

មនាីរពិសស្វធន៍ 

ណដនកាំ
ែត់ 

ោម នណដនកាំែត់ 

ការបង់នែែ
មុន 

ោម ននែែបង់មុន 

ការអ្នុ
ញ្ញា ត / 
ការបញ្ជូ ន
ជាមុន 

ការអ្នុញ្ញា តជាមុនអាចនឹងម្រតូវបានអ្នុវតត 

ការបញ្ឈប់ថ្ន ាំជ្ក់ 
ណដនកាំ
ែត់ 

ណដនកាំែត់អាចនឹងម្រតូវអ្នុវតត 
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សសវាកមម   
ការបង់នែែ
មុន 

ោម ននែែបង់មុន 

ការអ្នុ
ញ្ញា ត / 
ការបញ្ជូ ន
ជាមុន 

ការអ្នុញ្ញា តជាមុនអាចនឹងម្រតូវបានអ្នុវតត 

 
សសវាកមមណដលមិនម្រតវូបានរា៉ោបរ់ង 

 
ានសសវាណែទាំសុខភាពនែូវកាយណដល AmeriHealth Caritas PA CHC មិនបានធានរា៉ោ ប់រង។  
ម្របសិនសបីសោកអ្នកានសាំែួរអ្ាំពីថ្សតី AmeriHealth Caritas PA CHC 

ានសសវាធានរា៉ោ ប់រងសម្រាប់អ្នកឬក៏អ្ត់ សូមសៅទូរស័ពាសៅកាន់សសវាកមមអ្នកចូលរមួតាមរយៈសលខ 1-855-
235-5115 (TTY 1-855-235-5112)។  
 
MCOs អាចនឹងមិនរា៉ោ ប់រងសលី នីតិវធីិកនុងការពិសស្វធន៍ណបបសវជ្ជស្វគសដ ថ្ន ាំសពទយ និងសាា ៈសទ។  
 
 នីតិវធីិកនុងការពិសស្វន៍ណបបសវជ្ជស្វគសដ ថ្ន ាំសពទយ និងសាា ៈ។ 
 សសវាកមមណដលមិនចាាំបាច់ខាងសវជ្ជស្វគសដ។ 
 សសវាកមមណដលនតល់សោយអ្នកនតល់សសវាណែទាំណដលមិនណមនជាបណាត ញរបស់ AmeriHealth Caritas PA 

CHC សលីកណលងណត៖ 

o សសវាសសគ រ្ ោះបនា ន់។ 
o សសវាកមមណននការម្រគួស្វរ។ 
o សសវាម្របឹកាអ្ាំពីការបញ្ឈប់ថ្ន ាំជ្ក់។ 
o សៅសពលានការអ្នុញ្ញា តជាមុនពី AmeriHealth Caritas PA CHC។ 
o សៅសពលអ្នកាន Medicare សហយីណសាងរកសសវារា៉ោ ប់រងរបស់ Medicare 

ពីអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពរបស់ Medicare សៅតាមជ្សម្រមីសរបស់អ្នក។ 
 ការវោះកាត់ណកសមផសេដូចជា ការបនតឹងណសបកមុខ ការសជ្ៀរណសបកស ោះ ឬការបូមខាែ ញ់។ 
 ការពាបាលសម្របីមជុលវទិាស្វគសដ។ 
 សសវាកមមការមិនានននាស ោះ។ 
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 ការសធាីសតសតបិតុភាព។ 
 សសវាកមមដនទសទៀតណដលម្រតូវបាននដល់ជូ្ន ឬធានរា៉ោ ប់រងសោយកមមវធីិធានរា៉ោ ប់រងសនេងសទៀតដូចជា 

សាំែងសម្រាប់កមមករ TRICARE ឬធានរា៉ោ ប់រង ែិជ្ជកមមណដលមិនម្រតូវបានអ្នុញ្ញា តជាមុនសោយ 

AmeriHealth Caritas PA CHC។ សទោះបីជាោ៉ោ ងណាក៏សោយ សសវាកមមរា៉ោ ប់រងរបស់ Medicare 

មិនទមទរឲ្យានការអ្នុញ្ញា តជាមុនសនោះសទ។ 
 សសវាកមមណដលម្រតូវបាននដល់សៅសម្រៅ និងកនុងទឹកដីសហរដាអាសមរកិ។ AmeriHealth Caritas PA CHC 

មិនម្រតូវបានអ្នុញ្ញា តឲ្យសធាីការទូទត់សៅសម្រៅសហរដាអាសមរកិសទ។ 
 សសវាកមមណដលមិនម្រតូវបានចាត់ទុកជា “សសវាកមមណននកសវជ្ជស្វគសដ” សម្រកាមចាំែងសជី្ង XIX 

ននចាប់សនតិសុខសងរម (Social Security Act)។ 
 

សនោះមិនណមនជាបញ្ជ ីសពញសលញននសសវាកមមណដលមិនានការរា៉ោ ប់រងសនោះសទ ។ 
AmeriHealth Caritas PA CHC ម្របណហលជាមិនរា៉ោ ប់រងចាំស ោះចាំណាយណែទាំរបស់សោកអ្នកទាំងអ្ស់សនោះសទ។ 
សោកអ្នកម្របណហលជាទទួលខុសម្រតូវកនុងការបង់នែែសសវាកមម ម្របសិនសបីសោកអ្នកម្រតូវបានម្របាប់ឲ្យដឹងមុនថ្ 

AmeriHealth Caritas PA CHC មិនទទលួរា៉ោ ប់រងចាំស ោះសសវាកមមហនងឹសទ។ 
វាានស្វរៈសាំខាន់ណាស់កនុងការពិនិតយសមីលជាមយួ  PCP របស់អ្នកឬសសវាកមមអ្នកចូលរមួរបស់ AmeriHealth 

Caritas PA CHC សដីមបណីសាងយល់ថ្សសវាកមមសុខភាពមយួណាខែោះម្រតូវបានរា៉ោ ប់រង។ 
 

គាំនិតទីពីរ 
 

សោកអ្នកានសិទធិកនុងការសសនីសុាំគាំនិតទីពីរ ម្របសិនសបីសោកអ្នកមិនចាស់អ្ាំពីការពាបាល សសវាកមម 
ឬការវោះកាត់មិនបនា ន់ណាមយួណដលសគបានណែនាំឲ្យអ្នក។  គាំនិតទីពីរនឹងនដល់ព័ត៌ានបណនថមដល់អ្នក 
ណដលអាចជ្យួសោកអ្នកសធាីការសសម្រមចចិតតសាំខាន់ៗអ្ាំពីការពាបាលរបស់អ្នក។  
គាំនិតទីពីរគឺានសម្រាប់អ្នកសោយឥតគិតនែែសម្រៅពីនែែសហការទូទត់។  
 
សៅទូរស័ពាសៅកាន់ PCP របស់អ្នកសដីមបសីសនីសុាំស ម្ ោះននបណាដ ញអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពរបស់ 

AmeriHealth Caritas PA CHC មយួសនេងសទៀតសដីមបទីទលួបានគាំនិតទីពីរ។  
ម្របសិនសបីសៅកនុងបណាដ ញរបស់ AmeriHealth Caritas PA CHC 

មិនានអ្នកនដល់សសវាណែទាំសនេងសទៀតសទសនោះ សោកអ្នកអាចសសនីសុាំការអ្នុញ្ញា តពី AmeriHealth Caritas PA 

CHC សដីមបទីទលួបានគាំនិតទីពីរ ពីអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពណដលមិនសថិតសៅកនុងបណាដ ញ។   
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សតីអ្ាសីៅជាការអ្នុញ្ញា តជាមុន? 
 
សសវាកមម ឬទាំនិញមួយចាំនួនម្រតូវការការអ្នុញ្ញា តពី AmeriHealth Caritas PA CHC 

មុនសពលអ្នកអាចទទលួយកសសវាកមមសនោះ។  សនោះសហយីសគសៅថ្ការអ្នុញ្ញា តជាមុន។  
សម្រាប់សសវាកមមណដលម្រតូវការការអ្នុញ្ញា តជាមុន AmeriHealth Caritas PA CHC 

ម្រតូវសសម្រមចថ្សសវាកមមណដលសសនីស ងីសនោះានភាពចាាំបាច់ខាងសវជ្ជស្វគសដឬក៏អ្ត់មុនសពលសោកអ្នកទទលួបាន
សសវាកមមសនោះ។  សោកអ្នកឬអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពម្រតូវសលីកសាំសែីស ងីសៅកាន់ AmeriHealth Caritas 

PA CHC សដីមបសុីាំការអ្នុញ្ញា តមុនសពលអ្នកទទលួបានសសវាកមមសនោះ។   
 

សតីសសវាណែទាំសុខភាពដល់អ្នកជ្ាំងឺ (Medically Necessary) ានអ្តថន័យដូចសមដច? 
 
សសវាណែទាំសុខភាពដល់អ្នកជ្ាំងឺ ានន័យថ្សសវាកមម ទាំនិញី ឬថ្ន ាំសពទយានលកខែៈដូចតសៅ៖    
 

 វាអាចប ក្ រជ្ាំងឺ ស្វថ នភាព ឬពិការភាព។ 
 វាអាចកាត់បនថយ ឬជ្យួឲ្យកាយសមបទវវិតតម្របសសីរស ងី នែូវចិតត ឬនលប៉ោោះ ល់ននការវវិតតរបស់ជ្ាំងឺ 
ស្វថ នភាព ការរងរបសួ ឬពិការភាព។ 

 វានឹងជ្យួសោកអ្នកកនុងការទទលួបានឬរកាសមតថភាពកនុងការបាំសពញការ្រម្របចាាំនែាសោយពិចារណាសលី
សមតថភាពរបស់សោកអ្នកឬនរណាាន ក់ណដលានអារយមម្រសបាលោន នឹងអ្នក។ 

 ម្របសិនសបីសោកអ្នកទទលួបាន LTSS វានឹងនដល់ឲ្យអ្នកនូវអ្តថម្របសោជ្ន៍រស់សៅកនុងសហគមន៍ 
ឱកាសកនុងការសសម្រមចបាំែងនិងឱកាសកនុងការរស់សៅនិងសធាីការសៅកណនែងណដលសោកអ្នកចង់។ 

ម្របសិនសបីសោកអ្នកម្រតូវការជ្ាំនយួណាមយួសដីមបដឹីងសែីសតីសពលណាសសវាកមម ឬទាំនិញ 
ឬថ្ន ាំសពទយានភាពចាាំបាច់ខាងសវជ្ជស្វគសដ ឬក៏ម្រតូវការព័ត៌ានបណនថម 
សូមសៅទូរស័ពាសៅកាន់សសវាកមមអ្នកចូលរមួតាមរយៈសលខ 1-855-235-5115 (TTY 1-855-235-5112)។ 
 

វធីិសដីមបសីសនសុីាំការអ្នុញ្ញា តជាមុន 
 

1. PCP របស់អ្នកឬអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពសនេងសទៀតម្រតូវណតនដល់ព័ត៌ានជូ្ន AmeriHealth 

Caritas PA CHC សដីមបបី ា្ ញថ្សសវាកមម ឬថ្ន ាំសពទយានភាពចាាំបាច់ខាងសវជ្ជស្វគសដណមន។ 

2. គិោនុបោា យកិា ឬឱសែការរីបស់ AmeriHealth Caritas PA CHC 

ពិនិតយសមីលព័ត៌ានទាំងសនោះ។ 
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ពកួសគនឹងសម្របីម្របាស់ការណែនាំសម្រាប់គែីនិកណដលម្រតូវបានអ្នុញ្ញា តសោយម្រកសួងសសវាកមមម្របជាជ្ន 
សដីមបឲី្យដឹងថ្សសវាកមម ឬថ្ន ាំសពទយានភាពចាាំបាច់ខាងសវជ្ជស្វគសដណមន។ 

3. ម្របសិនសបីសាំសែីមិនម្រតូវបានយល់ម្រពមសោយគិោនុបោា កយកិា ឬឱសែការ ីរបស់ AmeriHealth 

Caritas PA CHC សទ សនោះ សវជ្ជបែឌិ តរបស់ AmeriHealth Caritas PA CHC 

នឹងពិនិតយសមីលសាំសែីសនោះមិនខាន។ 
4. ម្របសិនសបីសាំសែីម្រតូវបានយល់ម្រពម 
សយងីនឹងឲ្យអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពដឹងថ្វាម្រតូវបានយល់ម្រពម។ 

5. ម្របសិនសបីការសសនីសុាំមិនម្រតូវបានយល់ម្រពម  
សនោះសគនឹងសនី្លិខិតមយួសៅអ្នកសហយីអ្នកនតល់សសវាណែទាំសុខភាពរបស់អ្នកសដីមបជី្ម្រាបម្របាប់អ្នកពី
សហតុនលសម្រាប់ការសសម្រមចចិតត។ 

6. ម្របសិនសបីអ្នកមិនយល់ម្រសបនឹងការសសម្រមចចិតតសនោះ អ្នកអាចោក់បែតឹ ងតវា៉ោ  ឬស្វទុកខ 
និង/ឬសសនីសុាំសវនការយុតតិធម៌។ សមីលទាំព័រ 120 សម្រាប់ព័ត៌ានអ្ាំពីបែតឹ ងតវា៉ោ  ស្វទុកខ 
និងសវនការយុតតិធម៌។ 

7. សោកអ្នកក៏អាចសៅទូរស័ពាសៅកាន់សសវាកមមអ្នកចូលរមួតាមរយៈសលខ 1-855-235-5115 (TTY 1-

855-235-5112) សម្រាប់ជ្ាំនយួកនុងការោក់ កយបែដឹ ង ឬស្វទុកខ 
និង/ឬការសសនីសុាំសវនការយុតតិធម៌។ 

 
សបីសិនអ្នកម្រតូវការជ្ាំនយួសដីមបបីានយល់ឲ្យកាន់ណតម្របសសីរជាងមុនអ្ាំពីដាំសែីរការននការសុាំការអ្នុញ្ញា តជាមុន 
សូមពិភាកាជាមយួ PCP ឬម្រគូសពទយឯកសទស ឬសៅទូរស័ពាសៅសសវាកមមសម្រាប់អ្នកចូលរមួតាមរយៈសលខ 1-

855-235-5115 (TTY 1-855-235-5112)។ 
 
ម្របសិនសបីអ្នក 
ឬអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពរបស់អ្នកម្រតូវការចាប់ចមែងននសសៀវសៅណែនាំភាពចាាំបាច់ណននកសវជ្ជស្វគសដ 
ឬចាប់ដនទសទៀតណដលធាែ ប់បានសម្របីសដីមបសីសម្រមចសាំសែីឲ្យានការអ្នុញ្ញា តជាមុន 
អ្នកអាចសៅទូរស័ពាសៅកាន់សសវាកមមអ្នកចូលរមួតាមរយៈសលខ 1-855-235-5115 (TTY 1-855-235-5112)។ 
អ្នកនតល់សសវាណែទាំសុខភាពរបស់អ្នកក៏អាចទូរស័ពាសៅសសវាកមមអ្នកនតល់សសវាតាមរយៈសលខ 1-800-521-6007។ 
  

សតីសសវាកមម ទាំនិញ ឬថ្ន ាំសពទយអ្ាខីែោះណដលម្រតវូការការអ្នុញ្ញា តជាមុន? 
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តារាងខាងសម្រកាមានការប ា្ ញខែោះៗ ប៉ោុណនតមិនណមនម្រគប់សសវាកមម ទាំនិញ 
និងថ្ន ាំសពទយណដលម្រតូវការការអ្នុញ្ញា តជាមុនសនោះសទ។  
 
សសវាកមមសុខភាពនែូវកាយណដលម្រតវូការការអ្នុញ្ញា តជាមុន ានដូចជា៖ 

 ការទទលួឲ្យចូលសម្រាកកនុងមនាីរសពទយណដលអាចសម្រជី្សសរសីបាន រាប់ទាំងការស្វត រនីតិសមបទ។ 
 ការវាយតនមែ និងនីតិវធីិវោះកាត់បតូរសររីាងរណដលអាចសម្រជី្សសរសីបាន។ 
 ការដឹកជ្ញ្ជូ នតាមយនតសហាោះណដលអាចសម្រជី្សសរសីបាន/មិនសសគ រ្ ោះបនា ន់។ 
 ការផ្លែ ស់បតូរសោយការសម្រជី្សសរសីសម្រាប់សសវាកមមស្វន ក់សៅមនាីរសពទយនិងមិនស្វន ក់សៅមនាីរសពទយសៅកនុងការ
ណែទាំរយៈសពលខែី។ 

 កណនែងណែទាំម្របកបសោយជ្ាំនញ។ 
 សសវាកមមពាបាលម្រកពោះស ោះសវៀន (សម្រាប់ណតសលខកូដ 91110 និង 9111ប៉ោុសណាណ ោះ)។ 

 ការវោះកាត់សម្រមកទមាន់។ 
 ការសុាំការអ្នុញ្ញា តជាមុនចាាំបាច់ម្រតូវាន សម្រាប់សសវាកមមម្រគប់ម្រគងការឈចឺាប់ទាំងអ្ស់ 
សោយានការសលកីណលងណតចាំស ោះ៖ 
សសវាកមមណដលសថិតសៅកនុងកាលវភិាគបង់ម្របាក់សម្រាប់ជ្ាំនយួការសវជ្ជស្វគសដ Pennsylvania Medical 

Assistance (PA MA) និងម្រតូវបាននដល់ជូ្នសៅកនុងការកាំែត់ការោិល័យម្រគូសពទយចូលរ ាំ(POS 11)។ 
 ការវោះកាត់ណកសមផសេ។ 
 សសវាកមមពាបាលអ្នកជ្ាំងឺសម្រៅមនាីរសពទយ (ខាងរាងកាយ ការ្រ ការនិោយ) 

o សគមិនតម្រមូវឲ្យានការអ្នុញ្ញា តជាមុនសម្រាប់ការវាយតនមែមយួ សហយីអាចសៅពិនិតយបានដល់ 24 

ដងកនុងមយួមុខកនុងរយៈសពលមយួឆ្ន ាំតាមម្របតិទិន 
o សគមិនតម្រមូវឲ្យានការអ្នុញ្ញា តជាមុនសម្រាប់សសវាកមមសនេងៗ សលីសពី 24 

ដងកនុងមយួមុខកនុងរយៈសពលមយួឆ្ន ាំតាមម្របតិទិន 
 សសវាណែទាំសុខភាពសៅនាោះណដលសធាីស ងីសោយអ្នកនតល់សសវាណែទាំសុខភាពកនុងបណាត ញ៖ 
សគមិនតម្រមូវឲ្យានការអ្នុញ្ញា តជាមុនសម្រាប់ការសៅពិនិតយរហូតដល់ 18 ដងកនុងមយួណបបបទ 
កនុងរយៈសពលមយួឆ្ន ាំម្របតិទិន (អាចមិនសលីសពី 60 ដង)។ 

 ការណែទាំតាមសវន/សសវាណែទាំសុខភាពកាតពាកិចចឯកជ្ន រមួទាំងជ្ាំនយួការសុខភាពតាមនាោះ។ 
 សសវាកមមរយៈសពលណវង និងការម្រទម្រទង់នន (LTSS) (Home- and Community-Based and 

Custodial Nursing Facility)*។ សមីលបញ្ជ ីខាងសម្រកាមសម្រាប់ព័ត៌ានលាំអិ្តបណនថម។ 
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 ការខចីឬទិញសាា រៈសវជ្ជស្វគសតណដលសម្របីបានយូរ (DME) សលីសពី $750 កនុងមយួវកិកយបម្រត។ 
 ការទិញរសទោះរុញ ការជ្លួ និងសម្រគឿងបនែ ស់សោយមិនគិតពីតនមែ។ 
 ការបញ្ចូ ល។ 
 កនាប៖ ការសសនីសុាំទិញកនាបសលីសពី 300 ឬកនាបសសែៀក (ឬោយោន ) 
សហយីការសសនីសុាំចាំស ោះកនាបណដលានា៉ោ កជាក់ោក់។ 

 ការណែរកាសុខភាពសបោះដូងនិងសួត។ 
 សសវាវោះកាត់សម្រកាយសពលជ្បួសពទយជាសលីកដាំបូង។ 
 សសវាកមមដនទសទៀតណដលបាននតល់សោយអ្នកមិនបាននតល់សសវាណែទាំ លុោះម្រតាណត កនុងករែីចាាំបាច់។ 
 សសវាពិសស្វធន៍ឬម្រស្វវម្រជាវ។ 
 ការសធាីសតសតណននកចិតតស្វគសដសរនសម្របស្វទ។ 
 ការសធាីសតសតណហេនសៅមនាីរពិសស្វធន៍។ 
 រាល់សលខកូដទាំងអ្ស់/ណដលមិនបានចុោះកនុងបញ្ជ ី។ 
 សសវាកមមឬសាា រៈណដលមិនសថិតកនុងបញ្ជ ីបង់ម្របាក់របស់ជ្ាំនយួការណននកសវជ្ជស្វគសដនិង/ឬសលីសកាំែត់របស់ 

DHS។ 
 ការដឹកជ្ញ្ជូ នតាមយនតសហាោះសម្រាប់ការសសគ រ្ ោះបនា ន់ណដលចាាំបាច់ខាងសវជ្ជស្វគសតសម្រាប់ម្រគប់អ្នកចូលរមួ
។ 
ការដឹកជ្ញ្ជូ នតាមយនតសហាោះសម្រាប់ការសសគ រ្ ោះបនា ន់ណដលចាាំបាច់ទាំងខាងសវជ្ជស្វគសតនិងមិនទាំងខាងសវ
ជ្ជស្វគសតសម្រាប់ណតអ្នកចូលរមួ NFCE ប៉ោុសណាណ ោះ។ 

 សម្រជី្សសរសីការពាបាលតាមសវជ្ជបញ្ញជ ។ 
 សម្រជី្សសរសីសសវាកមមណែទាំសធមញ។ 
 ការបញ្ច ប់ការសម្រជី្សសរសីានននាស ោះ។ 

*រាល់សសវាកមម LTSS ទាំងអ្ស់តម្រមូវឲ្យានការអ្នុញ្ញា តជាមុនពីអ្នកសម្រមបសម្រមួល សសវាកមម។ 
សសវាកមមទាំងសនោះរមួាន៖ 

 ការរស់សៅម្របចាាំនែារបស់មនុសេសពញវយ័។ 
 ជ្ាំនយួការបសចចសសទស។ 
 ការម្របឹកាពីនលម្របសោជ្ន៍។ 
 ការវាយតនមែអាជី្ព។ 
 អ្នតរកមមសហគមន៍។ 
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 សសវាកមមសនារការណែទាំសៅសហគមន៍។ 
 ការអ្លិវឌឍជ្ាំនញការ្រ។ 
 ការសលីកណលង DME។ 
 សសវាកមមម្រគប់ម្រគងហរិញ្ាវតថុ។ 
 សសវាកមមសម្រមបសម្រមួលសៅនាោះ។ 
 សសវាដឹកជ្ញ្ជូ នមាូបដល់នាោះ។ 
 សសវាណែទាំសុខភាពសៅនាោះ។ 
 ការបងាឹកការ្រ។ 
 ការណសាងរកការ្រ។ 
 ការដឹកជ្ញ្ជូ នសពលមិនានជ្ាំងឺ។ 
 សសវាកមមសមីលណែកនុងមែឌ លណែទាំ។ 
 ការោាំម្រទរបស់សហគមន៍ណដលដឹកនាំសោយអ្នកចូលរមួ។ 
 ទាំនិញនិងសសវាសម្រាប់អ្នកចូលរមួផ្លា ល់។ 
 សសវាកមមជ្ាំនយួការផ្លា ល់ខែួន។ 
 ម្របព័នធស ែ្ីយតបបនា ន់ផ្លា ល់ខែួន។ 
 ការកាច ត់សតាលអិតចនម្រង។ 
 ការណែទាំសពញមយួនែា។ 
 សពលសម្រាក។ 
 ឧបករែ៍ និងសម្រគឿងបរកិាខ រសពទយពិសសស។ 
 ការសរៀបចាំម្របចាាំនែា។ 
 ការណែរកាពីចាា យ (TeleCare)។ 
 សសវាកមមពាបាលនិងម្របឹកា។ 
 ការណកសម្រមួលោនយនត។ 

 
សម្រាប់សសវាកមមទាំងសនោះណដលានណដនកាំែត់ 
ម្របសិនសបីអ្នកឬអ្នកនតល់សសវាសែទាំសុខភាពរបស់អ្នកសជ្ឿជាក់ថ្អ្នកម្រតូវការសសវាកមមសម្រចីនជាងចាំនួនកាំែត់ណដលអ្
នុញ្ញា តឲ្យអ្នកឬអ្នកនតល់សសវាណែទាំសុខភាពរបស់អ្នកអាចសសនីសុាំសសវាកមមបណនថមតាមរយៈដាំសែីរការអ្នុញ្ញា តជាមុ
ន។   
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ម្របសិនសបីអ្នកឬអ្នកនតល់សសវាណែទាំសុខភាពរបស់អ្នកមិនចាស់ថ្សតីសសវាកមម ទាំនិញ 
ឬថ្ន ាំសពទយម្រតូវការការអ្នុញ្ញា តជាមុនឬអ្ត់ សូមទូរស័ពាសៅកាន់សសវាកមមអ្នកចូលរមួតាមរយៈសលខ 1-855-235-

5115 (TTY 1-855-235-5112)។ 
 

ការអ្នុញ្ញា តជាមុនសលសីសវាកមម ឬទាំនិញ 
 
AmeriHealth Caritas PA CHC នឹងពិនិតយសមីលសាំសែីសុាំការអ្នុញ្ញា តជាមុន និងព័ត៌ានណដលអ្នក 
ឬអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពរបស់អ្នកបានោក់បញ្ជូ ន។  AmeriHealth Caritas PA CHC 

នឹងម្របាប់អ្នកអ្ាំពីការសសម្រមចចិតតរបស់ខែួនកនុងរយស់ពល 2 នែានននែាសធាីការ ចាប់ពីនែាណដល AmeriHealth Caritas 

PA CHC បានទទលួសាំសែី ម្របសិនសបី AmeriHealth Caritas PA CHC 

ានព័ត៌ានម្រគប់ម្រោន់សដីមបសីសម្រមចថ្សសវាកមម ឬទាំនិញានភាពចាាំបាច់ខាងសវជ្ជស្វគសដ។  
 
ម្របសិនសបី AmeriHealth Caritas PA CHC មិនានព័ត៌ានម្រគប់ម្រោន់សដីមបសីសម្រមចសលីសាំសែីសទ 
សយងីម្រតូវណតម្របាប់អ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពរបស់អ្នកកនុងរយៈសពល 48 សា៉ោ ង 
គិតពីទទលួបានសាំសែីណដលសយងីម្រតូវការព័ត៌ានបណនថមសដីមបសីសម្រមចចិតតសលីសាំសែី និងអ្នុញ្ញា តឲ្យ 14 

នែាសម្រាប់អ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពកនុងការនដល់ព័ត៌ានបណនថមដល់សយងី។  AmeriHealth Caritas PA 

CHC នឹងម្របាប់អ្នកពីការសសម្រមចចិតតកនុងរយៈសពល 2 នែានននែាសធាីការបនា ប់ពី AmeriHealth Caritas PA 

CHC ទទលួព័ត៌ានបណនថម។   
 
អ្នក 
និងអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពរបស់អ្នកនឹងទទលួបានការជូ្នដាំែឹងជាោយលកខែ៍អ្កេរសោយម្របាប់អ្នកម្របសិ
នជាសាំសែីម្រតូវបានយល់ម្រពម ឬបដិសសធ សហយីម្របសិនសបីវាម្រតូវបានបដិសសធ 
និងម្របាប់ពីសហតុនលម្រតូវបានបដិសសធនងណដរ។   
 

ការអ្នុញ្ញា តជាមុនសលឱីសែពាបាលអ្នកជ្ាំងឺ 
 
កនុងរយៈសពល 24 សា៉ោ ងចាប់ពីសពលណដល AmeriHealth Caritas PA CHC ទទលួបានសាំសែី សនោះ 
AmeriHealth Caritas PA CHC 
នឹងពិនិតយសមីលសាំសែីសុាំការអ្នុញ្ញា តជាមុនសម្រាប់ថ្ន ាំពាបាលសៅសម្រៅមនាីរសពទយ 
ជាថ្ន ាំណដលសោកអ្នកមិនទទលួបានសៅកនុងមនាីរសពទយសទ។  អ្នក 
និងអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពរបស់អ្នកនឹងទទលួបានការជូ្នដាំែឹងជាោយលកខែ៍អ្កេរសោយម្របាប់អ្នកម្របសិ
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នជាសាំសែីម្រតូវបានយល់ម្រពម ឬបដិសសធ សហយីម្របសិនសបីវាម្រតូវបានបដិសសធ 
និងម្របាប់ពីសហតុនលម្រតូវបានបដិសសធនងណដរ។   
 
ម្របសិនសបីសោកអ្នកសៅកាន់ឱសែស្វថ នសដីមបបីាំសពញលិខិតសុាំទិញថ្ន ាំ 
សហយីលិខិតសនោះមិនអាចបាំសពញបានសោយស្វរណតម្រតូវការការអ្នុញ្ញា តជាមុន 
ឱសែការនឹីងនតល់ថ្ន ាំបសណាត ោះអាសននជូ្នសោកអ្នក 
លុោះម្រតាណតឱសែការគិីតថ្ថ្ន ាំសនោះអាចបងករសម្រោោះថ្ន ក់ដល់សោកអ្នក។  ម្របសិនសបីសោកអ្នកមិនបានសលបថ្ន ាំ 
សោកអ្នកនឹងទទលួបានការនរត់នរង់សម្រាប់រយៈសពល  72 សា៉ោ ង។  ម្របសិនសបីសោកអ្នកបានសលបថ្ន ាំរចួសហយី 
សនោះសោកអ្នកនឹងទទលួបានការនរត់នរង់សម្រាប់រយៈសពល 15 នែា។ 
អ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពរបស់អ្នកសៅណតម្រតូវការសុាំការអ្នុញ្ញា តជាមុនពី AmeriHealth Caritas PA CHC 

ឲ្យបានឆ្ប់បាំនុតតាមណដលអាចសធាីសៅបាន។  
 
ឱសែការនឹីងមិននដល់ថ្ន ាំណដលសោកអ្នកទទលួទនរចួសម្រាប់រយៈសពល 15 នែា ជូ្នសោកអ្នកសនោះសទ 
ម្របសិនសបីសោកអ្នកទទលួបានលិខិតបដិសសធពី AmeriHealth Caritas PA CHC កនុងរយៈសពល 10 

នែាមុនសពលលិខិតសុាំទិញថ្ន ាំម្រតូវបានបញ្ច ប់ សោយម្របាប់អ្នកថ្មិនានការអ្នុញ្ញា តសលីថ្ន ាំសនោះមដងសទៀតសទ 
សហយីអ្នកមិនបានោក់ កយបែដឹ ង។  
 

ចុោះម្របសនិសបីខុ្ាំទទលួបានសសចកតជូី្នដាំែឹងអ្ាំពីការបដិសសធ? 
 
ម្របសិនសបី AmeriHealth Caritas PA CHC បដិសសធសាំសែីរសុាំសសវាកមម ទាំនិញ ឬឱសែ 
ឬមិនអ្នុញ្ញា តសលីវាតាមការសសនីសុាំ អ្នកអាចោក់ កយបែដឹ ងបាន។  សបីសិនអ្នកោក់បែតឹ ង 
ឬស្វទុកខចាំស ោះការបដិសសធននការសម្របីថ្ន ាំជាប់ជាបនត  AmeriHealth Caritas PA CHC ម្រតូវណតអ្នុញ្ញា តឲ្យសម្របី 
ថ្ន ាំរហូតទល់ណតានដាំសណាោះម្រស្វយចាំស ោះបែតឹ ង ឬស្វទុកខ ដរាបណាអ្នកោក់បែតឹ ង ឬស្វទុកខកនុងរយៈសពល 

10 នែានននែាសធាីការ គិតចាប់ពីនែាជូ្នដាំែឹងននការបដិសសធ លុោះម្រតាណតឱសែការគិីតថ្ 
ថ្ន ាំសនោះនឹងសធាីឲ្យប៉ោោះ ល់អ្នក។  សូមសមីលណននកទី 8 បែតឹ ងនិងស្វទុកខ និងសវនការយុតតិធម៌ចាប់សនតីមពីទាំព័រទី 

120 ននសសៀវសៅណែនាំសនោះសម្រាប់ព័ត៌ានលាំអិ្តសដីពីបែដឹ ង និងស្វទុកខ។  
 

ការពិពែ៌័នអ្ាំពីសសវាកមម 
 

សសវាសសគ រ្ ោះបនា ន់ 
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សសវាសសគ រ្ ោះបនា ន់គឺជាសសវាណដលម្រតូវការជាចាាំបាច់កនុងការពាបាលឬវាយតនមែចាំស ោះស្វថ នភាពជ្ាំងឺកនុងករែីប
នា ន់។  
ស្វថ នភាពជ្ាំងឺកនុងករែីបនា ន់គឺជាការរងរបសួឬជ្ាំងឺណដលានលកខែៈធាន់ធារណដលសគសជ្ឿថ្វាអាចានហានិល័យ
ភាែ មៗដល់ជី្វតិមនុសេឬសុខភាពកនុងរយៈសព លណវង។  ម្របសិនសបីជាសោកអ្នកានស្វថ នភាពជ្ាំងឺកនុងករែីបនា ន់ 
ម្រតូវសៅកាន់បនាប់សសគ រ្ ោះបនា ន់សៅជិ្តបាំនុត សោយសៅសៅសលខ 911 

ឬទក់ទងសៅកាន់អ្នកនដល់សសវាឡានសពទយកនុងតាំបន់របស់អ្នក។  សោកអ្នកមិនម្រតូវការការអ្នុញ្ញា តពី 

AmeriHealth Caritas PA CHC សដីមបទីទលួបានសសវាសសគ រ្ ោះបនា ន់សនោះសទ 
សហយីសោកអ្នកអាចសម្របីមនាីរសពទយឬក៏ការសរៀបចាំសម្រាប់ការណែទាំបនា ន់ណាមួយក៏ បាន។ 
 
ខាងសម្រកាមសនោះជាឧទហរែ៍សម្រាប់ស្វថ នភាពជ្ាំងឺកនុងករែីបនា ន់និងស្វថ នភាពជ្ាំងឺកនុងករែីមិនបនា ន់៖ 
 
ស្វថ នភាពជ្ាំងឺកនុងករែីបនា ន់                                                    

 ោាំងសបោះដូង 
 ឈចុឺកចាប់សដីមម្រទូង 
 សចញ្មធាន់ធារ 
 ឈចឺាប់ខាែ ាំង 
 សនែប់ 
 ពុល 

 
ស្វថ នភាពជ្ាំងឺកនុងករែីមិនបនា ន់ 

 ឈបឺាំពង់ក 
 កអួត 
 ផ្លត ស្វយ ឬម្រគុនផ្លដ ស្វយ 
 ឈខឺនង 
 ឈកឺនុងម្រតសចៀក 
 ជាាំ សហមី ឬមុតបនតិចបនតួច 

 
ម្របសិនសបីអ្នកមិនចាស់ថ្ស្វថ នភាពជ្ាំងឺរបស់អ្នកម្រតូវការសសវាសសគ រ្ ោះបនា ន់ឬអ្ត់ សូមសៅទូរស័ពាសៅ PCP 

របស់អ្នកឬ សលខទូរស័ពាគិោនុបោា យកិានន AmeriHealth Caritas PA CHC តាមរយៈ 1-844-214-2472 

បាន 24 សា៉ោ ងកនុងមយួនែា 7 នែាកនុងមយួសបាដ ហ៍។ 
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សូមចាាំថ្សលខទូរស័ពាគិោនុបោា យកិាមិនអាចជ្ាំនួយម្រគូសពទយរបស់អ្នកបានសទ។ 
សូមសធាីការតាមោនជាមយួម្រគូសពទយរបស់សោកអ្នកឲ្យបានញឹកញាប់។ 
 

ការដឹកជ្ញ្ជូ នសម្រាប់ការពាបាលជ្ាំងឺកនុងករែីបនា ន់ 
 

AmeriHealth Caritas PA CHC 
រា៉ោ ប់រងសលីការដឹកជ្ញ្ជូ នសម្រាប់ការពាបាលជ្ាំងឺកនុងករែីបនា ន់តាមរយៈឡានសពទយសម្រាប់ស្វថ នភាពជ្ាំងឺកនុងករ
ែីបនា ន់។  ម្របសិនសបីអ្នកម្រតូវការឡានសពទយ សូមសៅសៅសលខ 911 ឬឡានសពទយកនុងតាំបន់របស់អ្នក។  
កុាំសៅទូរស័ពាសៅ MATP (ណដលបានសរៀបរាប់សៅសលីទាំព័រទី 91 ននសសៀវសៅណែនាំសនោះ) 
សម្រាប់ការដឹកជ្ញ្ជូ នសម្រាប់ការពាបាលជ្ាំងឺកនុងករែីបនា ន់ឲ្យសស្វោះ។   
 

ការណែទាំបនា ន់ 
 
AmeriHealth Caritas PA CHC រា៉ោ ប់រងសលីការណែទាំបនា ន់ ចាំស ោះជ្ាំងឺ ការរងរបសួ 
ឬស្វថ នភាពណដលមិនបានពាបាលកនងរយៈសពល 24 សា៉ោ ង ណដលអាចកាែ យសៅជាស្វថ នភាពជ្ាំងឺធាន់ធារឬបនា ន់។  
គឺសៅសពលណដលសោកអ្នកម្រតូវការការយកចិតតទុកោក់ពីម្រគូសពទយ ប៉ោុណនត មិនឋតិកនុងបនាប់សសគ រ្ ោះបនា ន់។  
 
ម្របសិនសបីសោកអ្នកម្រតូវការការណែទាំបនា ន់ ប៉ោុណនត មិនចាស់ថ្វាបនា ន់ឬអ្ត់ សូមទក់ទងសៅកាន់ PCP 

របស់អ្នកឬ សលខទូរស័ពាគិោនុបោា យកិា នន AmeriHealth Caritas PA CHC តាមរយៈ 1-844-214-2472 

ជាមុនសិន។  PCP របស់អ្នកឬ 

សលខទូរស័ពាគិោនុបោា យកិានឹងជ្យួអ្នកសដីមបសីសម្រមចថ្សតីសោកអ្នកម្រតូវសៅកាន់បនាប់សសគ រ្ ោះបនា ន់ 
ការោិល័យរបស់ PCP ឬមជ្ឈមែឌ លសែទាំបនា ន់សៅជិ្តអ្នកឬក៏អ្ត់។ 
សូមចាាំថ្សលខទូរស័ពាគិោនុបោា យកិាមិនអាចជ្ាំនួយម្រគូសពទយរបស់អ្នកបានសទ។ ករែីភាគសម្រចីន 
ម្របសិនសបីអ្នកម្រតូវការការណែទាំបនា ន់ សនោះ PCP របស់អ្នកនឹងនដល់ការណាត់ជ្បួឲ្យអ្នកកនុងរយៈសពល 24 សា៉ោ ង។  
ម្របសិនសបីសោកអ្នកមិនអាចទក់ទងសៅកាន់ PCP របស់សោកអ្នកបាន ឬក៏ PCP 

របស់សោកអ្នកមិនអាចជ្បួសោកអ្នកកនុងរយៈសព ល 24 សា៉ោ ង សហយីស្វថ នភាពជ្ាំងឺរបស់សោកអ្នកមិនបនា ន់ 
សោកអ្នកក៏អាចសៅកាន់មជ្ឈមែឌ លណែទាំបនា ន់ ឬគែីនិកណដលសៅកនុងបណាដ ញរបស់AmeriHealth Caritas 

PA CHC។ ការអ្នុញ្ញា តជាមុនមិនម្រតូវការសម្រាប់សសវាកមមសៅមជ្ឈមែឌ លណែទាំបនា ន់សទ។ 
 
ឧទហរែ៍មយួចាំននួននស្វថ នភាពជ្ាំងឺណដលម្រតូវការការណែទាំបនា ន់រមួាន៖ 
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 កអួត  
 កអក និងម្រគុនសៅត   
 សថ្ែ ោះសនែ ក់  
 កនាួល  
 ឈកឺនុងម្រតសចៀកសងខាង  
 រាគជាប់ោន រហូត  
 ឈបឺាំពង់ក  
 ចុកស ោះ  

 
ម្របសិនសបីអ្នកានសាំែួរអ្ាីមយួ សូមសៅទូរស័ពាសៅកាន់សសវាកមមសម្រាប់អ្នកចូលរមួតាមរយៈសលខ 1-855-235-

5115 (TTY 1-855-235-5112)។ 
 

សសវាណែទាំសធមញ 
 
AmeriHealth Caritas PA CHC រា៉ោ ប់រងសលីសសវាណែទាំាត់សធមញជូ្នអ្នកចូលរមួ 
តាមរយៈទនតសពទយសៅកនុងបណាដ ញរបស់ AmeriHealth Caritas PA CHC។  
សសវាណែទាំាត់សធមញមយួចាំននួានណដនកាំែត់។   
 
ការណែទាំាត់សធមញបានលអ មិនម្រតឹមណតលអសម្រាប់សុខភាពាត់សធមញ និងអ្ញ្ញច ញរបស់សោកអ្នកប៉ោុសណាណ ោះសទ។ 
វាក៏ានឥទធិពលសលីស្វថ នភាពសុខភាពសនេងសទៀតនងណដរ ដូចជាជ្ាំងឺទឹកសនមណនអម និងការានននាស ោះ។ 
ការសៅជ្បួទនដសពទយ 2 ដងកនុងមយួឆ្ន ាំជ្យួឲ្យអ្នកានសុខភាពលអ។ 
អ្នកអាចសៅជ្ួបទនដសពទយណដលសៅកនុងបណាត ញរបស់ AmeriHealth Caritas PA CHC ណាមយួ។ 
សដីមបណីសារកទនតសពទយណាាន ក់សៅកនុងបណាដ ញរបស់ www.amerihealthcaritaschc.com 

សហយីចុចសលី កយ ណសាងរកអ្នកណែទាំ (Find a Provider)។ 
ឬអ្នកអាចសៅទូរស័ពាសៅកាន់សសវាកមមអ្នកចូលរមួតាមរយៈទូរស័ពាសលខ 1-855-235-5115 (TTY 1-855-235-

5112) សដីមបទីទលួបានជ្ាំនួយ។ 
 
កនុងនមជាណននកមយួរបស់ AmeriHealth Caritas PA CHC, 

អ្នកនឹងទទលួបានការធានរា៉ោ ប់រងសលីាត់សធមញដូចខាងសម្រកាម៖ 

 ការម្រតួតពិនិតយាត់សធមញ។ 

http://www.amerihealthcaritaschc.com/
http://www.amerihealthcaritaschc.com/
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 ការសាអ តសធមញ។ 
 ការម្រតួតពិនិតយសធមញនិងការសាអ តសធមញមតងសម្រាប់អ្នកនតល់សសវាាន ក់/មយួម្រកុម សរៀងរាល់ 180 នែា (6 ណខ 

)។ 

 ករែីបនា ន់ននសធមញ។ 
 ការែតកាាំរសមីអិុ្ច។ 
 ការប៉ោោះសធមញ។ 
 ការដកសធមញ។ 
 ការោក់សធមញសិបបនិមមិត។ 
 ការពាបាលអ្ញ្ញច ញ*។ 
 សនសសធមញ Root canals*។ 

 សម្រស្វបសធមញ Crowns*។ 

 ម្រកាសសធមញ,* សពញទាំងអ្ស់ និងសោយណននក។ 
 ដាំសែីរការននការវោះកាត់*។ 
 ការចាក់ថ្ន ាំសនែប់* ការចាក់ថ្ន ាំសនែប់ធមមតា/IV, ឬ ការសែតាំ  non-IV។ 

 
* តម្រមូវឲ្យានការអ្នុញ្ញា តទុកជាមុន សហយីម្រតូវណតប ា្ ញពីភាពចាាំបាច់ខាងសវជ្ជស្វគសដ។ 
សម្រាប់ព័ត៌ានបណនថមសទៀតអ្ាំពីការអ្នុញ្ញា តជាមុន សូមចូលសមីលទាំព័រទី 58។ 
សសវាណែទាំាត់សធមញមយួចាំននួានណដនកាំែត់។ ពិភាកាជាមយួទនតសពទយរបស់អ្នក។ 

 
សសវាកមមណែរកាចកខុវញិ្ញា ែ 

 
AmeriHealth Caritas PA CHC រា៉ោ ប់រងសលីសសវាកមមពាបាលណលនក 
សម្រាប់អ្នកចូលរមួតាមរយៈអ្នកនតល់សសវាណែទាំសុខភាពកនុងបណាដ ញរបស់ AmeriHealth Caritas PA CHC។ 
 
អ្នកចូលរមួានសិទធិទទលួបានការពិនិតយណលនកជាម្របចាាំ 2 ដងកនុងមយួឆ្ន ាំ។ 
មិនចាាំបាច់ម្រតូវការការបញ្ជូ នបនតសម្រាប់ការពិនិតយណលនកសលីកដាំបូងសនោះសទ។ 
 
សោកអ្នកអាចនឹងទទលួបានការពិនិតយណលនកបណនថ មសទៀត (រហូតដល់ពីរដងបណនថមកនុងមយួឆ្ន ាំ) 
ម្របសិនសបីសពទយណលនករបស់សោកអ្នក បាំសពញសាំែុាំ ណបបបទរចួ។ 
 



សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់អ្នកចូលរមួឆ្ន ាំ 2022 របស់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania 

Community HealthChoices 

70 

AmeriHealth Caritas PA CHC នឹងមិនរា៉ោ ប់រងចាំស ោះលិខិតបញ្ញជ ទិញណវ ៉ោនតាឬក៏ណក វោក់កនុងណលនកសនោះសទ។ 
សទោះបីជាោ៉ោ ងណាក៏សោយ វាអាចានករែីសលីកណលងខែោះណដរ។ 
អ្នកចូលរមួណដលានសរាគវនិិចឆ័យជាជ្ាំងឺបាត់ណកវណលនកឬានសិទធិទទលួបានឧបករែ៍ ក់ណលនក 
(ណវ ៉ោនតាឬណកវ ក់ណលនក)។ 
ម្របសិនសបីសោកអ្នកានសរាគវនិិចឆ័យណាមយួសហយីគិតថ្សោកអ្នកានសិទធិទទួលឧបករែ៍ ក់ណលនកសូមសធាីការ
ទក់ទងសៅកាន់សសវាកមមអ្នកចូលរមួសម្រាប់ព័ត៌ាន បណនថម។ 
 
វាម្រតូវាននែែបង់មុនចាំស ោះសសវាណែទាំណលនកមយួចាំននួ។ 
សូមសមីលកាលវភិាគសហការទូទត់របស់អ្នកចូលរមួណដលានសៅកនុងសាា រៈស្វា គមន៍របស់សោកអ្នក។ 
សោកអ្នកក៍អាចរកស ញីសលីអីុ្នធឺែិតតាមរយៈ www.amerihealthcaritaschc.com. 
 
ម្របសិនសបីអ្នកម្រតូវការជ្ាំនយួកនុងការណសាងរកម្រគូសពទយណលនក សូមចូលសៅកាន់  
www.amerihealthcaritaschc.com សហយីចុចសលី កយ ណសាងរកអ្នកណែទាំ (Find a Provider)។ 

អ្នកក៍អាចសៅទូរស័ពាសៅកាន់សសវាកមមអ្នកចូលរមួតាមរយៈសលខ 1-855-235-5115 (TTY 1-855-235-5112) 

សដីមបទីទលួបានជ្ាំនយួ។ 
 

អ្តថម្របសោជ្ន៍ឱសែស្វថ ន 
 

AmeriHealth Caritas PA CHC រា៉ោ ប់រងសលីអ្តថម្របសោជ្ន៍ឱសែស្វថ នណដលរមួាន ថ្ន ាំានសវជ្ជបញ្ញជ  
និងថ្ន ាំោម នសវជ្ជបញ្ញជ  និងវតីាមីនណដលានសវជ្ជបញ្ញជ ពីម្រគូសពទយ។ AmeriHealth Caritas PA CHC 

ធានរា៉ោ ប់រងសលីឱសែណដល៖ 
 ភាពចាាំបាច់ខាងសវជ្ជស្វគសត។ 
 អ្នុម័តសោយរដាបាលចាំែីអាហារ និងឱសែរបស់ សហរដាអាសមរកិ (FDA)។ 
 សចញសវជ្ជបញ្ញជ សោយអ្នកនតល់សសវាណែទាំសុខភាពរបស់អ្នក។ 

 
សវជ្ជបញ្ញជ ទិញថ្ន ាំ 

 
សៅសពលណដលអ្នកនតល់សសវាណែទាំសុខភាពសចញសវជ្ជបញ្ញជ ថ្ន ាំជូ្នសោកអ្នក 
សនោះសោកអ្នកអាចយកលិខិតសៅសបីកថ្ន ាំសៅឱសែស្វថ នមយួណាក៍បានណដលជាបណាត ញរបស់ AmeriHealth 

Caritas PA CHC។  សោកអ្នកម្រតូវភាជ ប់មកជាមួយនូវកាតសារ ល់របស់ AmeriHealth Caritas PA CHC  

http://www.amerihealthcaritaschc.com/
http://www.amerihealthcaritaschc.com/
http://www.amerihealthcaritaschc.com/
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សហយីអ្នកអាចនឹងានការសហការទូទត់សលីសសវាសុខភាព។  AmeriHealth Caritas PA CHC 

នឹងបង់នែែថ្ន ាំសពទយណាណដលានចុោះសៅកនុងបញ្ជ ីថ្ន ាំរបស់ AmeriHealth Caritas PA CHC 

ឬណដលសគចង់បានសៅសលីបញ្ជ ីថ្ន ាំសាំខាន់របស់ម្រកសួងសសវាកមមម្របជាជ្ន (DHS) 

សហយីអាចនឹងបង់នែែសលីថ្ន ាំសពទយសនេងសទៀត ម្របសិនសបីានការអ្នុញ្ញា តជាមុន។  
សៅសលីសវជ្ជបញ្ញជ ក៏ដូចជាសៅសលីផ្លែ កថ្ន ាំរបស់អ្នកនឹងប ា្ ញម្របាប់សោកអ្នកថ្សតីម្រគូសពទយនឹងទទលួការកមម៉ោង់បណនថម
សម្រាប់សវជ្ជបញ្ញជ សនោះនិងចាំននួននការបាំសពញបណនថមថ្ន ាំណដល សោកអ្នកនឹងទទលួបាននងណដរ។  
ម្របសិនសបីម្រគូសពទយរបស់សោកអ្នកសធាីការកមម៉ោង់បណនថម សនោះសោកអ្នកទទលួបានការបណនថម 1 សលីកប៉ោុសណាណ ោះ 
សម្រាប់មយួដង។ កនុងករែីខែោះ អ្នកអាចទទលួបានការនរត់នរង់ថ្ន ាំតាមជ្សម្រមីសរហូតដល់សៅ 90 នែា។  
ម្របសិនសបីសោកអ្នកានសាំែួរទក់ទងនឹងឱសែានសវជ្ជបញ្ញជ ម្រតូវបានធានរា៉ោ ប់រងឬអ្ត់ 
ក៏ដូចជាម្រតូវការជ្ាំនយួកនុងការណសាងរកឱសែស្វថ នសៅកនុងបណាដ ញរបស់ AmeriHealth Caritas PA CHC 

ឬក៏ានសាំែួរសនេងសទៀតសូមសៅទូរស័ពាសៅកាន់សសវាកមមអ្នកចូលរមួតាមរយៈសលខ 1-855-235-5115 (TTY 

1-855-235-5112)។ 
 
ម្របសិនសបីសោកអ្នកទទលួបានការធានរា៉ោ ប់រង Medicare សនោះគសម្រាង Medicare 

របស់អ្នកគឺជាអ្នកបង់ម្របាក់បឋមសម្រាប់ការសម្របីម្របាស់ថ្ន ាំ។ សូមសោងសៅសលីគសម្រាង Medicare 

របស់អ្នកម្របសិនសបីអ្នកានសាំែួរថ្សតីថ្ន ាំណដលានសវជ្ជបញ្ញជ ម្រតូវបានធានរា៉ោ ប់រងឬអ្ត់ 
ឬានសាំែួរសនេងសទៀត។ សបីសិនការពាបាលរបស់អ្នកមិនានរា៉ោ ប់រងសោយ Medicare សទ 
វាអាចម្រតូវបានរា៉ោ ប់រងសោយ AmeriHealth Caritas PA CHC។ 

 
កនុងករែីណដលសោកអ្នកានននាស ោះ សោកអ្នកម្រតូវទក់ទងសៅកាន់ការោិល័យជ្ាំនយួការកនុងស ក្ ត់ (CAO) 

ឬមជ្ឈម ែឌ លសសវាកមមអ្តិែិជ្នតាមរយៈសលខទូរសពា 1-877-395-8930។ 

ជ្ម្រាបពកួសគឲ្យដឹងថ្សោកអ្នកកាំពុងានននាស ោះ។ 
សោកអ្នកនឹងមិនានការសហការទូទត់សលីនែែសសវាសុខភាពសទ អ្ាំ ុងសពលអ្នកានននាស ោះ។ 
 

បញ្ជ ីថ្ន ាំ 
 

បញ្ជ ីថ្ន ាំក៏ម្រតូវបានសគសៅថ្បញ្ជ ីថ្ន ាំសាំខាន់ (PDL) គឺជាបញ្ជ ីថ្ន ាំណដលម្រតូវរា៉ោ ប់រងសោយ AmeriHealth Caritas 

PA CHC។  សនោះជាអ្ាីណដល PCP 
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របស់អ្នកឬម្រគូសពទយដនទសទៀតគរួសម្របីសៅសពលសសម្រមចថ្ថ្ន ាំអ្ាីណដលអ្នកគរួពិស្វរ។  បញ្ជ ីថ្ន ាំានទាំងថ្ន ាំានា៉ោ ក 
និងថ្ន ាំទូសៅ។   ថ្ន ាំទូសៅានសម្រគឿងនេាំដូចសៅនឹងថ្ន ាំានា៉ោ កណដរ។  
ចាំស ោះថ្ន ាំណដលបានសចញសវជ្ជបញ្ញជ សោយម្រគូសពទយរបស់អ្នក ណដលមិនានសៅកនុងបញ្ជ ីថ្ន ាំរបស់ AmeriHealth 

Caritas PA CHCឬចង់បានពីបញ្ជ ីថ្ន ាំសាំខាន់របស់ DHS ម្រតូវការការអ្នុញ្ញា តជាមុនសិន។  បញ្ជ ីថ្ន ាំ 
និងបញ្ជ ីថ្ន ាំសាំខាន់របស់ DHS អាចផ្លែ ស់បតូរសៅតាមសពលសវោ ដូសចនោះសោកអ្នកម្រតូវម្របាកដថ្អ្នកនតល់សសវាណែ 
ទាំសុខភាពរបស់អ្នកានព័ត៌ានែមីបាំនុតសពលសចញសវជ្ជបញ្ញជ ជូ្នសោកអ្នក។   
 
ម្របសិនសបីានចមាល់ ឬក៏ចង់បានបញ្ជ ីថ្ន ាំជាចាប់ចមែង សូមសៅទូរស័ពាសៅកាន់សសវាកមមអ្នកចូលរមួតាមរយៈសលខ 

1-855-235-5115 (TTY 1-855-235-5112) ឬចូលសមីលសគហទាំព័ររបស់ AmeriHealth Caritas PA CHC 

តាមតាំែភាជ ប់ www.amerihealthcaritaschc.com។ 
 

ការសងនែែថ្ន ាំ 
 
វាម្របណហលជាានសពលខែោះណដលសោកអ្នកសងនែែថ្ន ាំរបស់សោកអ្នក។ AmeriHealth Caritas PA CHC 

អាចនឹងសចញសងជូ្នអ្នកវញិ។ ដាំសែីរការការបង់សងវញិសនោះមិនអ្នុវតតចាំស ោះនែែបង់មុនសលីនែែសសវាសុខភាពសទ។ 
ជាទូសៅ សាំែងមិនម្រតូវបានបង់សលីថ្ន ាំណដល៖ 

 ម្រតូវការការអ្នុញ្ញា តជាមុនសទ។ 
 មិនម្រតូវបានរា៉ោ ប់រងសោយ AmeriHealth Caritas PA CHC ឬកមមវធីិជ្ាំនយួសវជ្ជស្វគសដ Pennsylvania 

(Pennsylvania Medical Assistance) សទ។ 
 មិនានភាពចាាំបាច់ខាងសវជ្ជស្វគសដ។ 
 ម្រតួតពិនិតយកម្រមិតដូសជាក់ោក់និងណដនកាំែត់នរត់នរង់ណដលកាំែត់សោយ FDA។ 
 ម្រតូវការបាំសពញបណនថមសលឿនសពក។ 

 
សោកអ្នកមិនអាចសងម្របាក់ឲ្យវញិសទ ម្របសិនសបី៖ 

 សៅសពលណដលសោកអ្នកបង់នែែថ្ន ាំ សោកអ្នកោម នសិទធិទទលួបានការធានរា៉ោ ប់រងសលីឱសែសទ 
សៅសពលអ្នកបានបង់នែែថ្ន ាំរចួ។ 

 សៅសពលណដលសោកអ្នកទទលួបានការបាំសពញបណនថមថ្ន ាំ សោកអ្នកមិនណមនជាអ្នកចូលរមួរបស់ 

AmeriHealth Caritas PA CHC សទ។ 
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សដីមបទីសាំែងចាំស ោះថ្ន ាំណដលសោកអ្នកបានបង់ម្របាក់រចួ៖ 
សោកអ្នកម្រតូវសសនីសុាំសាំែងជាោយលកខែ៍អ្កេរ.* 
សោកអ្នកម្រតូវសនី្វក័ិយបម្រតលាំអិ្តណដលបានពីឱសែស្វថ នរមួជាមយួនឹង៖ 

 កាលបរសិចឆទណដលអ្នកបានទិញថ្ន ាំ។ 
 ស ម្ ោះរបស់អ្នក។ 
 ស ម្ ោះឱសែស្វថ ន អាសយោា ន (ទីម្រកុង រដា សលខកូដតាំបន់) និងសលខទូរស័ពា។ 
 ស ម្ ោះ គុែភាព និងបរាិែននថ្ន ាំ។ 
 សលខ NDC ថ្ន ាំ (ម្របសិនសបីសោកអ្នកមិនចាស់ចាំស ោះព័ត៌ានសនោះ សូមរកជ្ាំនយួពីឱសែការ)ី។ 
 ចាំននួទឹកម្របាក់សរុបណដលសោកអ្នកម្រតូវបង់ចាំស ោះថ្ន ាំនីមយួៗ។ 

 
* ម្របសិនសបីអ្នកម្រតូវការជ្ាំនយួកនុងការសរសសរសាំសែីសនោះ 
សូមសៅទូរស័ពាសៅកាន់សសវាកមមអ្នកចូលរមួតាមរយៈសលខ 1-855-235-5115 (TTY 1-855-235-5112)។ 

 
សរសសរស ម្ ោះ អាសយោា ន សលខទូរស័ពា និងសលខសារ ល់ AmeriHealth Caritas PA CHC 

សៅសលីវក័ិយបម្រតរបស់អ្នក ឬសលីម្រកោសណាមយួ។ សនី្ព័ត៌ានខាងសលីសៅកាន់៖ 
Pharmacy Reimbursement Department  
AmeriHealth Caritas PA CHC 
P. P. O. Box 336  
Essington, PA 19029 
 
វាអាចនឹងចាំណាយសពលពី 6 សៅ 8 សបាដ ហ៍មុនសពលអ្នកទទលួបានការទូទត់ម្របាក់របស់អ្នក។ 
 
ចាំណាាំ៖ 
ចាំស ោះវកិកយបម្រតណដលោម នព័ត៌ានទាំងអ្ស់សនោះនឹងមិនទទលួបានម្របាក់សាំែង់សហយីម្រតវូបញ្ជូ នសៅកាន់សោកអ្នកវ ិ
ញ។ វក័ិយបម្រតគរួសនី្សៅកាន់ AmeriHealth Caritas PA CHC ឲ្យបានឆ្ប់បាំនុត។ 
វក័ិយបម្រតណដលានរយៈសពលសលសីពី 365 នឹងមិនម្រតវូបានទទលួយកសទ។ 
សូមចងចាាំថ្ម្រតវូទុកវក័ិយបម្រតសម្រាប់ជាកាំែត់ម្រតារបស់អ្នក។ 
 
វកិកយបម្រតណដលានព័ត៌ានទាំងអ្ស់ណដលសោកអ្នកម្រតូវការសម្រាប់សាំែងគឺាន 
កឹបភាជ ប់សៅសលីកញ្ច ប់ថ្ន ាំរបស់សោកអ្នក។ វាមិនណមនជាវក័ិយប័ម្រតណដលានការចុោះបញ្ជ ីសនោះសទ ។ 
ឱសែការអីាចម្រពីនវកិកយបម្រតសនោះជូ្នសោកអ្នក ម្របសិនសបីសោកអ្នកសធាីការសសនីសុាំ។ 
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ថ្ន ាំឯកសទស 
 

បញ្ជ ីថ្ន ាំរបស់ AmeriHealth Caritas PA CHC និងបញ្ជ ីថ្ន ាំសាំខាន់របស់ DHS 

ានបញ្ចូ លថ្ន ាំសនេងៗណដលសគសៅថ្ ថ្ន ាំឯកសទស។  សវជ្ជបញ្ញជ សម្រាប់ថ្ន ាំម្របសលទសនោះម្រតូវានការអ្នុញ្ញា តជាមុន។ 
សោកអ្នកអាចនឹងាននែែបង់មុនសលីនែែសសវាសុខភាពសម្រាប់ថ្ន ាំរបស់អ្នក។  
សដីមបសីមីលបញ្ជ ីថ្ន ាំនិងបញ្ជ ីឯកសទសថ្ន ាំទាំងមូល និងអាចដឹងថ្ថ្ន ាំរបស់អ្នកម្រតូវបានចាត់ទុកថ្ជាថ្ន ាំឯកសទសឬអ្ត់ 
សូមទូរស័ពាសៅកាន់សសវាកមមអ្នកចូលរមួតាមរយៈ 1-855-235- 5115 (TTY 1-855-235-5112) 

ឬចូលសៅសមីលកនុងសគហទាំព័ររបស់ AmeriHealth Caritas PA CHC តាមរយៈ  
www.amerihealthcaritaschc.com. 
 
សោកអ្នកម្រតូវទទលួថ្ន ាំទាំងសនោះពីឱសែស្វថ នឯកសទស។  
ឱសែស្វថ នឯកសទសអាចសនី្ថ្ន ាំទាំងសនោះឲ្យអ្នកសោយផ្លា ល់តាមនម្របសែីយ ៍
និងមិនានការគិតនែែសលីអ្នកសម្រាប់ការសនី្ថ្ន ាំរបស់អ្នកស យី។  
ឱសែស្វថ នឯកសទសនឹងទក់ទងសៅអ្នកមុនសពលសនី្ថ្ន ាំជូ្នអ្នក។ 
សោកអ្នកអាចនឹងាននែែបង់មុនសលីនែែសសវាសុខភាពសម្រាប់ថ្ន ាំរបស់អ្នក។ 
ឱសែស្វថ នក៏អាចស ែ្ីយរាល់ចមាល់ណដលអ្នកចង់សួរអ្ាំពីដាំសែីរការសនោះ។  
សោកអ្នកអាចសម្រជី្សសរសីឱសែស្វថ នឯកសទសណាមួយណដលានសៅកនុងបណាដ ញរបស់ AmeriHealth Caritas 

PA CHC។  សម្រាប់បញ្ជ ីបណាដ ញឱសែស្វថ នឯកសទស 
សូមសៅទូរស័ពាសៅកាន់សសវាកមមអ្នកចូលរមួតាមរយៈសលខ 1-855-235-5115 (TTY 1-855-235-5112) 

ឬចូលសៅកាន់សគហទាំព័រ www.amerihealthcaritaschc.com ចុចសលី កយ សមីលអ្តថម្របសោជ្ន៍របស់អ្នក 

(View Your Benefits) រចួចុចសលី កយ អ្តថម្របសោជ្ន៍ឱសែស្វថ ន (ការសចញសវជ្ជបញ្ញជ ) Pharmacy 

(prescription) benefits។ សម្រាប់សាំែួរសនេងសទៀត ឬព័ត៌ានបណនថម 
សូមសៅទូរស័ពាសៅកាន់សសវាកមមអ្នកចូលរមួតាមរយៈសលខ 1-855-235-5115 (TTY 1-855-235-5112)។  
 

ឱសែោម នសវជ្ជបញ្ញជ  
 

AmeriHealth Caritas PA CHC រា៉ោ ប់រងសលីថ្ន ាំណដលមិនម្រតូវការសវជ្ជបញ្ញជ  
សៅសពលណដលអ្នកានសវជ្ជបញ្ញជ ថ្ន ាំពីអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពរបស់អ្នករចួសហយី។  



សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់អ្នកចូលរមួឆ្ន ាំ 2022 របស់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania 

Community HealthChoices 

75 

សោកអ្នកម្រតូវភាជ ប់មកជាមួយនូវកាតសារ ល់របស់ AmeriHealth Caritas PA CHC  

សហយីអ្នកអាចនឹងានការសហការទូទត់សលីសសវាសុខភាព។  
ខាងសម្រកាមសនោះជាឧទហរែ៍ខែោះៗននឱសែោម នសវជ្ជបញ្ញជ ណដលអាចបានធានរា៉ោ ប់រង៖ 
 

 ថ្ន ាំម្របឆ្ាំងនឹងការម្របតិកមម  
 វតីាមីនទូសៅ  
 ថ្ន ា្ំ អល់ចុងដសងាីម ដូចជាថ្ន ាំបនាបជាតិអាសុីត និង ថ្ន ាំបនាបជាតិអាសុីត famotidine 

 
អ្នកអាចណសាងរកព័ត៌ានបណនថមអ្ាំពីថ្ន ាំណដលោម នសវជ្ជបញ្ញជ សោយចូលសៅកាន់សគហទាំព័ររបស់ AmeriHealth 

Caritas PA CHC តាមរយៈ www.amerihealthcaritaschc.com 

ឬទូរស័ពាសៅសសវាកមមអ្នកចូលរមួតាមរយៈ 1-855-235-5115 (TTY 1-855-235-5112)។ 
 

ជ្ាំនយួជាមយួនឹងការចុោះស ម្ ោះសម្រាប់ Medicare ណននក D 
 

ម្របសិនសបីអ្នកាន Medicare AmeriHealth Caritas PA CHC អាចជ្ួយអ្នកកនុងការចុោះស ម្ ោះសម្រាប់ 

Medicare ណននក D សដីមបជី្យួទូទត់នែែថ្ន ាំណដលានសវជ្ជបញ្ញជ ឲ្យអ្នក។  គសម្រាង Medicare ណននក D 

មយួចាំនួនោម នការបង់នែែមុនសៅសលីថ្ន ាំណដលានសវជ្ជបញ្ញជ សទ។  
សម្រាប់ព័ត៌ានបណនថមសូមទូរស័ពាសៅសសវាកមមអ្នកចូលរមួតាមរយៈ 1-855-235-5115 (TTY 1-855-235-

5112) ឬកមមវធីិរបស់ Pennsylvania Medicare Education and Decision Insight (PA MEDI) 

តាមរយៈ 1-800-783-7067។ 
 

ការបញ្ឈប់ថ្ន ាំជ្ក់ 
 

សតីអ្នកចង់ឈប់សម្របីថ្ន ាំជ្ក់ ឬជាតិនីកូទីនសទ? AmeriHealth Caritas PA CHC 

ចង់ជ្យួអ្នកកនុងការផ្លដ ច់បារ!ី 
 
ម្របសិនសបីសោកអ្នកបានសម្រតៀមខែួនកនុងការានសសរភីាពពីណនេងបាររីចួសហយី 
ពកួសយងីសៅទីសនោះសដីមបជី្ួយសោកអ្នកមិនថ្សោកអ្នកបានពាោមផ្លត ច់់បារបី៉ោុនម នដងសហយីសនោះសទ។ 
 

ថ្ន ាំសពទយ 
 
PDL សៅទូទាំងរដារមួទាំងថ្ន ាំបញ្ឈប់ការជ្ក់បារសីដីមបជី្យួអ្នកឲ្យផ្លត ច់បារ។ី   
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សម្រាប់បញ្ជ ីឱសែទាំងមូលណដលម្រតវូបានធានរា៉ោ ប់រងសោយ PDL សៅទូទាំងរដា 
សូមចូលសមីលសគហទាំព័ររបស់សយងីតាមអាសយោា ន www.amerihealthcaritaschc.com ចុចសល ីកយ 
សម្រាប់អ្នកចូលរមួ (For Participants) រចួយក កយ ណសាងរកសវជ្ជបែឌិ ត (Find a Doctor) ឱសែ 

(Medicine) ឬ ឱសែស្វថ ន (Pharmacy)។ អ្នកនឹងណសាងរកតាំែភាជ ប់សៅទីសនោះកនុង PDL សៅទូទាំងរដា។ 
 
ណាត់ជ្ួប PCP របស់អ្នកសដីមបទីទលួបានការសចញសវជ្ជបញ្ញជ សលីថ្ន ាំសម្រាប់ការផ្លដ ច់ថ្ន ាំជ្ក់។ 
 

សសវាម្របឹកា 
 
ការម្របឹកាក៏អាចជ្យួអ្នកកនុងការផ្លដ ច់បារបីានណដរ។ AmeriHealth Caritas PA CHC 

រា៉ោ ប់រងសលីសសវាម្របឹកាដូចខាងសម្រកាម៖   

 អ្នកចូលរបស់ AmeriHealth Caritas PA CHC ទាំងអ្ស់ានសិទធិទទលួបានការម្របឹកា 70 

ដងកនុងមយួឆ្ន ាំ។ ការម្របឹកាមដងានរយៈសពល 15 នទី (ម្របឹកាទល់មុខោន ) សម្រាប់ទាំងការម្របឹកាជាម្រកុម 
ឬជាបុគរល។ 

 សោកអ្នកមិនម្រតូវការការពិភាកាឬការអ្នុញ្ញា តជាមុនសដីមបចូីលរមួវគរម្របឹកាសនោះសទ ។ 
ចូរពិភាកាជាមយួម្រគូសពទយរបស់អ្នកអ្ាំពីការណសាងរកអ្នកម្របឹកាសោបល់ណដលសៅជិ្តអ្នក។ 

 អ្នកម្របឹកាសោបល់ម្រតូវណតជាណននកមយួននកមមជ្ាំនយួណននកសវជ្ជស្វគសដ។ 
អ្នកម្របឹកាសោបល់ក៏ម្រតូវណតទទលួបានការអ្នុញ្ញា តពីម្រកសួងសុខភាពនងណដរ។ 

 
ការពាបាលសុខភាពនែូវចិតត 

 
មនុសេខែោះម្របណហលជាសគសតស ម្រពួយបារមា ឬក៏ពិបាកចិតតសៅសពលណដលពកួសគពាោមផ្លត ច់់បារ។ី  អ្នកចូលរមួរបស់ 

AmeriHealth Caritas PA CHC ានសិទធិទទលួបានសសវាកមមកនុងការសោោះម្រស្វយនលប៉ោោះ ល់ទាំងសនោះ 
ប៉ោុណនតសសវាកមម ទាំងសនោះម្រតូ វបានរា៉ោ ប់រងសោយ BH-MCO របស់អ្នក។  អ្នកអាចណសាងរក BH-MCO 

សៅកនុងស ក្ ត់របស់អ្នក និងព័ត៌ានទាំនក់ទាំនងរបស់ខែួនសៅសលីទាំព័រ 117 ណដលានសៅកនុងសសៀវសៅណែនាំ។  
អ្នកក៏អាចសៅទូរស័ពាសៅកាន់សសវាកមមអ្នកចូលរមួរបស់ AmeriHealth Caritas PA CHC 

តាមរយៈទូរស័ពាសលខ 1-855-235-5115 (TTY 1-855-235-5112) សម្រាប់ជ្ាំនយួកនុងការទក់ទង BH-MCO 

របស់អ្នក។ 
 

ធនធានសម្រាប់ការបញ្ឈប់ថ្ន ាំជ្ក់សនេងសទៀត 
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សម្រាប់ព័ត៌ានបណនថម អ្នកអាច៖ 
 សៅទូរស័ពាសៅកាន់ PA Free Quitline តាមរយៈសលខ 1-800-QUIT-NOW (784-866)។ 

 ចូលសៅកាន់ https://www.health.pa.gov/Pages/default.aspx 

សម្រាប់ព័ត៌ាន ក់ព័នធនឹងថ្ន ាំជ្ក់។ 
 ចូលសៅកាន់ https://pa.quitlogix.org សដីមបណីសាងរកធនធានអ្នកម្របឹកាការផ្លដ ច់ថ្ន ាំជ្ក់ 
និងដាំបូនម នកនុងការផ្លដ ច់ការជ្ក់បារ។ី 

 
សូមចងចាាំថ្ AmeriHealth Caritas PA CHC 

សៅទីសនោះសដីមបជី្យួោាំម្រទសោកអ្នកឲ្យទទលួបានសុខភាពលអសោយោម នការជ្ក់បារ។ី  កុាំរង់ចាាំឲ្យសស្វោះ!  
សូមសៅទូរស័ពាសៅកាន់សសវាកមមអ្នកចូលរមួតាមរយៈទូរស័ពាសលខ 1-855-235-5115 (TTY 1-855-235-

5112)សដីមបឲី្យសយងីអាចជ្ួយអ្នកចាប់សនដីមបាន។ 
 

ណននការម្រគសួ្វរ 
 

AmeriHealth Caritas PA CHC រា៉ោ ប់រងសលីសសវាកមម ណននការម្រគួស្វរ។  
សោកអ្នកមិនចាាំបាច់ម្រតូវការការណែនាំពី PCP របស់អ្នកសម្រាប់សសវាកមមណននការម្រគួស្វរសទ។  
សសវាកមមទាំងសនោះរមួានការសធាីសតសតការានននាស ោះការសធាីសតសតនិងពាបាលជ្ាំងឺណដល ែ្ងតាមរយៈការរមួសលទ 
ការនរត់នរង់ការម្រគប់ម្រគងពនារកាំសែីត និងការអ្ប់រ ាំ 
 
ណននការម្រគួស្វររមួនិងការម្របឹកានងណដរ។  
សោកអ្នកអាចជ្បួម្រគូសពទយណាក៏បានណដលជាអ្នកនតល់សសវាជ្ាំនកួារសវជ្ជស្វគសដរមួទាំង 
អ្នកនដល់សសវាកមមសម្រៅបណាដ ញណដលនដល់សសវាកមមណននការម្រគួស្វរ។  
មិនាននែែបង់មុនសម្រាប់សសវាកមមទាំងសនោះសទ។  
សៅសពលអ្នកសៅរកអ្នកនដល់សសវាកមមណននការម្រគួស្វរណដលមិនសថិតសៅកនុងបណាដ ញរបស់ AmeriHealth Caritas 

PA CHC អ្នកម្រតូវណតប ា្ ញប័ែណសារ ល់របស់ AmeriHealth Caritas PA CHC ប័ែណសារ ល់ ACCESS 
ឬប័ែណ EBT និង ប័ែណ Medicare (ម្របសិនសបីាន)។ 
 
សម្រាប់ព័ត៌ានបណនថមសដីពីសសវាកមមណននការម្រគួស្វរណដលានការធានរា៉ោ ប់រង 
ឬសដីមបទីទលួបានជ្ាំនយួកនុងការណសាងរកអ្នកនដល់សសវាណននការម្រគួស្វរ 

https://www.health.pa.gov/Pages/default.aspx
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សូមសៅទូរស័ពាសៅកាន់សសវាកមមអ្នកចូលរមួតាមរយៈទូរស័ពាសលខ 1-855-235-5115 (TTY 1-855-235-

5112)។ 
 

ការណែទាំាតុភាព 
ការណែទាំកនុងអ្ាំ ុងសពលានននាស ោះ 

 
ការណែទាំសពលកាំពុងានននាស ោះគឺជាការណែទាំសុខភាពណដលគសតីទទលួបានកនុងអ្ាំ ុងសពលានពស ោះ 
និងសម្រាលសោយអ្នកនតល់សសវាណែទាំាតុភាព ដូចជាសពទយសមពព (OB ឬ OB/GYN) ឬសពទយ ម្ប។  
ការណែទាំនិងពិនិតយស ោះឲ្យបានមុន និងជាសទៀងទត់គឺសាំខាន់ខាែ ាំងណាស់សម្រាប់អ្នក និងសុខភាពរបស់កូនអ្នក។  
សបីសទោះជាអ្នកធាែ ប់ពស ោះពីមុនក៏សោយ 
វាសាំខាន់កនុងការសៅជ្ួបអ្នកនតល់សសវាណែទាំសពលលាំណហាតុភាពឲ្យបានសទៀងទត់សពញមយួរយៈសពលពស ោះ។ 
 
សបីសិនអ្នកគិតថ្អ្នកានននាស ោះ សហយីម្រតូវការសតសតបញ្ញជ ក់ការានននាស ោះ សូមសៅជ្បួ PCP របស់អ្នក 
ឬអ្នកនតល់សសវាសរៀបចាំណននការម្រគួស្វរ។  សបីសិនអ្នកានននាស ោះ អ្នកអាច៖ 
 

 សៅទូរស័ពាឬសៅជ្បួ PCP របស់អ្នក 
ណដលអាចជ្យួសោកអ្នកកនុងការណសាងរកអ្នកនតល់សសវាណែទាំសុខភាពមុនសពលសម្រាលណដលានសៅកនុងប
ណាត ញរបស់ AmeriHealth Caritas PA CHC។ 

 ជ្បួជាមយួបណាដ ញ OB ឬ OB/GYN ឬសពទយ ម្បសោយខែួនឯង។  
សោកអ្នកមិនម្រតូវការការពិភាកាសម្រាប់ការណែទាំាតុភាពសនោះសទ ។ 

 សៅកាន់មជ្ឈមែឌ លសុខភាពសៅកនុងបណាត ញណដលាននតល់សសវា OB ឬ OB/GYN។  

 សូមសៅទូរស័ពាសៅកាន់សសវាកមមអ្នកចូលរមួតាមរយៈសលខ 1-855-235-5115 (TTY 1-855-235-

5112) សដីមបណីសាងរកអ្នកនតល់សសវាណែទាំសពលសម្រាកលាំណហាតុភាព។ 
 
សោកអ្នកគរួណតសៅជ្បួម្រគូសពទយឲ្យបានឆ្ប់សៅសពលណដលសោកអ្នកដឹងថ្ខែួនឯងានននាស ោះ។  
អ្នកនតល់សសវាណែទាំាតុភាពរបស់អ្នកនឹងសធាីការណាត់ជ្បួជាមយួសោកអ្នក 
 

 ម្របសិនសបីសោកអ្នកសថិតសៅកនុងម្រតីាសទីមួយ កនុងរយៈណពល 10 នែានននែាសធាីការ ណដល AmeriHealth 

Caritas PA CHC ដឹងថ្អ្នកានននាស ោះ។ 
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 ម្របសិនសបីសោកអ្នកសថិតសៅកនុងម្រតីាសទីពីរ កនុងរយៈណពល 5 នែានននែាសធាីការ ណដល AmeriHealth 

Caritas PA CHC ដឹងថ្អ្នកានននាស ោះ។ 

 ម្របសិនសបីសោកអ្នកសថិតសៅកនុងម្រតីាសទីបី កនុងរយៈសពល 4 នែានននែាសធាីការ ណដល AmeriHealth 

Caritas PA CHC ដឹងថ្អ្នកានននាស ោះ។ 
 ម្របសិនសបីអ្នកកាំពុងពស ោះណដលម្របឈមនឹងហានិល័យ កនុងរយៈសពល 24 សា៉ោ ងណដលAmeriHealth 

Caritas PA CHC ដឹងថ្អ្នកានននាស ោះ។ 
 
កនុងករែីបនា ន់ សូមទក់ទងសៅសលខ 911 ឬសតសៅឡានសពទយកនុងតាំបន់របស់អ្នក។ 
 
ការជ្បួជាមយួអ្នកនតល់សសវាណែទាំាតុភាពណតមយួកនុងរយៈសពលានននាស ោះរហូតដល់សម្រកាយសម្រាល 
គឺានស្វរៈសាំខាន់ខាែ ាំងណាស់។  
ពកួសគនឹងតាមោនស្វថ នភាពជ្ាំងឺរបស់អ្នកនិងការលូតោស់របស់កូនអ្នកោ៉ោ ងដិតដល់។  
វាក៏ជាគាំនិតលអកនុងការសៅកនុងគសម្រាង Community HealthChoices 

ដណដលកនុងអ្ាំ ុងសពលានននាស ោះនងណដរ។ 
 
AmeriHealth Caritas PA CHC បានបងាឹកអ្នកសម្រមបសម្រមួលការណែទាំាតុភាពណដលដឹងពី 
សសវានិងធនធានណដលានសម្រាប់អ្នកនងណដរ។  
 
ម្របសិនសបីសោកអ្នកានននាស ោះសហយីបានជ្បួអ្នកនតល់សសវាណែទាំាតុភាពរចួសហយី 
សៅសពលណដលសោកអ្នកចុោះស ម្ ោះកនុង AmeriHealth Caritas PA CHC 

សោកអ្នកអាចបនតជ្បួអ្នកនតល់សសវាណែទាំសុខភាពសនោះ សទោះបីជាោត់មិនសថិតសៅកនុងបណាត ញរបស់ 

AmeriHealth Caritas PA CHC ក៏សោយ។  អ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពម្រតូវសៅទូរស័ពាសៅកាន់ 

AmeriHealth Caritas PA CHC សម្រាប់សុាំការអ្នុញ្ញា តសដីមបពីាបាលអ្នក។ 
  

ការណែទាំសម្រាប់អ្នក និងទរករបស់សោកអ្នកសម្រកាយសពលទរកសកីត 
 
អ្នកគរួណតសៅជ្ួបអ្នកនតល់សសវាណែទាំាតុភាពចសនែ ោះពី 7 សៅ 84 នែា បនា ប់ពីអ្នកបានសម្រាលកូន 
សដីមបពិីនិតយសុខភាព លុោះម្រតាណតអ្នកនតល់សសវាណែទាំាតុភាពចង់ជ្បួអ្នកសលឿនជាងសនោះ។ 
 
ទរករបស់អ្នកគរួណតានការណាត់ជ្បួជាមយួ PCP របស់ទរកសៅសពលោត់ានអាយុពី 3 សៅ 5 នែា 
លុោះម្រតាណតម្រគូសពទយចង់ជ្ួបទរករបស់អ្នកសលឿនជាងសនោះ។  យកលអគរួណតសម្រជី្សសរសីម្រគូសពទយឲ្យកូនរបស់អ្នក 
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សៅសពលអ្នកានននាស ោះ។  ម្របសិនសបីអ្នកម្រតូវការជ្ាំនួយកនុងសម្រជី្សសរសីម្រគូសពទយសម្រាប់កូនរបស់អ្នក 
សូមសៅទូរស័ពាសៅកាន់សសវាកមមអ្នកចូលរមួតាមរយៈសលខ 1-855-235-5115 (TTY 1-855-235-5112)។ 
 

កមមវធីិាតុភាពរបស់ AmeriHealth Caritas PA CHC  
 

AmeriHealth Caritas PA CHC ានកមមវធីិពិសសសមយួសម្រាប់គសដីានននាស ោះ គឺកមមវធីិ Bright Start® ។ 
 
កមមវធីិ Bright Start® សម្រាប់អ្នកចូលរមួណដលានននាស ោះ 
សៅកមមវធីិ Bright Start សយងីអាចជ្យួឲ្យអ្នកានខុសភាពលអកនុងសពលណដលអ្នកានននាស ោះ 
ណដលសនោះអាចជ្យួឲ្យទរកអ្នកានសុខភាពលអ។ 
សយងីនឹងម្របាប់អ្នកអ្ាំពីស្វរៈសាំខាន់ននការណែទាំមុនសពលអ្នកសម្រាលកូនណដលកនុងសនោះានដូចជា៖ 

 ពីស្វវតីាមីនសម្រាបមុនសពលសម្រាលកូន 
 បរសិភាគអាហារឲ្យបានម្រតឹមម្រតូវ។ 
 សជ្ៀសឲ្យឆ្ា យពីសម្រគឿងសញៀន សម្រគឿងម្រសវងឹ និងបារ។ី 
 សៅរកទនតសពទយរបស់អ្នកសដីមបជី្យួឲ្យអ្ញ្ញច ញសធមញរបស់អ្នកានសុខភាពលអ។ 

 
វាជាការសាំខាន់សម្រាប់ការសៅជ្បួទនតសពទយោ៉ោ ងសហាចណាស់មដងកនុងអ្ាំ ុងសពលណដលអ្នកានននាស ោះ។ 
សុខភាពសធមញនិងអ្ញ្ញច ញរបស់អ្នកានឥទធិពលសលីសុខភាពទរកសៅកនុងននា។ 
ជាទហរែ៍ានដូចជាជ្ាំងឺសៅសលីអ្ញ្ញច ញសធមញអាចបងកឲ្យានការចមែងសរាគ ណដលអាចសធាីឲ្យទរកឆ្ប់សកីត។ 
ទរកណដលឆ្ប់សកីតអាចានឱកាសខពស់កនុងការានបញ្ញា សុខភាព 
និងពិការភាពណដលអាចសកីតស ងីសពញមយួជី្វតិ។ 
 
សយងីនឹងសធាីការជាមយួអ្នក អ្នកសម្រាលកូន(OB) របស់អ្នក 
និងទនតសពទយរបស់អ្នកសដីមបសីធាីឲ្យម្របាកដថ្អ្នកទទលួបានការណែទាំណដលអ្នកម្រតូវការ។ 
 
សយងីានព័ត៌ានសដីពីសសវាកមមសនេងសទៀត ដូចជា៖ 

 អាហារ និងសសមែៀកបាំ ក់។ 
 ការដឹកជ្ញ្ជូ ន។ 
 ការបាំសៅសោោះ។ 
 ការណែទាំសៅនាោះ។ 
 ជ្យួឲ្យអ្នកយល់ដឹងពីអារមមែ៍ និងបណម្រមបម្រមួលរាងកាយរបស់អ្នក។ 
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 ជ្យួឲ្យអ្នកសបាោះបង់ការជ្ក់បារ។ី 
 កមមវធីិ WIC (កមមវធីិគសតី ទរក និងកុារ) 
 ជ្យួអ្នកទក់ទងនឹងបញ្ញា សម្រគឿងសញៀន សម្រគឿងម្រសវងឹ ឬបញ្ញា សុខភាពនែូវចិតត។ 
 ជ្យួអ្នកទក់ទងនឹងការរ ាំសោលបាំ នកនុងម្រគួស្វរ។ 

 
សោកអ្នកម្របណហលអាចទទួលបានការសមីលណែទាំងសុខភាពសៅនាោះ សាា រៈសវជ្ជស្វគសត ពិសសស 
ឬការដឹកជ្ញ្ជូ នមកជ្បួម្រគូសពទយ។ សូមទក់ទងមកកាន់ពកួសយងីសដីមបទីទលួបានព័ត៌ានបណនថម។ 
សោកអ្នកអាចទូរស័ពាសោយគិតនែែមកកាន់ Bright Start តាមរយៈសលខ 1-877-364-6797 (TTY 711)។ 
 

សាា រៈសវជ្ជស្វគសតណដលសម្របីជាប់បានយូរ និងសាា រៈសពទយ 
 
AmeriHealth Caritas PA CHC រា៉ោ ប់រងសលីសាា រៈសវជ្ជស្វគសតណដលសម្របីជាប់បានយូរ (DME) រាប់ទាំង DME 

សម្រាប់សម្របីម្របាស់កនុងនាោះ និងបរកិាខ រសពទយ។  DME 

គឺជារបស់របរឬឧបករែ៍សពទយណដលម្រតូវបានសម្របីម្របាស់សៅកនុងនាោះរបស់អ្នកជាសម្រចីនដងឬកណនែងណាណដលសកមមភា
ពជី្វតិធមមតាសកីតស ងី សហយីជាទូសៅវាមិនម្រតូវបានសម្របីម្របាស់សៅសនោះសទ ដរាបណាបុគរលរូបសនោះានជ្ាំងឺ 
ឬរងរបសួ។  
ឧបករែ៍សពទយជាធមមតាអាចសបាោះសចាលបានសម្រកាយសពលសម្របីម្របាស់រចួសហយីម្រតូវបានសម្របីម្របាស់សម្រាប់សោលបាំែ
ងសវជ្ជស្វគសត។  របស់ទាំងសនោះខែោះម្រតូវការការអ្នុញ្ញា តជាមុនសហយីម្រគូសពទយម្រតូវបញ្ញជ ទិញរបស់ទាំងសនោះ។  
អ្នកនរត់នរង់ DME ម្រតូវណតសៅកនុងបណាដ ញរបស់ AmeriHealth Caritas PA CHC។  

សោកអ្នកអាចនឹងាននែែបង់មុនសលីនែែសសវាសុខភាព។   
 
ឧទហរែ៍នន DME រមួាន៖  
 

 បាំពង់អុ្កសុីណសន 
 សៅអី្រុញ 
 សឈមី្រចត់ 
 ឧបករែ៍ជ្ាំនយួការសដីរ 
 រែប អ្ឹង 
 ណម្រគសពទយពិសសស  
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ឧទហរែ៍នន DME សម្រាប់សម្របីម្របាស់កនុងនាោះានដូចជា៖ 
 

 ជ្សែតី រសោងសម្រាប់រសទោះរុញ 
 សៅអី្យនតសម្រាប់ស ងីជ្សែតី រ 
 ឧបករែ៍សលីកណដលភាជ ប់នឹងពិោន 
 នែូវជ្ម្រាលសធាីពីសោហធាតុ 

 
សនោះគិតបញ្ចូ លទាំងការដាំស ងី និងការជ្សួជុ្លនន DME សម្រាប់សម្របីម្របាស់កនុងនាោះណដលានរា៉ោ ប់រង 
និងចាាំបាច់ខាងសវជ្ជស្វគសត ប៉ោុណនតវាមិនគិតបញ្ចូ លការណកសម្រមួលនាោះស យី។ 
អ្នកអាចានសិទធិទទលួបានការណកសម្រមួលនាោះ សបីសិនអ្នកទទលួបាន LTSS ។  
 
ឧទហារែ៍ននឧបករែ៍សពទយរមួាន៖ 
 

 ឧបករែ៍សម្រាប់ជ្ាំងឺទឹកសនមណនអម (ដូចជាសឺរុា ាំង ម្របោប់សតសដសមីលជាតិសករកនុងអាហារ ) 
 នសបរុ ាំ 
 សរុតឬសៅរុ ាំ 
 សាា រៈទក់ទងនឹងទឹកសនម (ដូចជាសខាទឹកសនម, សខាម្រទនប់, ម្រកណាត់ម្រទប់កុាំឲ្យម្រជាបទឹក) 

 
ម្របសិនសបីសោកអ្នកានសាំែួរណាមយួទក់ទងនឹង DME ឬឧបករែ៍សពទយ ឬបញ្ជ ីបណាដ ញអ្នកនរត់នរង់ 
សូមសៅទូរស័ពាសៅកាន់សសវាកមមអ្នកចូលរមួតាមរយៈសលខ 1-855-235-5115 (TTY 1-855-235-5112)។ 
  

សសវាកមមសមីលណែកនុងមែឌ លណែទាំ 
 
មែឌ លណែទាំគឺជាកណនែងណដលនដល់សសវាកមមណែទាំឬសសវាកមមសមីលណែកនុងរយៈសពលណវងណដលានបានអាជ្ាប័ែណម្រតឹ
មម្រតូវ។ មែឌ លណែទាំទាំងសនោះានសសវាកមមននណដលជ្យួដល់ម្របជាជ្នទាំងតម្រមូវការសវជ្ជស្វគសត 
និងតម្រមូវការមិនណមនសវជ្ជស្វគសត។  សសវាកមមណែទាំតាមមែឌ លរមួបញ្ចូ លទាំងការសមីលណែទាំ 
និងការស្វដ រនីតិសមបទ ជ្ាំនយួសលីកិចចការននដូចជាការសសែៀក ក់ ការសាអ តកាយ ការសម្របីម្របាស់បនាប់ទឹក 
ចាំែីអាហារ និងការសបាកគក់ 
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ឬសសវាកមមទូសៅណដលចាាំបាច់សនេងៗសទៀតណដលជាណននកមយួននណននការសមីលណែទាំសុខភាពឬកមមវធីិម្រគប់ម្រគងសុខភា
ព។  មែឌ លណែទាំម្រតូវណតសថិតកនុងណននកមយួននបណាដ ញអ្នកនដល់សសវាកមមរបស់ AmeriHealth Caritas PA CHC 

សដីមបអី្នកអាចទទលួបានសសវាកមមទាំងសនោះ។ 
ម្របសិនសបីអ្នកម្រតូវការសសវាកមមរបស់មែឌ លណែទាំកនុងរយៈសពលសម្រចីនជាង 30 នែា សូមសមីលសៅទាំព័រទី 97 

សម្រាប់ព័ត៌ានបណនថមសដីពីសសវាកមមរយៈសពលណវង និងការម្រទម្រទង់។ 
 

សសវាកមមពាបាលសរាគអ្នកជ្ាំងឺសៅមនាីរសពទយ 
 

AmeriHealth Caritas PA CHC សចញនែែសលីសសវាកមមពាបាលសរាគអ្នកជ្ាំងឺសៅមនាីរ 
សពទយដូចជាការពាបាលរាងកាយ ការ្រ និងការនិោយ ម្រពមទាំងការែតកាាំរសមីអិុ្ច និងការសធាីសតសតពិសស្វធន៍។  
PCP របស់អ្នកនឹងសរៀបចាំសសវាកមមទាំងសនោះជាមយួអ្នកនដល់សសវាណែទាំណាាន ក់កនុងបណាដ ញរបស់ AmeriHealth 

Caritas PA CHC។ 

 
សូមសមីលព័ត៌ានសៅកនុងណននកការអ្នុញ្ញា តជាមុនសៅសលីទាំព័រទី 59 

សម្រាប់ព័ត៌ានបណនថមសដីពីសសវាកមមពាបាលសរាគអ្នកជ្ាំងឺសៅមនាីរសពទយណដលអាចនឹងម្រតូវការការអ្នុម័តជាមុន។ 
 
សដីមបណីសាងរកព័ត៌ានអ្ាំពីនែែបង់មុនសម្រាប់សសវាកមមពាបាលសរាគ 
អ្នកជ្ាំងឺសៅមនាីរសពទយសសវាកមមមនាីរសពទយណាមយួសួមអ្សញ្ជ ីញពិនិតយសមីលកាលវភិាគនននែែបង់មុនណដលានភាជ ប់ម
កជាមយួកញ្ច ប់ស្វា គមន៍របស់អ្នក។ 

អ្នកក៍អាចណសាងរកព័ត៌ានសនោះសលីសគហទាំព័ររបស់សយងីតាមរយៈwww.amerihealthcaritaschc.com 

ឬសមីលសៅកនុងណននកសសវាកមមណដលបានធានរា៉ោ ប់រង ទាំព័រទី 45 កនុងសសៀវសៅណែនាំសនោះ 
សដីមបទីទលួបានព័ត៌ានបណនថម។ 
 

សសវាកមមមនាីរសពទយ 
 
AmeriHealth Caritas PA CHC រា៉ោ ប់រងសលីសសវាកមមណែទាំនិងពាបាលសៅកនុង និងសម្រៅមនាីរសពទយ។  
ម្របសិនសបីអ្នកម្រតូវការសសវាកមមសម្រាប់អ្នកជ្ាំងឺណដលម្រតូវសម្រាកកនុងមនាីសពទយ  សហយីមិនសូវបនា ន់ សនោះ PCP ឬ 
ម្រគូសពទយឯកសទសរបស់អ្នក នឹងសរៀបចាំឲ្យអ្នកចូលសម្រាកសៅកនុងមនាីរសពទយកនុងបណាដ ញរបស់ AmeriHealth 

http://www.amerihealthcaritaschc.com/
http://www.amerihealthcaritaschc.com/
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Caritas PA CHC សហយីនឹងតាមោនការណែទាំរបស់អ្នក 
មិនថ្អ្នកម្រតូវការម្រគូសពទយសនេងសទៀតកនុងសពលស្វន ក់សៅមនាីរសពទយ។  
ការសាំរាកកនុងមនាីសពទយម្រតូវណតានការអ្នុម័តសោយ AmeriHealth Caritas PA CHC។  

សដីមបដឹីងថ្សតីមនាីរសពទយសថិតសៅកនុងបណាដ ញរបស់ AmeriHealth Caritas PA CHC ឬអ្ត់ 
សូមសៅទូរស័ពាសៅកាន់សសវាកមមអ្នកចូលរមួតាមរយៈសលខ 1-855-235-5115 (TTY 1-855-235-5112) 

ឬពិនិតយសមីលបញ្ជ ីអ្នកនដល់សសវាណែទាំសៅសលីសគហទាំព័ររបស់ AmeriHealth Caritas PA CHC 

តាមរយៈតាំែភាជ ប់ www.amerihealthcaritaschc.com។   
 
ម្របសិនសបីអ្នកានការបនា ន់ សហយីម្រតូវបានទទលួឲ្យចូលសម្រាកមនាីរសពទយ អ្នកឬក៏សាជិ្កម្រគួស្វរាន ក់ 
ឬមិតតលកដិាន ក់គរួឲ្យដាំែឹងសៅកាន់អ្នកនតល់សសវាណែទាំសុខភាពបឋម (PCP) ឲ្យបានឆ្ប់តាមណដលអាចសធាីបាន 
ប៉ោុណនតមិនម្រតូវឲ្យសលីស 24 សា៉ោ ងស យី សម្រកាយសពលអ្នកម្រតូវបានទទលួឲ្យចូលមនាីរសពទយ។  
ម្របសិនសបីអ្នកម្រតូវបានទទួលឲ្យចូលសម្រាកសៅកនុងមនាីរសពទយណដលមិនសថិតកនុងបណាដ ញរបស់ AmeriHealth 

Caritas PA CHC អ្នកអាចនឹងម្រតូវបានសនារសៅមនាីរសពទយណដលសថិតសៅកនុងបណាដ ញរបស់ AmeriHealth 

Caritas PA CHC វញិ។  អ្នកមិនម្រតូវបានផ្លែ ស់សៅកាន់មនាីរសពទយែមីសទ 
លុោះម្រតាណតអ្នកានសុខភាពរងឹាាំម្រគប់ម្រោន់កនុងការសនារសៅកាន់មនាីរសពទយែមី។ 
 
វាពិតជាសាំខាន់ណាស់សដីមបណីាត់ជ្បួជាមយួ PCP របស់អ្នកកនុងរយៈសពល 7 នែា 
បនា ប់ពីអ្នកចាកសចញពីមនាីរសពទយ។  សៅជ្បួ PCP 

របស់អ្នកភាែ មបនា ប់ពីអ្នកបានស្វន ក់សៅមនាីរសពទយនឹងជ្យួអ្នកសធាីតាមការណែនាំណាមយួ 
ណដលអ្នកទទលួបានសៅសពលណដលអ្នកសថិតសៅកនុងមនាីរសពទយ 
សហយីប ក្ រសោកអ្នកពីការចុោះស ម្ ោះមដងសទៀតសដីមបចូីលសម្រាកកនុងមនាីរសពទយ។ 
 
សពលខែោះ អ្នកអាចម្រតូវសៅជ្ួបម្រគូសពទយ ឬទទលួការពាបាលសៅមនាីរសពទយ 
សោយមិនបាច់ម្រតូវបានអ្នុញ្ញា តឲ្យចូលសគងសពញមយួយប់។  
សសវាកមមទាំងសនោះម្រតូវបានសៅថ្សសវាសម្រាប់អ្នកជ្ាំងឺណដលសាំរាកកនុងមនាីសពទយ។  
 
ម្របសិនសបីអ្នកានសាំែួរអ្ាីមយួសទៀតអ្ាំពីសសវាកមមមនាីរសពទយ 
សូមសៅទូរស័ពាសៅកាន់សសវាកមមសម្រាប់អ្នកចូលរមួតាមរយៈសលខ 1-855-235-5115 (TTY 1-855-235-

5112)។   
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សដីមបណីសាងរកព័ត៌ានអ្ាំពីនែែបង់មុនសម្រាប់សសវាកមមមនាីរសពទយ 
សួមអ្សញ្ជ ីញពិនិតយសមីលកាលវភិាគនននែែបង់មុនណដលានភាជ ប់មកជាមយួឈុតកញ្ច ប់ស្វា គមន៍របស់អ្នក។ 
អ្នកក៍អាចណសាងរកព័ត៌ានសនោះសលីសគហទាំព័ររបស់សយងីតាមរយៈ www.amerihealthcaritaschc.com 

ឬសមីលណននកសសវាកមមណដលបានធានរា៉ោ ប់រងទាំព័រទី 45 សដីមបទីទលួបានព័ត៌ានបណនថម។  
  

សសវាកមមប ក្ រទុកមុន 
 

AmeriHealth Caritas PA CHC ធានរា៉ោ ប់រងសលីសសវាកមមប ក្ រទុកមុន 
ណដលអាចជ្យួឲ្យរកាសុខភាពអ្នកបានលអ។  សសវាកមមប ក្ រទុកមុនរមួានសលីសពីការជ្បួជាមយួ PCP 

របស់អ្នកមដងកនុងមយួឆ្ន ាំសដីមបសីធាីការពិនិតយសុខភាព។  ពកួសគក៏រាប់បញ្ចូ លទាំងការចាក់ថ្ន ាំប ក្ រសរាគ (ចាក់វា៉ោ ក់ស្វាំង) 

ការសធាីសតសតសៅមនាីរពិសស្វធន៍និងការសធាីសតសតសនេងៗសទៀតណដលអាចឲ្យអ្នកនិង PCP 

របស់អ្នកដឹងថ្អ្នកានសុខភាពលអឬានបញ្ញា សុខភាពណាមយួ។  សៅជ្ួប PCP 

របស់អ្នកសម្រាប់សសវាកមមប ក្ រទុកមុន។  
ោត់នឹងណែនាំអ្ាំពីការណែរកាសុខភាពរបស់អ្នកសោងសៅតាមអ្នុស្វសន៍ចុងសម្រកាយសម្រាប់ការណែទាំ។   
 
គសដីក៏អាចសៅចូលរមួ OB/GYN សម្រាប់ការសធាីសតសដ Pap និងម្រតសគៀកម្របចាាំឆ្ន ាំរបស់ពកួសគ 
និងសដីមបទីទលួសវជ្ជបញ្ញជ សម្រាប់ការែត ែ្ុោះសមីលសោោះ។ 
 

សតីដល់សពលម្រតវូពិនិតយសុខភាពសហយីណមនសទ? 
 
មនុសេម្រគប់វយ័ សៅជ្បួ PCP របស់អ្នកមដងសរៀងរាល់ឆ្ន ាំ។ 

សៅជ្បួទនតសពទយរបស់អ្នក 2 

ដងកនុងមយួឆ្ន ាំសម្រាប់ការពិនិតយសុខភាពាត់សធមញ។ 

គសដីទាំងឡាយ សៅជ្បួសពទយសរាគគសដី (GYN) ឬ PCP 

របស់អ្នកសរៀងរាល់ឆ្ន ាំសម្រាប់បញ្ញា សុខភាពគសដី។ 

ម្របសិនសបីអ្នកបានដឹងថ្ខែួនានននាស ោះ ជ្បួជាមយួម្រគូសពទយសមាព ឬសពទយសរាគគសដី (OB/GYN) 

ភាែ មៗ  
សហយីសធាីការណាត់ជ្បួឲ្យបានសទៀងទត់។ 
សៅទូរស័ពាសៅកាន់ទនតសពទយរបស់អ្នកនែាសនោះសម្រាប់ការពិនិ
តយសុខភាពាត់សធមញ។ 

http://www.amerihealthcaritaschc.com/
http://www.amerihealthcaritaschc.com/
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ម្របសិនសបីអ្នកជាគសដីានអាយុចាប់ពី 40 ឆ្ន ាំស ងីសៅ សធាីការការែត ែ្ុោះសមីលសុដន់របស់អ្នកមដងជាសរៀងរាល់ឆ្ន ាំឬសធាី
តាមការណែនាំរបស់ម្រគូសពទយ។ សៅជ្បួទនតសពទយរបស់អ្នក 2 

ដងកនុងមយួឆ្ន ាំសម្រាប់ការពិនិតយសុខភាពាត់សធមញ។ 

ម្របសិនសបីអ្នកជាបុរសានអាយុចាប់ពី 50 

ឆ្ន ាំស ងីសៅ 

ពិសម្រោោះជាមយួម្រគូសពទយរបស់អ្នកអ្ាំពីការពិនិតយរកសមីលមហារ ី
កម្រកសពញម្របូស្វដ ត។ សៅជ្ួបទនតសពទយរបស់អ្នក 2 

ដងកនុងមយួឆ្ន ាំសម្រាប់ការពិនិតយសុខភាពាត់សធមញ។ 

ម្របសិនសបីសោកអ្នកានអាយុចាប់ពី 50 ឆ្ន ាំស ងីសៅ ពិសម្រោោះជាមយួសវជ្ជបែឌិ តរបស់អ្នកអ្ាំពីការពិនិតយរកសមីលជ្ាំ
ងឺមហារកីស ោះសវៀនធាំនិងម្រកស្វល់គូែ។ 
សៅជ្បួទនតសពទយរបស់អ្នក 2 ដង កនុងមយួ 
ឆ្ន ាំ សដីមបពិីនិតយសុខភាពាត់សធមញ។ 

 
ការពិនិតយរាងកាយ 

 
សោកអ្នកគរួណតសធាីការពិនិតយរាងកាយសោយ PCP របស់អ្នកោ៉ោ ងសហាចណាស់មដងកនុងមួយឆ្ន ាំ។  វានឹងជ្យួឲ្យ 
PCP របស់អ្នករកស ញីបញ្ញា ណាមយួណដលអ្នកអាចនឹងមិនដឹងអ្ាំពីវា។  PCP 

របស់អ្នកអាចបញ្ញជ ទិញការសធាីសតសតណនអកសលីម្របវតតិសុខភាព អាយុ និងសលទរបស់អ្នក។  PCP 

របស់អ្នកក៏នឹងពិនិតយនងណដរថ្សតីអ្នកបានចាក់ថ្ន ាំប ក្ រនិងសសវាប ក្ រទុកមុនរបស់អ្នកទន់សម័យសហយីឬសៅសដីមបី
រកាអ្នកឲ្យានសុខភាពលអ។ 
 
ម្របសិនសបីអ្នកមិនចាស់ថ្អ្នកបានដឹងព័ត៌ានែមីបាំនុតសតីពីតម្រមូវការណែទាំសុខភាពឬក៍អ្ត់ សូមទូរស័ពាសៅកាន់ 

PCP របស់អ្នក ឬសសវាកមមសាជិ្កតាមរយៈសលខ 1-855-235-5115 (TTY 1-855-235-5112)។  
សសវាកមមសម្រាប់អ្នកចូលរមួក៏អាចជ្យួអ្នកសធាីសសវាកមមសម្រាប់អ្នកចូលរមួ PCP របស់អ្នក បាននងណដរ។  
 

ការណែទាំសុខភាពសៅនាោះ 
AmeriHealth Caritas PA CHC 
រា៉ោ ប់រងសលីការណែទាំសុខភាពសៅនាោះណដលម្រតូវបាននដល់ជូ្នសោយភាន ក់្រសុខភាពតាម នាោះ។  
ការណែទាំសុខភាពសៅនាោះគឺជាការណែទាំណដលម្រតូវបាននដល់ជូ្នសៅនាោះរបស់អ្នក សហយីវារមួបញ្ចូ លទាំងសសវាណែទាំ 
ការជ្យួដល់សកមមភាពរស់សៅម្របចាាំនែា ដូចជាការងូតទឹក ការសសែៀក ក់ និងការបរសិភាគអាហារ 
និងការពាបាលរាងកាយ ការនិោយ និងការពាបាលសោយវជិាជ ជី្វៈ។  
ម្រគូសពទយរបស់អ្នកម្រតូវណតបញ្ញជ ទិញការណែទាំសុខភាពសៅនាោះ។   
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ានណដនកាំែត់ចាំស ោះចាំនួនននការមកសមីលការណែទាំសៅនាោះណដលអ្នកអាចទទលួបានលុោះម្រតាណតអ្នក 
ឬអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពសសនសុីាំការសលកីណលងចាំស ោះណដនកាំែត់សនោះ។ 

សោកអ្នកគរួណតទក់ទងសៅកាន់សសវាកមមអ្នកចូលរមួតាមរយៈសលខ 1-855-235-5115 (TTY 1-855-235-5112) 

ម្របសិនសបីសោកអ្នកម្រតូវបានអ្នុញ្ញា តសលីការណែទាំសុខភាពសៅនាោះ 
និងការណែទាំសនោះមិនម្រតូវបាននដល់ជូ្នដូចណដលបានអ្នុញ្ញា តសទ។ 

ការម្រគប់ម្រគងជ្ាំងឺ 
 

AmeriHealth Caritas PA CHC ានកមមវធីិសម័ម្រគចិតតសដីមបជី្យួអ្នកឲ្យណែទាំសុខភាពរបស់ខែួនឲ្យបានលអម្របសសីរ 
ម្របសិនសបីសោកអ្នកានលកខែឌ សុខភាពមយួចាំនួនដូចខាងសម្រកាម។  AmeriHealth Caritas PA CHC 

ានអ្នកម្រគប់ម្រគងការណែទាំណដលនឹងសធាីការជាមយួអ្នក និងអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពរបស់អ្នក 
សដីមបសីធាីឲ្យម្របាកដថ្អ្នកទទលួបានសសវាកមមណដលអ្នកម្រតូវការ។  សោកអ្នកមិនម្រតូវការការណែនាំពី PCP 

របស់អ្នកសម្រាប់កមមវធីិទាំងសនោះសទ និងមិនាននែែបង់មុនសទ។   
 
ម្របសិនសបីអ្នកានស្វថ នភាពសុខភាពណាមយួដូចបានរាយខាងសម្រកាម 
អ្នកអាចកាែ យជាណននកមយួននកមមវធីិពិសសសរបស់សយងីសម្រាប់៖ 

 ជ្ាំងឺហតឺ។ 
 ជ្ាំងឺសាោះនែូវដសងាីមរុា ាំនរ ៉ោ (COPD)។ 
 ជ្ាំងឺទឹកសនមណនអម។ 
 ជ្ាំងឺណដលប៉ោោះ ល់ម្របព័នធ្មរត់។ 
 ជ្ាំងឺ្មម្រកកក។ 
 ជ្ាំងឺហុវី/សអ្ដស៍។ 
 ជ្ាំងឺកងាោះ្មម្រកហម។ 

ានវធីិមយួចាំននួណដលអ្នកអាចកាែ យជាណននកមយួននកមមវធីិទាំងសនោះ៖ 
 PCP, ម្រគូសពទយឯកសទស 
ឬអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពរបស់អ្នកអាចនឹងពិសម្រោោះជាមយួអ្នកអ្ាំពីការកាែ យជាណននកមយួននកមមវធីិ។ 
ោត់នឹងសៅទូរស័ពាមកសយងីសដីមបភីាជ ប់ទាំនក់ទាំនងនឹងអ្នក។ 

 សយងីអាចសមីលស ញីពីម្របវតតិសុខភាពរបស់អ្នកថ្អ្នកនឹងទទលួបានធានរា៉ោ ប់រងពីកមមវធីិមយួ។ 
សយងីនឹងសនី្ព័ត៌ានសៅអ្នកតាមនម្របសែីយ ៍ឬទក់ទងសៅអ្នកអ្ាំពីការកាែ យជាណននកមយួននកមមវធីិ។ 
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 អ្នកអាចស្វកសួរបាន! សូមទាំនក់ទាំនងសៅកាន់សសវាកមមសម្រាប់អ្នកចូលរមួតាមរយៈទូរស័ពាសលខ 1-855-

235-5115 (TTY 1-855-235- 5112) សហយីស្វកសួរអ្ាំពីកមមវធីិទាំងអ្ស់សនោះ។ 
 
តាមរយៈកមមវធីិរបស់សយងី សយងីជ្យួអ្នកឲ្យានការយល់ដឹងកាន់ណតម្របសសីរស ងីអ្ាំពីស្វថ នភាពរបស់អ្នក។ 
អ្នកម្រគប់ម្រគងការណែទាំជ្យួសាំរបសាំរលួការណែទាំសុខភាពរបស់អ្នកនិងបញ្ជូ នព័ត៌ានដល់អ្នកអ្ាំពីស្វថ នភាពរបស់អ្នក
។ 
 
ម្របសិនសបីអ្នកានតម្រមូវការបណនថម អ្នកម្រគរប់ម្រគងការណែទាំរបស់អ្នកនឹងសធាីការជាមួយអ្នក និង PCP របស់អ្នក។ 
អ្នកនឹងកាំែត់និងសធាីការសលីសោលសៅផ្លា ល់ខែួនសដីមបសីលីកកមពស់សុខភាពនិងគុែភាពជី្វតិរបស់អ្នក។ 
 
កនុងនមជាអ្នកចូលរមួរបស់ AmeriHealth Caritas PA CHC សោកអ្នកានសិទធិសដីមបនិីោយថ្អ្នក
មិនចង់កាែ យជាណននកមយួននកមមវធីិទាំងសនោះសទ។ សោកអ្នកអាចម្របាប់សយងីតាមទូរស័ពា ឬជាោយលកខែ៍អ្កេរ។ 
ម្របសិនសបីអ្នកមិនចង់កាែ យជាណននកមយួននកមមវធីិទាំងសនោះសទ សនោះវានឹងមិនផ្លែ ស់បដូរការធានរា៉ោ ប់រងរបស់ 

AmeriHealth Caritas PA CHC សោយវធីិណាមយួស យី។ វាក៏មិនផ្លែ ស់បដូរវធីិណដលអ្នកម្រតូវពាបាលសោយ 

AmeriHealth Caritas PA CHC និងអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពរបស់សយងី ឬម្រកសួងសសវាកមមម្របជាជ្ន 

(DHS)។ 
 
ម្របសិនសបីអ្នកានចមាល់ណាមយួទក់ទងនឹងកមមវធីិពិសសសៗ ឬមិនចង់កាែ យជាណននកមយួននកមមវធីិទាំងសនោះ 
សូមសៅទូរស័ពាសៅកាន់កមមម្រគប់ម្រគងការណែទាំតាមរយៈសលខ 1-855-332-0116 (TTY 711)។ 
 
តាមរយៈការអ្នុវតតតាមណននការណែទាំសុខភាពរបស់អ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពរបស់អ្នក និងការយល់ដឹងពីជ្ាំងឺ 
ឬស្វថ នភាពរបស់អ្នក អ្នកអាចានសុខភាពកាន់ណតលអ។  អ្នកម្រគប់ម្រគងការណែទាំរបស់ AmeriHealth Caritas 
PA CHC 
សៅទីសនោះសដីមបជី្យួអ្នកឲ្យយល់ពីរសបៀបណែទាំខែួនឯងឲ្យបានលអម្របសសីរសោយអ្នុវតតតាមការបញ្ញជ របស់សវជ្ជបែឌិ តរ
បស់អ្នក សោយបសម្រងៀនអ្នកអ្ាំពីរសបៀបសម្របីម្របាស់ថ្ន ាំសពទយរបស់អ្នក ជ្យួអ្នកឲ្យានសុខភាពម្របសសីរស ងី 
និងនដល់ព័ត៌ានដល់អ្នកសដីមបសីម្របីម្របាស់សៅកនុងសហគមន៍របស់អ្នក។  ម្របសិនសបីអ្នកានសាំែួរអ្ាីមយួ 
ឬម្រតូវការជ្ាំនយួ សូមសៅទូរស័ពាសៅកាន់សសវាកមមសម្រាប់អ្នកចូលរមួតាមរយៈសលខ 1-855-235-5115 (TTY 1-

855-235-5112)។ 
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ណននកទី 4 –  
 

សម្រៅបណាដ ញ  
និង 

សសវាកមមសម្រៅគសម្រាង 
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អ្នកនដលស់សវាកមមសម្រៅបណាដ ញ 
 
អ្នកនដល់សសវាកមមសម្រៅបណាដ ញគឺជាអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពណដលមិនានកិចចសនាជាមយួ AmeriHealth 

Caritas PA CHC សដីមបនីដល់សសវាកមមជូ្នអ្នកចូលរមួរបស់ AmeriHealth Caritas PA CHC សនោះសទ។  
វាអាចានសពលមយួណដលអ្នកម្រតូវការម្រគូសពទយ ឬមនាីរសពទយណដលមិនសថិតសៅកនុងបណាដ ញរបស់ AmeriHealth 

Caritas PA CHC។  ម្របសិនសបីករែីសនោះសកីតស ងី អ្នកអាចសសនីសុាំ PCP របស់អ្នកឲ្យជ្យួអ្នក។  PCP 

របស់អ្នកានសលខពិសសសមយួសដីមបសីៅទូរស័ពាសសនីសុាំ AmeriHealth Caritas PA CHC 

ណដលសគអ្នុញ្ញា តឲ្យអ្នកសៅជ្បួអ្នកនដល់សសវាកមមសម្រៅបណាដ ញ។  AmeriHealth Caritas PA CHC 

នឹងពិនិតយសមីលថ្សតីានអ្នកនដល់សស 
វាណែទាំសុខភាពដនទសទៀតសៅកនុងតាំបន់របស់អ្នកណដលអាចនដល់នូវម្របសលទននការណែ ទាំដូចោន សម្រាប់អ្នក ឬ PCP 

របស់អ្នកសជ្ឿថ្ចាាំបាច់សម្រាប់អ្នក។  ម្របសិនសបី AmeriHealth Caritas PA CHC 

មិនអាចនដល់ជ្សម្រមីសអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពឲ្យអ្នក ោ៉ោ ងសហាចណាស់ពីរនក់សៅកនុងតាំបន់របស់អ្នក សនោះ 
AmeriHealth Caritas PA CHC 
នឹងធានរា៉ោ ប់រងសលីសសវាចាាំបាច់ខាងសវជ្ជស្វគសដសោយអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពសម្រៅបណាដ ញ។   
 
ការទទលួការណែទាំកនុងសពលសៅសម្រៅតាំបនស់សវាកមមរបស់ AmeriHealth Caritas PA 

CHC 
 
ម្របសិនសបីអ្នកសៅសម្រៅតាំបន់សសវាកមមរបស់ AmeriHealth Caritas PA CHC សហយីានស្វថ នភាពជ្ាំងឺបនា ន់ 
សូមសៅកាន់បនាប់សសគ រ្ ោះបនា ន់ណដលសៅជិ្តបាំនុត ឬក៏សៅទូរស័ពាសៅសលខ 911។  សម្រាប់ស្វថ នភាពជ្ាំងឺបនា ន់ 
អ្នកមិនចាាំបាច់ម្រតូវានការអ្នុញ្ញា តពី AmeriHealth Caritas PA CHC សដីមបទីទលួបានការណែទាំសនោះសទ។  
ម្របសិនសបីអ្នកម្រតូវបានអ្នុញ្ញា តឲ្យចូលមនាីរសពទយ អ្នកគរួណតអ្នុញ្ញា តឲ្យ PCP របស់អ្នកបានដឹង។   
 
ម្របសិនសបីអ្នកម្រតូវការណែទាំសម្រាប់ស្វថ នភាពជ្ាំងឺមិនណមនសសគ រ្ ោះបនា ន់ខែៈសពលសៅសម្រៅតាំបន់សសវាកមម 
សៅទូរស័ពាសៅកាន់ PCP របស់អ្នកឬ សសវាកមមសាជិ្កតាមរយៈសលខ 1-855-235-5115 (TTY 1-855-235-

5112) ណដលនឹងជ្យួអ្នកឲ្យទទលួបានការណែទាំសមរមយបាំនុត។   
 
AmeriHealth Caritas PA CHC 
នឹងមិនទូទត់នែែសសវាកមមណដលទទលួបានពីខាងសម្រៅម្របសទសអាសមរកិនិងសម្រៅទឹកដីអាសមរកិសទ។ 
 

សសវាកមមសម្រៅគសម្រាង 
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សោកអ្នកអាចនឹងានសិទធិសដីមបទីទលួបានសសវាកមមសលីសពីអ្ាីណដលម្រតូវបាននដល់សោយ AmeriHealth Caritas 

PA CHC។  ខាងសម្រកាមសនោះគឺជាសសវាកមមមយួចាំននួណដលអាចរកបាន ប៉ោុណនតមិនម្រតូវបានរា៉ោ ប់រង សោយ 

AmeriHealth Caritas PA CHC សទ។  ម្របសិនសបីអ្នកម្រតូវការជ្ាំនយួកនុងការទទលួបានសសវាកមមទាំងសនោះ 
សូមសៅទូរស័ពាសៅកាន់សសវាកមមអ្នកចូលរមួតាមរយៈសលខ 1-855-235-5115 (TTY 1-855-235-5112)។ 
 

ការដឹកជ្ញ្ជូ នសម្រាប់ការពាបាលជ្ាំងឺកនុងករែីមិនបនា ន់ 
 

ភាគសម្រចីន AmeriHealth Caritas PA CHC 

មិនរាប់បញ្ចូ លឡានសពទយដឹកអ្នកជ្ាំងឺមិនបនា ន់សម្រាប់អ្នកចូលរមួកនុង Community HealthChoices 

Participants សនោះសទ។  AmeriHealth Caritas PA CHC 

អាចជ្យួអ្នកកនុងការសរៀបចាំមសធាបាយសធាីដាំសែីរសៅកាន់ការណាត់ជ្បួណដលានសសវាកមមធានរា៉ោ ប់រងតាមរយៈកមមវ ិ
ធីដូចជាកមមវធីិណចកោន ជិ្ោះ (Shared Ride) ឬ MATP ណដលបានពិពែ៌នខាងសម្រកាម។   
 
AmeriHealth Caritas PA CHC នឹងរា៉ោ ប់រងសលីឡានសពទយដឹកអ្នកជ្ាំងឺមិនបនា ន់ ម្របសិនសបី៖ 
 

 អ្នករស់សៅកនុងមែឌ លណែទាំសហយីម្រតូវសៅជ្បួការណាត់សពទយ 
ឬមែឌ លណែទាំបនា ន់ឬឱសែស្វថ នសម្រាប់សសវាកមមជ្ាំនយួសវជ្ជស្វគសត DME ឬថ្ន ាំសពទយ ណាមួយ។  

 អ្នកម្រតូវការឡានសពទយដឹកអ្នកជ្ាំងឺណដលចាាំបាច់ខាងសវជ្ជស្វគសតកនុងករែីមិនបនា ន់ 
ដូចជាម្របសិនសបីអ្នកម្រតូវការសម្របីណម្រគរុញអ្នកជ្ាំងឺសដីមបសីៅជ្បួការណាត់របស់អ្នក 

 
ម្របសិនសបីអ្នកានចមាល់ទក់ទងនឹងឡានសពទយដឹកអ្នកជ្ាំងឺកនុងករែីមិនបនា ន់ 
សូមសៅទូរស័ពាសៅកាន់សសវាកមមអ្នកចូលរមួតាមរយៈសលខ 1-855-235-5115 (TTY 1-855-235-5112)។ 
 

កមមវធីិជ្ាំនយួការដឹកជ្ញ្ជូ នសម្រាប់ការពាបាល 
 
MATP នតល់នូវការដឹកជ្ញ្ជូ នណដលមិនណមនជាការសសគ រ្ ោះបនា ន់សៅកាន់ណននកណាត់ជ្បួទក់ទងនឹងសុខភាព 
និងឱសែស្វថ ន។ សសវាកមមសនោះម្រតូវបាននដល់ជូ្នសោយឥតគិតនែែ។ MATP 

សៅកនុងស ក្ ត់ណដលអ្នករស់សៅនឹងកាំែត់ពីតម្រមូវការរបស់អ្នកសម្រាប់សសវាកមមនិងនតល់នូវម្របសលទននការដឹកជ្ញ្ជូ ន
ម្រតឹមម្រតូវសម្រាប់អ្នក។ ជាទូសៅ សសវាកមមដឹកជ្ញ្ជូ នម្រតូវបាននតល់ជូ្នតាមវធីិដូចខាងសម្រកាម៖ 



សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់អ្នកចូលរមួឆ្ន ាំ 2022 របស់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania 

Community HealthChoices 

92 

 មសធាបាយសធាីដាំសែីរស្វធារែៈដូចជាឡានម្រកុង រែសលែីងសម្រកាមដី ឬរែសលែីងានសៅទីសនោះ MATP 

នតល់សាំបុម្រតបញ្ញជ ក់ ឬកនាុយសាំបុម្រត ឬសងអ្នកវញិសម្រាប់នែែសធាីដាំសែីរស្វធារែៈ។  
 ម្របសិនសបីអ្នក ឬនរណាាន ក់សទៀតានឡានណដលអ្នកអាចសម្របីសដីមបណីាត់ជ្បួ សនោះ MATP 

អាចនឹងបង់លុយឲ្យអ្នកកនុងមយួា៉ោ យល៍បូកនឹងកណនែងចតនិងនែែសសវាណដលានប ក្ ន់នដម្រតឹមម្រតូវ។  
 សៅសពលណដលការដឹកជ្ញ្ជូ នស្វធារែៈមិនអាចសម្របីបានឬមិនសមម្រសបនឹងអ្នក សនោះ MATP 

នតល់ការជិ្ោះរែយនតដឹកអ្នកដាំសែីរណដលរមួានរែយនតណវ ៉ោន រែយនតដឹកទាំនិញ ឬរែយនតតាក់សុី។  
ជាធមមតារែយនតសនោះនឹងានអ្នកជិ្ោះសលីសពី 1 នក់សោយានសពលសវោ និងទីតាាំងសៅទទលួយក 
និងទាំោក់ចុោះសនេងៗោន ។  

 
ម្របសិនសបីអ្នកម្រតូវការមសធាបាយសធាីដាំសែីរសៅកាន់ការណាត់ជ្ួបទក់ទងនឹងសុខភាព ឬសៅឱសែស្វថ ន 
សូមទក់ទង MATP កនុងតាំបន់របស់អ្នកសដីមបទីទលួបានព័ត៌ានបណនថមនិងចុោះស ម្ ោះសម្រាប់សសវាកមម។ 
សូមសមីលព័ត៌ានអ្ាំពីមសធាបាយសធាីដាំសែីរណដលម្រតូវបានបញ្ចូ លកនុងកញ្ច ប់ស្វា គមន៍ 
របស់អ្នកសម្រាប់ព័ត៌ានបណនថមអ្ាំពី MATP ។  បញ្ជ ីសពញសលញននព័ត៌ានទាំនក់ទាំនងរបស់ MATP 
ម្របចាាំតាំបន់អាចរកស ញីសៅទីសនោះ៖ http://matp.pa.gov/CountyContact.aspx។  
 
MATP នឹងបញ្ញជ ក់ជាមយួ AmeriHealth Caritas PA CHC ឬការោិល័យម្រគូសពទយរបស់អ្នកថ្ 
ការណាត់ជ្បួទក់ទងនឹងសុខភាពណដលអ្នកម្រតូវការកនុងការដឹកជ្ញ្ជូ ន គឺជាសសវាកមមណដលបានធានរា៉ោ ប់រង។  

AmeriHealth Caritas PA CHC សធាីការជាមយួ MATP សដីមបជី្យួអ្នកសរៀបចាំការដឹកជ្ញ្ជូ ន។  
សម្រាប់ព័ត៌ានបណនថម អ្នកក៏អាចសៅទូរស័ពាសៅកាន់សសវាកមមអ្នកចូលរមួតាមរយៈទូរស័ពាសលខ 1-855-235-5115 

(TTY 1-855-235- 5112)។ 
 

កមមវធីិគសត ីទរក និងកុារ  
 
កមមវធីិគសដី ទរក និង កុារ (WIC) នដល់អាហារសុខភាព និងអាហារូបតថមាដល់ទរក និងកុារអាយុសម្រកាម 5 ឆ្ន ាំ 
និងគសដីានននាស ោះ គសដីសម្រាលកូនរចួ ឬគសដីកាំពុងបាំសៅសោោះកូន។  WIC 

ជ្យួអ្នកនិងកូនរបស់អ្នកញុាាំឲ្យបានលអសោយបសម្រងៀនអ្នកអ្ាំពីអាហារបាំប៉ោនលអនិងនតល់ប័ែណញុាាំអាហារដល់អ្នកឲ្យសម្របី
សៅតាមហាងលក់សម្រគឿងសទស។  WIC ជ្យួទរកនិងកុារតូចៗឲ្យបរសិភាគអាហារម្រតឹមម្រតូ 
សដីមបឲី្យពកួសគអាចធាំធាត់ានសុខភាពលអ។  អ្នកអាចសសនីសុាំអ្នកនតល់សសវាណែទាំាតុភាពរបស់អ្នកសដីមបោីក់ កយសុាំ 
WIC សៅសពលជ្បួសលីកសម្រកាយ ឬទូរស័ពាសៅសលខ 1-800-WIC-WINS (1-800-942-

9467)។  សម្រាប់ព័ត៌ានបណនថម សូមចូលសមីលសគហទាំព័រ WIC តាមរយៈ www.pawic.com 

http://matp.pa.gov/CountyContact.aspx
http://www.pawic.com/
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បញ្ញា អ្ាំសពីហងិាកនុងម្រគសួ្វរ និងការប ក្ រ 

 
អ្ាំសពីហងឹាកនុងម្រគួស្វរគឺជាគាំរូននឥរោិបទណដលមនុសេាន ក់ពាោមដសែតី មអ្ាំណាចឬម្រគប់ម្រគងសលីមនុសេាន ក់សទៀ
តសៅកនុងម្រគួស្វរឬទាំនក់ទាំនងជិ្តសនិទធ។ 
 
ានម្របសលទអ្ាំសពីហងឹាកនុងម្រគួស្វរជាសម្រចីន។ អ្ាំសពីហងិាកនុងម្រគូស្វររមួាន៖  
 

 ការសធាីបាបនែូវចិតត 
 ការរ ាំសោលបាំ ននែូវកាយ 
 ការលបចាប់ 
 ការចាប់រ ាំសោល 
 ការរ ាំសោលបាំ នហរិញ្ាវតថុ 
 ការសជ្រម្របាែ 
 ការរ ាំសោលបាំ នសលីមនុសេចាស់ 
 អ្ាំសពីហងឹាសកីតស ងីកនុងជី្វតិគូស្វា មីលរោិ  
 ការរ ាំសោលបាំ នពីនដគូជិ្តសនិទធ  
 អ្ាំសពីហងឹាកនុងម្រគួស្វរសៅកនុងសហគមន៍ LGBTQ+  

 
ានស ម្ ោះខុសៗោន ជាសម្រចីនម្រតូវបានសម្របីសដីមបនិីោយអ្ាំពីអ្ាំសពីហងិាកនុងម្រគួស្វរ។ វាអាចម្រតូវបានសគសៅថ្៖ 
ការរ ាំសោលបាំ ន អ្ាំសពីហងិាកនុងម្រគួស្វរ ការរ ាំសោលសលីរាងកាយ ការរ ាំសោលបាំ នពីនដគូជិ្តសនិទធ ឬម្រកុមម្រគួស្វរ, 
បតីម្របពនធ, ទាំនក់ទាំនងឬអ្ាំសពីហងិាពីនដគូសសនហាមិនទន់សរៀបការ។ 
 
ម្របសិនសបីានសរឿងណាមួយកាំពុងសកីតស ងីចាំស ោះអ្នកឬបានសកីតស ងីឬអ្នកខាែ ចនដគូអ្នក 
សនោះអ្នកអាចនឹងានទាំនក់ទាំនងណដលានការរ ាំសោលបាំ ន។   
 
អ្ាំសពីហងឹាកនុងម្រគួស្វរគឺជាឧម្រកិដាកមម សហយីការការ រនែូវចាប់គឺានសម្រាប់អ្នក។ 
ការចាកសចញពីទាំនក់ទាំនងណដលានអ្ាំសពីហងិាគឺមិន្យម្រសួលសនោះសទ ប៉ោុណនត អ្នកអាចរកជ្ាំនយួបាន។  
 
កណនែងសដីមបទីទលួបានជ្ាំនយួ៖ 
 
National Domestic Violence Hotline 

http://www.thehotline.org/
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1-800-799-7233 (SAFE)  
1-800-787-3224 (TTY) 
 
Pennsylvania Coalition Against Domestic Violence 
 
សសវាកមមណដលនតល់ជូ្នជ្នរងសម្រោោះសោយអ្ាំសពីហងឹាកនុងម្រគួស្វររមួាន៖ អ្នតរាគមន៍សលីវបិតតិ ការម្របឹកា 
សៅតាមការណាត់ជ្ួបរបស់ ប៉ោូលីស សពទយនិងការណាត់ជ្បួសៅតុោការ។ 
និងទីជ្ាំរកបនា ន់បសណាត ោះអាសននសម្រាប់ជ្នរងសម្រោោះនិងកុារសៅកនុងបនាុក។ 
កមមវធីិប ក្ រនិងអ្ប់រ ាំក៏ម្រតូវបាននតល់នងណដរសដីមបបីនថយហានិល័យននអ្ាំសពីហងិាកនុងម្រគួស្វរសៅកនុងសហគមន៍។      
 
1-800-932-4632 (សៅកនុងរដា Pennsylvania)  
 

ការរ ាំសោលបាំ ននែូវសលទនិងវបិតតិរ ាំសោលសសពសនថវៈ 
 

អ្ាំសពីរ ាំសោលបាំ ននែូវសលទ 
រមួានការទក់ទង កយសមដីឬសកមមភាពនែូវសលទណដលមិនចង់បានណាមយួណដលម្របឆ្ាំងនឹង្នាៈរបស់មនុសេ។  
សគអាចសម្របីការចាប់បងខាំ ការគាំរាមកាំណហង សម្របីឧបាយកលឬបញ្ចុ ោះបញ្ចូ លឲ្យម្របម្រពឹតតអ្ាំសពីរ ាំសោលនែូវសលទ។  
អ្ាំសពីរ ាំសោលបាំ ននែូវសលទ ានដូចជា៖  
 

 ចាប់រ ាំសោល  
 ការបាំ ននែូវសលទ 
 ការបាំ ននែូវសលតស្វច់ញាតិបងបអូន  
 ការបាំ ននែូវសលទសលីកុារ  
 ការចាប់រ ាំសោលមនុសេស្វរ ល់ោន  
 ចាប់កាន់ ឬស្វា បបណងអល  
 សនី្ស្វរជារូបអាសអាភាសសោយោម នការអ្នុញ្ញា ត  
 ការរ ាំសោលបាំ នតាមពិធីស្វសន  
 ការរកសុីសកងម្របវញ័្ច នែូវសលទ (ឧទហរែ៍៖ សពសាចារ) 
 ការោយនីែូវសលទ  
 ការម្របឆ្ាំងនឹងម្រកុម LGBTQ+ ការសមែុតគាំរាម 

http://www.pcadv.org/
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 ការោតម្រតោងនិងការលួចសមីលសគម្រស្វត ឬរមួរក័េោន  (ទសងាីណដលម្រតូវបានសគសមីលស ញី ែតរូប 
ឬែតសៅកណនែងណដលសគគិតថ្ជាកណនែងឯកជ្ន)  

 ការចូលរមួសោយបងខាំកនុងការនលិតរូបភាពអាសអាភាស 
 
អ្នករចួនុតពីអ្ាំសពីហងឹានែូវសលទអាចានម្របតិកមមខាងរាងកាយ នែូវចិតតឬអារមមែ៍ចាំស ោះបទពិសស្វធន៍សនោះ។  
អ្នករចួនុតពីអ្ាំសពីហងឹានែូវសលទអាចានអារមមែ៍ថ្ឯកា ល័យខាែ ច ខាម ស់សអ្ៀន 
និងល័យខាែ ចថ្ោម ននរណាាន ក់សជ្ឿពកួសគសទ។  ការពាបាលអាចម្រតូវការសពលសវោ 
ប៉ោុណនតការពាបាលអាចសកីតស ងីបាន។  
 
កណនែងសដីមបទីទលួបានជ្ាំនយួ៖ 
 
មជ្ឈមែឌ លវបិតតិរ ាំសោលសសពសនថវៈ សៅ Pennsylvania បសម្រមីមនុសេសពញវយ័និងកុារទាំងអ្ស់។ 
សសវាកមមទាំងសនោះរមួាន៖  
 

 ម្របឹកាសោបល់អ្ាំពីវបិតតិសោយសសរនិីងសោយសាំ្ត់ 24 សា៉ោ ងកនុងមយួនែា។ 
 សសវាកមមសម្រាប់ម្រកុមម្រគួស្វរ មិតតលកតិ នដគូ ឬបតី ម្របពនធរបស់ជ្នរងសម្រោោះ។ 
 ព័ត៌ាននិងការណែនាំសៅកាន់សសវាកមមសនេងសទៀតសៅកនុងតាំបន់របស់អ្នកនិងកមមវធីិអ្ប់រ ាំប ក្ រ។  

 
1-888-772-7227 
ឬចូលសមីលតាំែភាជ ប់ខាងសម្រកាមសដីមបទីក់ទងមជ្ឈមែឌ លវបិតតិរ ាំសោលសសពសនថវៈកនុងតាំបន់របស់អ្នក។  
 
Pennsylvania Coalition Against Rape (www.pcar.org/)  
 
 

 

 

 

 

 

https://pcar.org/
http://www.pcar.org/
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ណននកទី 5 –  
 

សសវាកមម និងការោាំម្រទរយៈសពលណវង 
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សសវាកមម និងការោាំម្រទរយៈសពលណវង 
 

AmeriHealth Caritas PA CHC រា៉ោ ប់រងសលីសសវាកមម និងការោាំម្រទរយៈសពលណវង (LTSS) 

សម្រាប់អ្នកចូលរមួណដលមិនអាចសធាីសកមមភាពរស់សៅម្របចាាំនែាមយួចាំននួ ឬអ្នកណដលានជ្ាំងឺរុា ាំនរ ៉ោ។ LTSS 

រមួបញ្ចូ លទាំងសសវាកមមសៅកនុងសហគមន៍និងសៅកនុងមែឌ លណែទាំ។  LTSS ជ្យួឲ្យអ្នករស់សៅកណនែងណដលអ្នកចង់ 
ឧទហរែ៍ សៅនាោះ ឬសៅតាំបន់រស់សៅសនេងសទៀតសៅកនុងសហគមន៍ ឬមែឌ លណែទាំ។  LTSS 

ក៏ោាំម្រទអ្នកសៅកណនែងណដលអ្នកសធាីការនងណដរ។   
 
សដីមបអីាចទទលួបាន LTSS អ្នកម្រតូវាន “លកខខែឌ កាំែត់របស់គែីនិក” 
ណដលប ា្ ថ្អ្នកម្រតូវការម្របសលទសសវាកមមណដលម្រតូវបាននដល់ជូ្នសៅមែឌ លណែទាំណមន សបីសទោះជាអ្នកនឹងទទួលបាន 
ឬអាចទទលួបានសសវាកមមសៅនាោះ ឬសៅកនុងសហគមន៍ដនទសទៀតក៏សោយ។  ម្របការសនោះម្រតូវបានសគសៅថ្ 
“ការម្រតូវលកខខែឌ កណនែងណែទាំតាមគែីនិក” ឬម្រតូវបានសៅមា៉ោងសទៀតថ្ “NFCE”។ 
ម្របការសនោះានន័យថ្មិនណមនអ្នករាល់ោន សុទធណតអាចទទលួបាន LTSS សនោះសទ។ 
 
សម្របីអ្នកកាំពុងទទលួ ឬនឹងទទលួបាន LTSS សនោះអ្នកសម្រមបសម្រមួលសសវាកមមរបស់ AmeriHealth Caritas PA 

CHC របស់អ្នកនឹងជ្បួជាមួយអ្នកសដីមបពិីភាកាពីអ្ាីណដលអ្នកម្រតូវការសោយរមួបញ្ចូ លទាំងទីកណនែងណដលអ្នករស់សៅ 
ឬចង់រស់សៅ សតីតម្រមូវការសុខភាពនែូវកាយ និងសុខភាពនែូវចិតតរបស់អ្នកានអ្ាីខែោះ និងថ្សតីអ្នកម្រតូវការអ្នកណែទាំ 
ឬការោាំម្រទសនេងសទៀតសៅកនុងសហគមន៍ណដរឬអ្ត់។  ម្របការសនោះម្រតូវបានសគសៅថ្ 
“ការវាយតនមែសលីតម្រមូវការទូលាំទូោយ”។  
 
សោយស្វរណននកមយួននការវាយតនមែសលីតម្រមូវការទូលាំទូោយ អ្នកនឹងទទលួបានអ្នកសម្រមបសម្រមួលសសវាកមមណដល 
នឹងសធាីការជាមយួអ្នកសដីមបបីសងកីតណននការសសវាកមមសផ្លដ តសលីបុគរលណដលនឹងរមួបញ្ចូ លទាំងសសវាកមមទាំងអ្ស់ណដលអ្ន
កម្រតូវការ មិនថ្វាសនោះជាសសវាកមមណដលរា៉ោបរងសោយ AmeriHealth Caritas PA CHC ឬអ្ត់សនោះសទ។   
 
ការសម្រមបសម្រមួលសសវាកមម ការវាយតនមែសលីតម្រមូវការទូលាំទូោយ 
និងការបសងកីតណននការសសវាកមមសផ្លដ តសលីបុគរលម្រតូវបានបកម្រស្វយលមអិតបណនថមសទៀតសៅខាងសម្រកាមសនោះ។ 
 

ការសម្រមបសម្រមលួណននកសសវាកមម 
 

ម្របសិនសបីអ្នកានសិទធិទទួលយក LTSS សនោះអ្នកសម្រមបសម្រមួលសសវាកមមនឹងជ្ួយអ្នកឲ្យទទលួបានរាល់ LTSS 

ទាំងអ្ស់ណដលអ្នកម្រតូវការ។  AmeriHealth Caritas PA CHC 
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នឹងនតល់ជ្សម្រមីសឲ្យអ្នកកនុងការសម្រជី្សសរសីអ្នកសម្រមបសម្រមួលសសវាកមមណដលបានជ្ួលសោយ 
ឬបុគរលិកសថិតសៅសម្រកាមកិចចសនារបស់ AmeriHealth Caritas PA CHC។  AmeriHealth Caritas PA 

CHC នឹងនតល់ឲ្យអ្នកនូវព័ត៌ានអ្ាំពីអ្នកសម្រមបសម្រមួលសសវាកមមកនុងតាំបន់ណដលសយងីទទលួរា៉ោ ប់រង 
រាប់បញ្ចូ លទាំងការបរោិយសសងខបននជ្ាំនញពិសសស និងបទពិសស្វធន៍ការ្រ។ សបីសគសសនីសុាំ 
អ្នកនឹងម្រតូវបានសគអ្នុញ្ញា តឲ្យនិោយសៅកាន់អ្នកសម្រមបសម្រមួលសសវា ណដលជាណននកមយួននដាំសែីរការសម្រជី្សសរសី។ 
អ្នកសម្រមបសម្រមួលសសវាកមមរបស់អ្នកនឹងសធាីការជាមួយអ្នកសដីមបបីសងកីត PCSP មយួសហយីនឹងសធាីឲ្យម្របាកដថ្ 

PCSP របស់អ្នកទទលួបានបចចុបបននភាព សហយីអ្នកទទលួបានសសវាកមមនិងការោាំម្រទទាំងអ្ស់ណដលបានរាយសៅកនុង 

PCSP របស់អ្នក។   
 
អ្នកគរួទក់ទងអ្នកសម្រមបសម្រមួលសសវាកមមរបស់អ្នកកនុងស្វថ នភាពដូចខាងសម្រកាម៖ 
 

 ម្របសិនសបីអ្នកមិនយល់អ្ាំពី PCSP របស់អ្នក។  អ្នកគរួដឹង និងអាចយល់ពីសសវាកមម 
និងការោាំម្រទណដលអ្នកនឹងទទលួបាន និងអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពណដលោាំម្រទដល់អ្នក។ 

 ម្របសិនសបីអ្នកចង់ផ្លែ ស់បដូរ PCSP របស់អ្នក។  
 ម្របសិនសបីអ្នកានបញ្ញា ជាមយួសសវាកមម ការោាំម្រទ ឬអ្នកនដល់សសវាណែទាំណាមួយរបស់អ្នក។ 

 
អ្នកសម្រមបសម្រមួលសសវាកមមរបស់អ្នកនឹងជ្យួអ្នកឲ្យទទលួបានទាំង LTSS និងការរា៉ោ ប់រង 
និងការមិនរា៉ោ ប់រងសលីការពាបាលដនទសទៀត ការទាំនក់ទាំនងកនុងសងរម កណនែងស្វន ក់សៅ ការអ្ប់រ ាំ និងសសវាកមម 
និងការោាំម្រទ ននសនេងៗសទៀតណដលានសៅកនុងបញ្ជ ី PCSP ររេ់អនក។ 

អ្នកសម្រមបសម្រមួលសសវាកមមរបស់អ្នកនឹង៖ 
 

 នតល់ឲ្យអ្នកនូវព័ត៌ានអ្ាំពីនិងជ្យួអ្នកឲ្យទទលួបានសសវាកមមនិងការោាំម្រទណដលម្រតូវការ។ 
 តាមោនសសវាកមមនិងការោាំម្រទរបស់អ្នក។ 
 ម្របាប់អ្នកអ្ាំពី៖ 

o ម្រតូវការការវាយតនមែចាាំបាច់ 
o ដាំសែីរការ PCSP 

o LTSS ណដលអាចរកបាន 
o ជ្សម្រមីសសនេងៗរបស់សសវាកមម រមួានការណែនាំដល់អ្នកចូលរមួ។ 
o សិទធរបស់អ្នកសោយរាប់បញ្ចូ លទាំងសិទធិកនុងការោក់ ក់បែដឹ ងបែដឹ ងអ្ាំពីលកខខែឌ សធាីការ្រ 
និងការសសនីសុាំសម្រាប់សវនការយុតតិធម៌។  
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o ទាំនលួខុសម្រតូវរបស់អ្នកសៅ Community HealthChoices  

o តនួទីរបស់បុគរលណដលសធាីការជាមយួ Community HealthChoices 

 ជ្យួអ្នកទក់ទងនឹងការោក់ ក់បែដឹ ង ស្វទុកខ និងការសសនីសុាំសម្រាប់សវនការយុតតិធម៌  
ម្របសិនសបីអ្នកម្រតូវការ និងសសនីសុាំជ្ាំនយួ។ 

 រកាកាំែត់ម្រតាននចាំែូលចិតត ភាពខាែ ាំង និងសោលបាំែងរបស់អ្នកសម្រាប់ PCSP។ 

 សធាីការវាយតនមែតម្រមូវការរបស់អ្នកជាែមីជាសរៀងរាល់ឆ្ន ាំ ឬជាញឹកញាប់ម្របសិនសបីចាាំបាច់។ 
 ជ្យួអ្នកនិងម្រកុមគសម្រាងសសវាកមមសផ្លត តសលីបុគរលរបស់អ្នក សដីមបសីម្រជី្សសរសីអ្នកនតល់សសវា។ 
 រ ាំលឹកអ្នកឲ្យសធាីអ្ាីណដលចាាំបាច់សដីមបាីនសិទធិទទលួបាន Community HealthChoices និង LTSS។ 
 ណសាងរកសសវាកមមសម្រៅពី Community HealthChoices សដីមបបីាំសពញតម្រមូវការរបស់អ្នក 
រាប់បញ្ចូ លទាំងតាមរយៈ Medicare ឬម្រកុមហ ុនធានរា៉ោ ប់រងសុខភាព 
និងធនធានសហគមន៍សនេងមយួចាំននួសទៀត។ 

 
ម្របសិនសបីអ្នកម្រតូវផ្លែ ស់សៅរស់សៅនាោះែមី អ្នកសម្រមបសម្រមួលសសវាកមមរបស់អ្នកនឹងសធាីឲ្យម្របាកដថ្អ្នកទទលួបាន 
ឬបម្រមុងទុកសសវាកមម និងការនដល់ជ្ាំនយួណដលអ្នកម្រតូវការសម្រាប់ការសរសីៅនាោះែមី។  
សនោះរាប់បញ្ចូ លការជ្យួជ្ញ្ជូ នអី្វា៉ោ ន់និងសមីលណែលាំសៅឋាន សកមមភាពណដលអាចជ្យួអ្នកមិនឲ្យខាា យខាល់ 
និងជ្យួកនុងការសម្របីម្របាស់ធនធានកនុងសហគមន៍ សដីមបអី្នកអាចចូលសៅរស់សៅកនុងសហគមន៍បាន។   
 
ម្របសិនសបីអ្នកចង់បានអ្នកសម្រមបសម្រមួលសសវាកមមសនេងសទៀត សូមទូរស័ពាសៅសលខ 1-855-235-5115 (TTY 1-

855- 235-5112)។ 
 

ការវាយតនមែតម្រមវូការម្រគបមុ់ខ  
 

ការវាយតនមែតម្រមូវការសពាណបបោ៉ោ ងរបស់អ្នក រមួបញ្ចូ លការពិនិតយសមីលសុខភាពនែូវកាយ និងសុខភាពនែូវចិតត 
LTSS អ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាព និងតម្រមូវការសនេងសទៀត។  ការវាយតនមែក៏នឹងរមួបញ្ចូ លការនិោយអ្ាំពី 
ចាំែូលចិតត សោលសៅ លាំសៅឋាន និងជ្ាំនយួសម្រៅនែូវការ របស់អ្នក។ 
តារាងខាងសម្រកាមប ា្ ញពីសពលណដលការវាយតនមែនឹងម្រតូវបានសធាីស ងី 
ណដលអាម្រស័យសៅសលីស្វថ នភាពរបស់អ្នកផ្លា ល់។ 
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ស្វថ នភាព សពលសវោកាំែត់សម្រាប់ការវាយតនមែរបស់ 
AmeriHealth Caritas PA CHC  

សោកអ្នកគឺជា NFCE ប៉ោុណនតមិនទទលួបាន 

LTSS សទ សៅសពលអ្នកចាប់សនដីមជាមយួ 
AmeriHealth Caritas PA CHC 

កនុងរយៈសពល 5 

នែានននែាសធាីការចាប់ពីកាលបរសិចឆទចាប់សនដីម 

សោកអ្នកាន PCSP រចួសហយី 
សហយីកាំពុងទទលួបាន LTSS 

កនុងរយៈសពល 5 

នែានននែាសធាីការននការកាំែត់ស្វរជាែមីននសិទធិទទលួបា
នខាងគែីនិក 

អ្នក 
ឬនរណាាន ក់ជ្សួមុខឲ្យសសនីសុាំការវាយតនមែ 

កនុងរយៈសពល 15 នែាននសាំសែី 

ការវាយតនមែតម្រមូវការម្រគប់មុខចុងសម្រកាយរប
ស់អ្នកចាប់ពី 12 ណខស ងីមុន។ 

អ្នកចូលរមួទាំងអ្ស់ណដលទទលួបាន LTSS 

ម្រតូវណតានការវាយតនមែតម្រមូវការម្រគប់មុខជាសរៀងរាល់
ឆ្ន ាំ 

អ្នកសធាីឲ្យានអ្ាីមយួសកីតស ងី 
(សូមបកម្រស្វយខាងសម្រកាមសនោះ) 

រយៈសពល 14 នែា 
ពីសហតុការែ៍ណដលបានសកីតស ងីសនោះ 
ឬឆ្ប់អាម្រស័យសលីស្វថ នភាពសុខភាពនិងតម្រមូវការរប
ស់អ្នកចូលរមួ 

 
ម្របសិនសបីអ្នកកាំពុងទទលួបាន LTSS សហយីានសហតុការែ៍សកីតស ងីណាមួយដូចខាងសម្រកាម 
សូមទាំនក់ទាំនងមក 
កាន់អ្នកសម្រមបសម្រមួលសសវាកមមរបស់អ្នកសដីមបសីធាីការណាត់ជ្ួបសដីមបបីាំសពញការវាយតនមែស ងីវញិឲ្យបានឆ្ប់តាម
ណដលអាចសធាីបាន។   
 

 ការទទលួឲ្យចូលសម្រាកកនុងមនាីរសពទយ ការផ្លែ ស់បដូររវាងទីតាាំងណែទាំសុខភាព 
(ឧទហរែ៍ពីមនាីរសពទយសៅកាន់មែឌ លណែទាំ) ឬការអ្នុញ្ញា តសចញពីមនាីរសពទយ។ 

 ការផ្លែ ស់បដូរកនុងលទធភាពសម្រាប់ការណែទាំខែួនរបស់អ្នក។ 
 ការផ្លែ ស់បដូរអ្នកណែទាំរបស់អ្នក 
ឬការោាំម្រទសម្រៅនែូវការសនេងសទៀតណដលអាចផ្លែ ស់បដូរតម្រមូវការសសវាកមមរបស់អ្នក។ 

 ការផ្លែ ស់បដូរសៅកនុងនាោះរបស់អ្នក ណដលអាចផ្លែ ស់បដូរតម្រមូវការសសវាកមមរបស់អ្នក។ 
 ការផ្លែ ស់បដូរជាអ្ចិនគនតយស៍ៅកនុងនុាោះរបស់អ្នក ណដលអាចផ្លែ ស់បដូរតម្រមូវការសសវាកមមរបស់អ្នក។ 
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 ការសសនីសុាំសោយអ្នក ឬអ្នកជ្ាំនសួឲ្យអ្នក ឬអ្នកណែទាំ អ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាព ឬ DHS។ 
 
ម្របសិនសបីអ្នកមិនទន់ទទួលបាន LTSS ប៉ោុណនត អ្នកគិតថ្អ្នកអាចានសិទធិទទួលបាន អ្នកអាចស្វកសួរ 
AmeriHealth Caritas PA CHC ពីការវាយតនមែតម្រមូវការសពាម្រគប់។  
សម្រកាយសពលបញ្ជ ប់ការវាយតនមែតម្រមូវការម្រគប់មុខ ម្របសិនសបីលទធនលននការវាយតនមែរបស់អ្នកប ា្ ញថ្អ្នកម្រតូវការ 
LTSS សនោះ AmeriHealth Caritas PA CHC នឹងណែនាំអ្នកឲ្យសៅកាន់ DHS 

លកខខែឌ កាំែត់របស់គែីនិកសដីមបពិីនិតយសមីលថ្អ្នកពិតជា NFCE។  AmeriHealth Caritas PA CHC 

មិនសធាីការកាំែត់ការទទលួបានសិទធិខាងគែីនិកសម្រាប់ LTSS របស់អ្នកសនោះសទ ណត 
ពកួសគនឹងជ្យួអ្នកឲ្យយល់ពីដាំសែីរការសនោះ។ 
 

គសម្រាងសសវាកមមសផ្លត តសលីបុគរល 
 

បនា ប់ពីការវាយតនមែតម្រមូវការម្រគប់មុខ 
អ្នកសម្រមសម្រមួលសសវាកមមរបស់អ្នកនឹងសធាីការជាមយួអ្នកសដីមបបីសងកីតគសម្រាងសស វាកមមផ្លា ល់ខែួន (PCSP)។  
ជាមយួនឹងការោាំម្រទពីអ្នកសម្រមបសម្រមួលសសវាកមមរបស់អ្នក អ្នកនឹងដឹកនាំការបសងកីត PCSP របស់អ្នក។  
 
ព័ត៌ានដ៏សាំខាន់ខាងសម្រកាមសនោះសម្រាប់ឲ្យអ្នកណសាងយល់អ្ាំពី PCSP របស់អ្នក៖ 
 

 អ្នកនឹងបសងកីត PCSP របស់ជាមយួអ្នកសម្រមបសម្រមួលសសវាកមមរបស់អ្នក 
និងអ្នកណាាន ក់ណដលអ្នកចង់បានដូចជាសាជិ្កម្រគួស្វរ ឬការោាំម្រទសម្រៅនែូវការសនេងសទៀត។  

 អ្នកនឹងបាំសព ញ PCSP របស់អ្នកជាមយួអ្នកសម្រមបសម្រមួលសសវាកមមរបស់អ្នកកនុងរយៈសព ល 30 នែា 
បនា ប់ពីនែាការវាយតនមែតម្រមូវការម្រគប់មុខ ឬការវាយតនមែស្វរជាែមី។ 

 អ្នក និងអ្នកសម្រមបសម្រមួលសសវាកមមនឹងបសងកីត PCSP របស់អ្នក 
សោយណនអកសលីការវាយតនមែតម្រមូវការម្រគប់មុខ ការកាំែត់ការម្រតូវលកខខែឌ គែីនិករបស់អ្នក 
និងសសវាកមមននណដល AmeriHealth Caritas PA CHC 

រា៉ោ ប់រងសដីមបឲី្យម្រតូវោន ជាមួយតម្រមូវការមិនទន់ានរបស់អ្នក។ 
 PCSP 
របស់អ្នកនឹងរាប់បញ្ចូ លទាំងព័ត៌ានអ្ាំពីការម្របឹកាណដលចាាំបាច់សម្រាប់អ្នកសដីមបទីទលួបានសសវាកមមនិងការ
ោាំម្រទនន។ 
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 អ្នកសម្រមបសម្រមួលសសវាកមមរបស់អ្នកនឹងពិចារណាសៅសលីទាំងសសវាកមមណដលម្រតូវបាន 
រា៉ោ ប់រងកនុងបណាដ ញនិងសម្រៅបណាដ ញសដីមបឲី្យម្រតូវោន បាំនុតជាមយួនឹងតម្រមូវការរបស់អ្នកណដលអ្នកចង់បានសដី
មបទីទលួបានតម្រមូវការណដលអ្នកាន។ 

 
PCSP របស់អ្នកនឹងសោោះម្រស្វយតម្រមូវការរាងកាយ អាកបបកិរោិ និង LTSS របស់អ្នក ភាពរងឹាាំ 
អាទិភាពនិងសោលបាំែងរបស់អ្នក និងអ្ាីណដលអ្នកសងឃមឹថ្សសវាកមមនឹងសធាីសម្រាប់អ្នក។  
វានឹងរាប់បញ្ចូ លទាំងព័ត៌ានខាងសម្រកាមសនោះ៖ 
 

 ស្វថ នភាពសុខភាព ថ្ន ាំសពទយបចចុបបនន 
និងចាំនួនននសសវាកមមណដលម្រតូវបានអ្នុញ្ញា តទាំងអ្ស់របស់អ្នកណដលកនុងសនោះរមួាន 
រយៈសពលននការអ្នុញ្ញា ត។ 

 អ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពណដលអ្នកបានសម្រជី្សសរសីសដីមបនីដល់សសវាកមម និងការោាំម្រទ ណដលអ្នកម្រតូវការ 
និងចង់បាន។ 

 កណនែងណដលអ្នករស់សៅ ឬអ្នកចង់រស់សៅ និងទទលួបាន LTSS (ណដលវាអាចជានាោះរបស់អ្នក 
ទីលាំសៅដនទសទៀតសៅកនុងសហគមន៍ ឬមែឌ លណែទាំ)។  AmeriHealth Caritas PA CHC 

ោាំម្រទអ្នកឲ្យរស់សៅានឯករាជ្យតាមណដលអាចសធាីបាន 
និងជ្យួអ្នកឲ្យចូលរមួកនុងសហគមន៍ឲ្យបានសម្រចីនតាមណដលអ្នកចង់និងតាមណដលអ្នកអាច។ 

 កតាត សម្រោោះថ្ន ក់ណដលអាចានឥទធិពលសលីសុខភាពរបស់អ្នក និងវធីិសដីមបបីនថយកតាត សម្រោោះថ្ន ក់ទាំងសនោះ 
រមួានការានណននការណែទាំបម្រមុងទុកម្របសិនសបីចាាំបាច់។ 

 តម្រមូវការរបស់អ្នកសម្រាប់ និងណននការសដីមបទីទលួបានធនធានពីសហគមន៍ 
សសវាកមមណដលមិនម្រតូវបានរា៉ោ ប់រងនិងការោាំម្រទដនទសទៀត រមួានកណនែងស្វន ក់អាម្រស័យណដលសមរមយ។ 

 ការោាំម្រទណដលអ្នកម្រតូវការសដីមបសីធាីអ្ាីមយួណដលអ្នកចង់សធាីកនុងសពលទាំសនររមួបញ្ចូ លទាំងការកមានតនិងសកមម
ភាពននសៅកនុងសហគមន៍។ 

 វធីិណដល AmeriHealth Caritas PA CHC 

នឹងសធាីការជាមយួភាន ក់្រធានរា៉ោ ប់រងសុខភាពនិងការោាំម្រទដនទសទៀតណដលអ្នកាន ដូចជា Medicare 

ការធានរា៉ោ ប់រងសលីអ្តីតយុទធជ្ន និង BH-MCO របស់អ្នក។  
 
សៅសពលអ្នកបានបញ្ច ប់ការបសងកីត PCSP របស់អ្នករចួរាល់ អ្នក និងអ្នកសម្រមបសម្រមួ 
លសសវាកមមរបស់អ្នកនឹងចុោះសហតថសលខាងសលីវា 
សហយីអ្នកសម្រមបសម្រមួលសសវាកមមរបស់អ្នកនឹងនដល់ឲ្យអ្នកនូវចាប់ចមែងកាំែត់ម្រតា របស់អ្នកមយួចាប់។  
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AmeriHealth Caritas PA CHC នឹងម្របាប់អ្នកនដល់សសវាកមម LTSS សៅកនុង PCSP 

របស់អ្នកណដលវាម្រតូវបានអ្នុញ្ញា តសដីមបនីដល់ជូ្នសសវាកមម និងការោាំម្រទសៅកនុង PCSP របស់អ្នក និងចាំនូន 
និងម្របសលទសសវាកមមណដលពួកសគគរួនដល់ជូ្ន។  អ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពរបស់អ្នកមិនអាចនដល់សសវាកមម LTSS 

សៅកនុង PCSP របស់អ្នកបានសនោះសទ ទល់ណតពួកសគទទលួបានការអ្នុញ្ញា តពី AmeriHealth Caritas PA 

CHC។ 
 
អ្នកសម្រមបសម្រមួលសសវាកមមរបស់អ្នកម្រតូវពិភាកាជាមួយអ្នកអ្ាំពី LTSS

របស់អ្នកោ៉ោ ងសហាចណាស់បីណខមដងតាមរយៈទូរសពា 
ឬតាមរយៈការណាត់ជ្បួសដីមបសីធាីឲ្យម្របាកដថ្អ្នកកាំពុងទទលួបាន LTSS របស់អ្នក សហយី LTSS 

របស់អ្នកម្រតូវោន ជាមយួនឹងតម្រមូវការរបស់អ្នក។  ោ៉ោ ងសហាចណាស់ការម្របឹកាចាំនួន 2 

ដងម្រតូវសធាីស ងីសោយការជ្ួបោន ផ្លា ល់ជាសរៀងរាល់ឆ្ន ាំ។ 
 

ម្រកមុគសម្រាងសសវាកមមសផ្លត តសលបុីគរល 
 
សដីមបជី្យួដាំសែីរការននគសម្រាងសសវាកមមសផ្លត តសលីបុគរល 
អ្នកសម្រមបសម្រមួលសសវារបស់អ្នកនឹងជ្ួយអ្នកកនុងការកាំែត់អ្តតសញ្ញា ែមនុសេសាំខាន់ៗសដីមបចូីលកនុងម្រកុមគសម្រា
ងសសវាកមមសផ្លត តសលីបុគរល (PCPT) ។ សាជិ្ក PCPT អាចរាប់បញ្ចូ លទាំងមិតតល័កតិ ម្រកុមម្រគួស្វរ 
អ្នកនតល់សសវាសុខភាព អ្នកនតល់សសវា HCBS 

ឬនរណាណដលអ្នកចង់ចូលរមួកនុងការសរៀបចាំគសម្រាងសសវាកមមរបស់អ្នក។ 
អ្នកសម្រមបសម្រមួលសសវារបស់អ្នកនឹងសធាីការជាមយួអ្នក និងសាជិ្ក PCPT 

សដីមបសីធាីឲ្យម្របាកដថ្វាស ែ្ីយតបនឹងតម្រមូវការរបស់អ្នក។ 
 

ការពព័ិែ៌នអ្ាំពសីសវាកមម 
 

សសវាកមមមូលោា នតាមនាោះ និងតាមសហគមន៍ 
 

សសវាកមមមូលោា នតាមនាោះ និងតាមសហគមន៍ (HCBS) គឺជាសសវាកមម និងការោាំម្រទ 
ណដលម្រតូវបាននដល់ជូ្នសៅកនុងនាោះនិងសហគមន៍របស់អ្នក។  HCBS ជ្យួមនុសេចាស់ 
និងជ្នពិការរស់សៅសោយានឯករាជ្យនិងស្វន ក់សៅកនុងនាោះរបស់សគ។  
សសវាកមមននរមួានការជ្ួយដល់សកមមភាពរស់សៅម្របចាាំនែា ឬ ADLs (ឧទហរែ៍ 
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ការបរសិភាគអាហារនិងការោងសាអ តខែួន) និងសកមមភាពរស់សៅសនេងៗសទៀត ឬ IADLs 

(ឧទហរែ៍ដូចជាការសរៀបចាំមាូបអាហារនិងការទិញចាំែីចាំែុក)។   
 
AmeriHealth Caritas PA CHC រា៉ោ ប់រងសលីសសវា HCBS ដូចខាងសម្រកាម៖  
 

 សសវាកមមរស់សៅម្របចាាំនែារបស់មនុសេសពញវយ័ – 
សសវាកមមសពលនែាសៅកនុងមជ្ឈមែឌ លសហគមន៍សដីមបជី្យួដល់តម្រមូវការការណែទាំផ្លា ល់ខែួន 
ការម្របាម្រស័យទក់ទង អាហារូបតថមា និងការពាបាលសរាគ ពី 4 សា៉ោ ង 
ឬសម្រចីនសា៉ោ ងកនុងមយួនែាសោយម្របតិបតតិតាមកាលវភិាគសទៀតទត់សម្រាប់មយួនែាឬសម្រចីននែា 
ជាសរៀងរាល់សបាដ ហ៍។ 
 

 ជ្ាំនយួពីបសចចកវទិា – របស់របរសាា រៈ ឬម្របព័នធនលិតនលមយួសដីមបបីសងកីន 
ឬរកាលទធភាពកនុងការទាំនក់ទាំនង ឬសធាីអ្ាីមយួសម្រាប់ខែួនឯងឲ្យបានសម្រចីនតាមណដលអាចសធាីបាន។  
   

 ការពាបាលអាកបបកិរោិ – សសវាកមមននសដីមបវីាយតនមែសៅសលីអ្នកចូលរមួ 
ការបសងកីតណននការពាបាល/ោាំម្រទសៅនាោះ ប ា្ ត់សាជិ្កម្រគួស្វរ/បុគរលិក 
និងនដល់ជ្ាំនួយបសចចកសទសសដីមបអី្នុវតតណននការ និងតាមោនអ្នកចូលរមួកនុងការអ្នុវតតណននការ។ 
 

 ការម្របឹកាអ្តថម្របសោជ្ន៍ – 
ការម្របឹកាអ្ាំពីថ្សតីការានការ្រសធាីនឹងបសងកីតសមតថភាពរបស់អ្នកសដីមបោីាំម្រទខែួនឯងនិង/ឬទទលួបានអ្តថ
ម្របសោជ្ន៍ជាហរិញ្ាវតថុណដលទូទត់រចួ។ 
 

 ការវាយតនមែការ្រ – ពិនិតយការចាំណាប់អារមមែ៍ 
និងភាពខាែ ាំងរបស់អ្នកសដីមបកីាំែត់សកាដ នុពលជ្សម្រមីសការ្រ។  
 

 ការពាបាលសោយការស្វត រនីតិសមបទ– សសវាកមមសម្រាប់អ្នកចូលរមួណដលានរបួសខរួកាល 
ណដលរាប់បញ្ចូ លទាំងការម្របឹកាជាមយួម្រគូសពទយ ការម្របឹកាជាបនតបនា ប់ និងការប ា្ ត់ 
ឬពាបាលណដលសផ្លដ តសលីការជ្យួអ្នកចូលរមួអាចរស់សៅបានកនុងស្វថ នភាពរស់សៅជាក់ណសដង។   

 
 អ្នតរកមមសហគមន៍ – សសវាកមមរយៈសពលខែីសដីមបសីធាីឲ្យការជ្យួខែួនឯង ការទាំនក់ទាំនង 
ការម្របាម្រស័យកនុងសងរម 
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និងជ្ាំនញសនេងសទៀតណដលចាាំបាច់ានភាពម្របសសីរស ងីសដីមបរីស់សៅកនុងសហគមន៍ណដលម្រតូវបាននដល់ជូ្នកនុ
ងអ្ាំ ុងម្រពឹតតិការែ៍ផ្លែ ស់បដូរការរស់សៅននដូចជាការសរសីចញពី មែឌ លណែទាំ 
ការសរសីចញសៅសៅកនុងសហគមន៍ែមី ឬសចញពីនាោះឪពុកាដ យ 
ឬការផ្លែ ស់បដួរសនេងសទៀតណដលទមទរជ្ាំនញែមី។ 
 

 សសវាកមមសនារការណែទាំសៅសហគមន៍ – ការចាំណាយណតមដង ដូចជាការកក់ម្របាក់សៅសលីនែែសនតិសុខ 
ការចាំណាយសៅសលីការសរនីាោះ និងឧបករែ៍សម្របីម្របាស់ សម្រាប់អ្នកចូលរមួណដលសរពីីម្រគឹោះស្វថ នមយួ 
សៅកាន់លាំសៅោា នផ្លា ល់ខែួន នាោះជ្លួ ឬការសរៀបចាំការរស់សៅសនេងសទៀត។  

 
 សសវាកមមម្របឹកា – ការម្របឹកាសម្រាប់អ្នកចូលរមួសដីមបជី្យួពកួសគសោោះម្រស្វយទាំនស់ 
និងបញ្ញា ម្រគួស្វរននដូចជាការជ្យួអ្នកចូលរមួឲ្យបសងកីត និងរកាបណាដ ញោាំម្រទ វជិ្ជាន 
សធាីឲ្យទាំនក់ទាំនងផ្លា ល់ខែួនានភាពម្របសសីរស ងី ឬសធាីឲ្យការទាំនក់ទាំនងជាមយួសាជិ្កម្រគួស្វរ 
ឬអ្នកដនទានភាពម្របសសីរស ងី។   

 
 ការអ្លិវឌឍជ្ាំនញការ្រ – ការសិកា និងបទពិស ធន៍ការ្រ រមួានការ្រសម័ម្រគចិតត 
ណដលអ្នកចលួរមួអាចអ្លិវឌឍភាពខាែ ាំង 
និងជ្ាំនញសដីមបឲី្យានសមតថភាពរកការ្រណដលទទួលបានម្របាក់សបៀរវតេន៍លអ។ 

 
 ការសម្រមបខែួនជាមយួលាំសៅោា ន – 
ការផ្លែ ស់បដូរម្រទុងម្រទយនាោះរបស់អ្នកចូលរមួសដីមបសីធាីឲ្យលាំសៅោា នានសុវតថិភាព 
និងអាចឲ្យអ្នកចូលរមួកាន់ណត ានឯករាជ្យភាពសៅកនុងនាោះ។   
 

 សសវាដឹកជ្ញ្ជូ នមាូបដល់នាោះ – សរៀបចាំអាហារសដីមបយីកជូ្នអ្នកចូលរមួណដលមិនអាចសរៀបចាំ 
ឬមិនអាចទទលួបានអាហារានជី្វជាតិសោយខែួនឯងបាន។   

 
 ជ្ាំនយួការសុខភាពសៅនាោះ – សសវាកមមណដលម្រតូវបានសសនីសុាំសោយម្រគូសពទយណដលរមួានការសមីលណែផ្លា ល់ខែួន 
ដូចជាការជ្យួកនុងការសាអ តខែួន តាមោនស្វថ នភាពពាបាលរបស់អ្នកចូលរមួ និងជ្យួកនុងការសដីរ 
ការសម្របីម្របាស់ឧបករែ៍ពាបាល និងការហាត់ម្របាែ។ 
  

 ការប ា្ ត់ការ្រ – 
ោាំម្រទសដីមបជី្យួអ្នកចូលរមួឲ្យយល់ដឹងពីការ្រែមីនិងរកាទុកការ្រណដលទទលួបានម្របាក់កនម្រម ។  
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វាអាចរាប់បញ្ចូ លទាំងការជ្ួយអ្នកចូលរមួឲ្យអ្លិវឌឍការោាំម្រទណបបធមមជាតិសៅកណនែងសធាីការនិងការសធាីការជាមួ
យនិសោជិ្ក និងនិសោជ្ក សហសសវកិ 
និងអ្តិែិជ្នសដីមបសីធាីឲ្យវាានលទធភាពសៅរចួសម្រាប់អ្នកចូលរមួឲ្យទទលួបានការ្រណដលានម្របាក់កនម្រម។   

 
 ការណសាងរកការ្រ – ជ្យួសម្រជាមណម្រជ្ងកនុងការណសាងរកការ្រ 
និងជ្យួអ្នកចូលរមួឲ្យទទួលបានការ្រណដលសកដិសមជាមយួអ្ាីណដលោត់ឬនងចង់បាន និងអាចសធាីបាន 
និងអ្ាីណដលនិសោជ្កចង់បាន។ 
 

 ការដឹកជ្ញ្ជូ នសពលមិនានជ្ាំងឺ – សាំបុម្រត ការគិតនែែទប 
និងសាំែងទឹកម្របាក់សលីរយៈនែូវសដីមបជី្យួអ្នកចូលរមួឲ្យសៅដល់សហគមន៍ និងសកមមភាពសនេ ងៗសទៀត។  
  

 ការសមីលណែទាំ – សសវាកមមរបស់អ្នកណែទាំណដលម្រតូវបានចុោះស ម្ ោះ ឬអ្នកណែ 
ទាំណដលានអាជ្ាបែណណដលម្រតូវបានប រ្ ប់បញ្ញជ សោយម្រគូសពទយ ណដលរាប់បញ្ចូ លទាំងការពិសម្រោោះ 
និងការពាបាលបញ្ញា សុខភាពតាមរយៈការបសម្រងៀនពី សុខភាព ការម្របឹកាសុខភាព 
និងជ្ាំនញណែទាំណដលប រ្ ប់បញ្ញជ សោ យម្រគូសពទយ ឬទនតសពទយ។  
 

 ការម្របឹកាលសលីអាហារូបតថមា – សសវាកមមសដីមបជី្យួអ្នកចូលរមួ និងអ្នកណែទាំណដលទទលួបានកនម្រម 
និងមិនទទលួបានកនម្រម សម្រាប់ការសរៀបចាំគសម្រា 
ងសលីចាំែីអាហារណដលសមម្រសបជាមយួតម្រមូវការអាហារូបតថមារបស់អ្នកចូលរមួ 
និងសជ្ៀសវាងបញ្ញា ចាំែីអាហារនន។   

 
 ការសម្រមួលការ្រ – សសវាកមមសម្រមួលការ្រណដលម្រតូវបានប រ្ ប់បញ្ញជ សោ យម្រគូសពទយ 
ណដលរមួបញ្ចូ លទាំងការវាយតនមែជ្ាំនញរបស់អ្នកចូលរមួ 
និងការជ្យួសដីមបផី្លែ ស់បដូរសកមមភាពម្របចាាំនែាណដលសធាីឲ្យអ្នកចូលរមួអាចបាំសពញសកមម 
ភាពរស់សៅម្របចាាំនែាបាន។   

 
 ការោាំម្រទរបស់សហគមន៍តាមការចង់បានរបស់អ្នកចូលរមួ – សស វាកមម និងការោាំម្រទ 
សម្រាប់អ្នកចូលរមួណដលចង់សរៀបចាំសសវាកមមរបស់ពកួសគ ណដលចង់ជ្លួអ្នកសធាីការផ្លា ល់ខែួន 
និងរកាទឹកម្របាក់សម្រាប់សសវាកមមរបស់ពកួសគណដលសថិតសៅសម្រកាមកមមវធីិសសវាកមម តាមចិតតរបស់ខុ្ាំ 
ណដលរមួបញ្ចូ លការជ្យួអ្នកចូលរមួជាមយួបាំនិនមូលោា នសម្រាប់ការរស់សៅដូចជាការបរសិភាគអាហារ 
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ការពិស្វរសលសជ្ជៈ ការសម្របីម្របាស់បនាប់ទឹក ការសធាីការ្រនាោះននដូចជាការទិញទាំនិញ ការសបាកគក់ 
និងការសាអ ត និងជ្យួអ្នកចូលរមួកនុងការចូលរមួកនុងសកមមភាពននរបស់សហគមន៍។ 
 

 សសវាកមម និងទាំនិញផ្លា ល់តាមការចង់បានរបស់អ្នកចូលរមួ – សសវាកមមសាា រៈ 
និងការនរត់នរង់សម្រាប់អ្នកចូលរមួណដលចង់សរៀបចាំសសវាកមមរបស់សគ 
និងរកាទឹកម្របាក់សម្រាប់សសវាកមមរបស់ពកួសគណដលសថិតសៅសម្រកាមកមមវធីិសសវាកមម 
តាមចិតតរបស់ខុ្ាំណដលវាអាចឲ្យពកួសគានសុវតថិភាពនិងានឯករាជ្យសៅកនុងនាោះរបស់ពកួសគ 
និងកាែ យជាណននកមយួរបស់សហគមន៍របស់ពកួសគ។ 

 
 សសវាកមមជ្ាំនយួការផ្លា ល់ខែួន – ការជ្យួសោ យផ្លា ល់សម្រាប់សកមមភាពរស់សៅម្របចាាំនែា 
ដូចជាការបរសិភាគអាហារ ការសាអ តខែួន ការសសែៀក ក់ និងការសម្របីម្របាស់បនាប់ទឹក។ 
 

 ម្របព័នធស ែ្ីយតបបនា ន់ផ្លា ល់ខែួន (PERS) – 

ឧបរកែ៍សអ្ ចិម្រតូនិកណដលម្រតូវបានភាជ ប់សៅកាន់ទូរសពារបស់អ្នកចូលរមួ 
និងម្រតូវបានបសងកីតស ងីសដីមបនីដល់សញ្ញា សៅកាន់មជ្ឃមែឌ លស ែ្ីយតបណដលានបុគរលិកណដលម្រតូវបានបែដុ ោះ
បណាដ ល សៅសពលអ្នកចូលរមួចុចប ូតុង “ជ្ាំនយួ” សដីមបទីទលួបានជ្ាំនយួបនា ន់។    

 
 ការកាច ត់សតាលអិតចនម្រង – សសវាកមមសដីមបលុីបបាំបាត់សតាលអិតសចញពីលាំសៅោា នរបស់អ្នកចូលរមួ 
ម្របសិនសបីមិនម្រតូវបានបាំបាត់សទសនោះ 
វាអាចបសញ្ជ ៀសអ្នកចូលរមួពីការស្វន ក់សៅកនុងសហគមន៍សោយស្វរសម្រោោះថ្ន ក់សុខភាព និងអ្សុវតថិភាព។   

 
 ការពាបាលរាងកាយ – សសវាកមមរបស់អ្នកពាបាលរាងកាយ សហយីណដលម្រតូវបានប រ្ ប់បញ្ញជ សោ 
យម្រគូសពទយ 
ណដលរមួបញ្ចូ លទាំងការវាយតនមែនិងការពាបាលអ្នកចូលរមួសដីមបកីម្រមិតនិងប ក្ រពិការភាពសម្រកាយសពលរងបួ
ស ឬានជ្ាំងឺ។   

 
 ការណែទាំសៅលាំសៅោា ន – សស វាកមមសនោះម្រតូវបាននដល់ជូ្នកនុងន័យជាការម្រគប់ម្រគងសោ យអ្នកនដល់សសវាកមម 
និងការម្របតិបតតិសោយអ្នកនដល់សសវាកមមសៅកនុងទីតាាំងណដលអ្នកចូលរមួរស់សៅ 
ណដលរមួបញ្ចូ លទាំងការបញ្ចូ លទីកនុងសហគមន៍ ជ្ាំនួយការសពលយប់ 
សសវាកមមជ្ាំនយួការផ្លា ល់ខែួនសដីមបជី្យួដល់សកមមភាពរស់សៅម្របចាាំនែាដូចជាការចមអិនអាហារការសធាីការ្រ
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នាោះ និងការទិញទាំនិញ អាម្រស័ យសហតុសនោះអាចសធាីឲ្យអ្នកចូលរមួទទលបាននូវជ្ាំនញណដលចាាំបាច់សដីមប ី
សធាីឲ្យខែួនឯងានឯករាជ្យតាមណដលអាចសធាីបាន 
និងអាចចូលរមួោ៉ោ ងសពញសលញកនុងការរស់សៅកនុងសហគមន៍។   

 
 សពលសម្រាក – សសវាកមមរយៈសពលខែីសដីមបោីាំម្រទដល់អ្នកចូលរមួ 
សៅសពលអ្នកណែទាំណដលមិនទទលួបានកនម្រមមិនសៅឬម្រតូវការសម្រាក។  
 

 ឧបករែ៍ និងសម្រគឿងបរកិាខ រសពទយពិសសស –ឧបករែ៍ណដលសធាីឲ្យអ្នកចូលរមួបសងកីន 
ឬរកាលទធភាពសដីមបបីាំសពញសកមមភាពរស់សៅម្របចាាំនែា ។ 

 
 ការសម្រមបសម្រមួលការនិោយ – សសវាកមមរបស់សាគមន៍ការនិោយការសរៀនភាស្វ 
ការស្វដ ប់របស់អាសមរកិណដលានអាជ្ាបែណ ឬអ្នកសរាគវទូិណននកនិោយ 
និងសរៀនភាស្វណដលានលិខិតបញ្ញជ ក់ និងម្រតូវបានប រ្ ប់បញ្ញជ សោយម្រគូ សពទយ 
ណដលរមួបញ្ចូ លទាំងការវាយតនមែ ការម្របឹកា 
និងការស្វដ រនីតិសមបទរបស់អ្នកចូលរមួសម្រាប់សមតថភាពកនុងការនិោយ។  

  
 ការសមីលណែទាំសម្រាប់ការណែនាំការរស់សៅម្របចាាំនែា – 
ជាសសវាកមមសធាីស ងីសពលនែាសៅកនុងម្រកុមតូចមយួណដលម្រតូវបានដឹកនាំសដីមបសីរៀបចាំអ្នកចូលរមួឲ្យរស់សៅកនុងស
ហគមន៍ ណដលរមួានអ្នកម្រគប់ម្រគង អ្នកប ា្ ត់ប ា្ ញ 
និងការោាំម្រទកនុងការប ា្ ត់ជ្ាំនញម្របាម្រស័យទក់ទងកនុងសងរម។ 

 
 ការសមីលណែទាំតាមរយៈបសចចកវទិា – សសវាកមម 3 

ោ៉ោ ងណដលសម្របីម្របាស់បសចចកវទិាសដីមបជី្យួអ្នកចូលរមួឲ្យានឯករាជ្យតាមណដលអាចសធាីបាន៖ 
 

 ការវាស់សាង់ស្វថ នភាពសុខភាព និងការតាមោនសសវាកមមសមីលណែទាំតាមរយៈបសចចកវទិា – 
វាសម្របីម្របាស់ 
បសចចកវទិាឬទូរសពាសដីមបទីទលួទិននន័យណដលទក់ទងជាមយួនឹងសុខភាពដូចជាជី្ពចរនិង
សាព ធ្មសដីមបជី្យួដល់អ្នកនដល់សសវាកមមឲ្យបានដឹងពីស្វថ នភាពរបស់អ្នកចូលរមួម 
និងសធាីការនដល់ការអ្ប់រ ាំ និងការម្របឹកា។  

 សកមមភាព និងការតាមោនសស 
វាកមមសមីលណែទាំតាមរយៈបសចចកវទិាណដលអាម្រស័យសលីសិនស័រ – 
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វាសម្របីម្របាស់បសចចកវទិាណដលអាម្រស័យសលីសិនស័ររយៈសព ល 24 សា៉ោ ងកនុងមយួនែា 
និងម្របាាំពីរនែា កនុងមយួសបាដ ហ៍សោយសធាីការម្រតួតពិនិតយពីចាា យ 
និងតាមោនសកមមភាពម្របចាាំនែា របស់អ្នកចូលរមួសោយអ្កមម។ 

 ការណចកចាយថ្ន ាំ និងការតាមោនសសវាកមមសមីលណែទាំតាមរយៈបសចចកវទិា – 
ជ្យួដល់អ្នកចូលរមួសោយណចកចាយថ្ន ាំនិងម្រតួតពិនិតយថ្សតីអ្នកចូលរមួទទលួទនថ្ន ាំដូចការ
ប រ្ ប់បញ្ញជ ណដរឬសទ។ 

 
 ការសម្រាលការសម្របីោនយនត – 
ការផ្លែ ស់បដូរោនយនតសៅជាឡានឬឡានដឹកទាំនិញតូចៗជាមយួនឹងតម្រមូវការពិសសសៗ សបីសទោះជាឡាន 
ឬឡានដឹកទាំនិញតូចៗជារបស់សាជិ្កម្រគួស្វរមយួរូបណដលអ្នកចូលរមួរស់សៅជាមយួ 
ឬបុគរលដនទសទៀតណដលនដល់ការោាំម្រទចមបងដល់អ្នកចូលរមួ 
វាអាចសធាីឲ្យអ្នកចូលរមួអាចសម្របីម្របាស់ឡានឬឡានដឹកទាំនិញតូចៗសនោះបាន។ ឡាន 
ឬឡានដឹកទាំនិញតូចៗសនោះបាន។  

 
សសវាកមមសមីលណែកនុងមែឌ លណែទាំ  

 
AmeriHealth Caritas PA CHC រា៉ោ ប់រងសលីសសវាកមមណែទាំសុខភាពតាមមែឌ ល។  
ការសមីលណែទាំកនុងមែឌ លណែទាំម្រតូវបាននដល់អាជ្ាបែណសដីមបនីដល់ការសមីលណែទាំ 
ឬសសវាកមមណែទាំរយៈសពលណវងណដលជ្យួទាំងតម្រមូវការសវជ្ជស្វគសត និងមិនសវជ្ជស្វគសត ននបុគរលសៅកនុងមែឌ លណែទាំ។  
សសវាកមមននរមួបញ្ចូ លទាំងការសមីលណែទាំ និងការស្វដ រនីតិសមបទ ជ្ាំនយួការសលីកិចចការននដូចជាការសសែៀក ក់ 
ការសាអ តកាយ ការសម្របីម្របាស់បនាប់ទឹក ចាំែីអាហារ និងការសបាកគក់ 
ឬសសវាកមមទូសៅណដលចាាំបាច់សនេងៗសទៀតណដលជាណននកមយួននកមមវធីិណែទាំសុខភាពណដលម្រតូវបានសម្រោងទុក។  
 
ម្របសិនសបីអ្នករស់សៅមែឌ លណែទាំសពលសនោះ មុនសពលអាចទទលួបានសសវាកមម LTSS សៅកនុងមែឌ លណែទាំ DHS 

សោយានការម្របឹកាជាមួយសវជ្ជបែឌិ តរបស់អ្នកនឹងវាយតនមែថ្សតីអ្នកម្រតូវនឹងលកខខែឌ កណនែងណែទាំតាមគែីនិក 

(NFCE) ឬអ្ត់។  សូមសមីលទាំព័រ 97 ននសសៀវសៅណែនាំសនោះសម្រាប់ការពនយល់អ្ាំពី NFCE។  

សសវាកមមសមីលណែកនុងមែឌ លណែទាំ ក៏ម្រតូវណតានការអ្នុញ្ញា តជាមុនពី AmeriHealth Caritas PA CHC 

នងណដរ។    
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ម្របសិនសបីអ្នកកាំពុងរស់សៅមែឌ លណែទាំ សហយីអ្នកបានចុោះស ម្ ោះសៅកនុង Community HealthChoices 

សៅសពលវាបានចាប់សនដីមពីម្រោដាំបូង 
អ្នកនឹងអាចស្វន ក់សៅមែឌ លណែទាំសនោះដរាបណាអ្នកម្រតូវការសសវាកមមសនោះ។  អ្នកក៏អាចសរសីៅស្វន ក់សៅមែឌ លណែទាំ
មយួសទៀតណដលសថិតសៅកនុងបណាដ ញរបស់ AmeriHealth Caritas PA CHC 

ឬទក់ទងសៅកាន់អ្នកឯកសទសណននកចុោះស ម្ ោះតាមរយៈសលខ 844-824-3655 សដីមបណីសាងយល់ពីគសម្រាង 

Community HealthChoices ដនទសទៀត និងមែឌ លណែទាំណដលសថិតកនុងបណាដ ញរបស់ពកួសគ។   
  
ម្របសិនសបីអ្នករស់សៅមែឌ លណែទាំណាមយួ សហយីអ្នកបានចុោះស ម្ ោះសៅកនុង Community HealthChoices 

អ្នកម្រតូវណតសរសីៅមែឌ លណែទាំណដលសៅកនុងបណាដ ញរបស់ AmeriHealth Caritas PA CHC 

សម្រកាយសពលណដលសគបានចាប់សនដីមដាំសែីរការ ឬសសនីសុាំ AmeriHealth Caritas PA CHC 

សដីមបអី្នុញ្ញា តឲ្យអ្នកស្វន ក់សៅកនុងមែឌ លណែទាំសម្រៅបណាដ ញ។  អ្នកក៏អាចទក់ទងសៅកាន់អ្នកឯកសទសណននកចុោះ
ស ម្ ោះតាមរយៈសលខ 1-844-824-3655 សដីមបណីសាងយល់ពីគសម្រាង Community HealthChoices ដនទសទៀត 
និងមែឌ លណែទាំណដលសថិតកនុងបណាដ ញរបស់ពកួសគបាននងណដរ។   
  

ម្របសិនសបីអ្នកមិនបានរស់សៅមែឌ លណែទាំ សៅសពលអ្នកបានចុោះស ម្ ោះសៅកនុង Community HealthChoices 

តាាំងពីម្រោដាំបូង ប៉ោុណនតឥ ូវសនោះអ្នកម្រតូវការសសវាកមមណែទាំតាមមែឌ ល 
អ្នកម្រតូវណតសៅមែឌ លណែទាំសៅកនុងបណាដ ញរបស់ AmeriHealth Caritas PA 

CHC។  អ្នកក៏អាចទក់ទងសៅកាន់អ្នកឯកសទសណននកចុោះស ម្ ោះសដីមបណីសាងយល់ពីគសម្រាង Community 

HealthChoices ដនទសទៀត និងមែឌ លណែទាំណដលសថិតកនុងបណាដ ញរបស់ពកួសគបាននងណដរ។   
 

ការបង់ម្របាក់សោយអ្នកជ្ាំងឺសម្រាប់សសវាកមមសមីលណែកនុងមែឌ លណែទាំ 
 

ម្របសិនសបីអ្នករស់សៅកនុងមែឌ លណែទាំឬម្រតូវសៅស្វន ក់សៅកនុងមែឌ លណែទាំកនុងរយៈសពលខែីបនា ប់ពីានជ្ាំងឺ ឬរងបសួ 
អ្នកម្រប ណហលម្រតូវសធាីការបង់ម្របាក់ចាំណែករបស់អ្នកសម្រាប់តនមែ ននការណែទាំជាសរៀងរាល់ណខ។ 
សនោះម្រតូវបានសៅថ្ចាំនួនទឹកម្របាក់ “ការបង់ម្របាក់សោយអ្នកជ្ាំងឺ” របស់អ្នក។ 
 
សៅសពលអ្នកោក់ កយសសនីសុាំសម្រាប់ជ្ាំនយួការណននកសវជ្ជស្វគសតសម្រាប់ការណែទាំកនុងមែឌ លណែទាំ 
ការោិល័យជ្ាំនយួការកនុងស ក្ ត់ (CAO) 

សធាីការសសម្រមចពីចាំននួទឹកម្របាក់ណដលអ្នកម្រតូវចាំណាយនឹងណនអកសៅសលីចាំែូល និងចាំណាយរបស់អ្នក។ 
ម្របសិនសបីអ្នកានចមាល់ សូមទក់ទងសៅកាន់ CAO របស់អ្នកតាមសលខទូរស័ពាណដលានសៅសលីទាំព័រទី 13 
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ននសសៀវសៅណែនាំសនោះ 
ឬអ្នកសម្រមបសម្រមួលសសវាកមមរបស់អ្នកនឹងសធាីការជាមួយអ្នកសដីមបជី្ួយអ្នកឲ្យយល់ពីការចាំណាយរបស់អ្នកសៅសលីការ
ណែទាំ។  
 

កមមវធីិជាតិសម្រមបសម្រមលួសម្រាប់ម្របជាជ្ន 
 

ម្រកសួងមនុសេវយ័ចាំណាស់ននរដា Pennsylvania (Pennsylvania Department of Aging) 

ដាំសែីរការកមមវធីិជាតិសម្រមបសម្រមួលសម្រាប់ម្របជាជ្ន។  កមមវធីិសនោះសោោះម្រស្វយសៅសលីបែដឹ ង 
និងបញ្ញា ដនទសទៀតសោយ និងសម្រាប់បុគរលណដលសថិតសៅកនុងការសម្រមបសម្រមួលរយៈសពលណវងដូចជាមែឌ លណែទាំ 
កណនែងជ្ាំនយួការរស់សៅ និងមែឌ លណែទាំផ្លា ល់ខែួន។  
ការសម្រមបសម្រមួលក៏នដល់ជូ្ននូវព័ត៌ានអ្ាំពីសិទធិម្របជាជ្នណដលសថិតសៅសម្រកាមចាប់ សហព័នធ និងម្របសទស។ 
 
អ្នកអាចទក់ទងសៅកាន់កមមវធីិសម្រមបសម្រមួលសម្រាប់ម្របជាជ្នសោ យទូរសពាសៅម្រកសួងមនុសេវយ័ចាំណាស់ននរដា 
Pennsylvania (Pennsylvania Department of Aging) តាមរយៈសលខ 717-783-8975 

ឬតាមសៅសលសីគហទព័រ www.aging.pa.gov/aging-services/Pages/Ombudsman.aspx 
 

ការសសគ រ្ ោះអ្ចលនៈម្រទពយ  
 

ចាប់សហព័នធតម្រមូវឲ្យនយកោា នសស វាកមមម្របជាជ្ន (DHS) ម្រតូវបានសងជូ្នចាំណែ 
កននចាំនួនែវកិារជ្ាំនយួសម្រាប់ការពាបាលណដលម្រតូ 
វបានចាំណាយសៅសលីសវស្វកមមមយួចាំននួសម្រាប់បុគរលណដលានអាយុចាបីពី 55 ឆ្ន ាំ ស ងីសៅ។  
សនោះម្រតូវបានសគសៅថ្ “ការសសគ រ្ ោះអ្ចលនៈម្រទពយ”។  DHS 

ម្របមូលពីអ្ចលនម្រទពយរបស់បុគរលរូបសនោះសម្រកាយសពលរូបសគបានទទលួអ្និចចកមម មិនណម 
នកនុងអ្ាំ ុងសពលណដលសគកាំពុងទទលួបានសសវាកមមសនោះសទ។   
 
សម្រាប់អ្នកចូលរមួ Community HealthChoices  

ការម្របមូលម្របាក់បាំែុលបានវញិពីអ្ចលនម្រទពយណដលអ្នុវតតសៅសលីចាំននួទឹកម្របាក់ណដល DHS 

បានទូទត់សៅកាន់ AmeriHealth Caritas PA CHC សម្រាប់សសវាកមមខាងសម្រកាមសនោះ៖ 
 

 សសវាកមមសមីលណែកនុងមែឌ លណែទាំ 
 សសវាកមមមូលោា នតាមនាោះ និងតាមសហគមន៍ 

http://www.aging.pa.gov/aging-services/Pages/Ombudsman.aspx
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 ការណែទាំសៅមនាីរសពទយ 
និងសវជ្ជបញ្ញជ ថ្ន ាំណដលម្រតូវបាននដល់ជូ្នកនុងអ្ាំ ុងសពលបុគរលរូបសនោះសថិតសៅកនុងមែឌ លណែទាំឬទទលួបាន 

HCBS។  
 
ការោិល័យណននកជ្ាំនយួការកនុងស ក្ ត់របស់អ្នកអាចនដលសៅចសមែីយសម្រាប់សាំនរួណា មយួ 
ណដលអ្នក ា្ល់ទក់ទងនឹងការសសគ រ្ ោះអ្ចលនម្រទពយ។  សូមសមីលទាំព័រទី 13 

ននសសៀវសៅណែនាំសនោះសម្រាប់សលខទូរស័ពានន CAO។ 
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ណននកទី 6 –  
 

បុសរប រ្ បប់ញ្ញជ  
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បុសរប រ្ បប់ញ្ញជ  
 
បុសរប រ្ ប់បញ្ញជ ណចកសចញជា 2 ម្របសលទ៖  លិខិតបណាដ ាំសុខភាពលកខែៈបុគរល 
និងលិខិតម្របគល់សិទធិអ្ាំណាចសលីការណែទាំសុខភាព។  
ការប រ្ ប់បញ្ញជ ទាំងសនោះម្រតូវបានអ្នុញ្ញា តសម្រាប់បាំែងរបស់អ្នកសដីមបឲី្យានការសោរពតាមកនុងករែីណដ
លអ្នកមិនអាចសធាីការសសម្រមច ឬនិោយសោយខែួនឯងបាន។  
ម្របសិនសបីអ្នកានទាំងលិខិតបណាដ ាំសុខភាពលកខែៈបុគរល 
និងលិខិតម្របគល់សិទធិអ្ាំណាចសលីការណែទាំសុខភាព អ្នកគរួឲ្យវាសៅកាន់អ្នកនតល់សសវាណែ ទាំសុខភាពបឋម 

(PCP) របស់អ្នក អ្នកនដល់សសវាកមមដនទសទៀត និងសាជិ្កម្រគួស្វរ ឬមិតតលកដិណដលអាចទុកចិតតបាន 
ដូសចនោះសហយីពួកសគនឹងបានដឹងពីបាំែងម្របាថ្ន របស់អ្នក។ 
 
ម្របសិនសបីចាប់ទក់ទងនឹងបុសរប រ្ ប់បញ្ញជ ម្រតូវបានផ្លែ ស់បដូរ AmeriHealth Caritas PA CHC 

នឹងម្របាប់អ្នកជាោយលកខែ៍អ្កេរពីអ្ាីណដលជាការផ្លែ ស់បដូរកនុងរយៈសពល 90 នែាននការផ្លែ ស់បដូរ។  
សម្រាប់ព័ត៌ានអ្ាំពីសោលការែ៍របស់ AmeriHealth Caritas PA CHC សៅសលីបុសរប រ្ ប់បញ្ញជ  
រមួទាំងរសបៀបទទលួបានព័ត៌ានជាោយលកខែ៍អ្កេរ និង/ឬ សោលការែ៍សនេងៗ 
សូមទក់ទងមកកាន់សសវាកមមអ្នកចូលរមួតាមរយៈសលខ 1-855-235-5115 (TTY 1-855-235-5112) 

ឬចូលសៅកាន់សគហទាំព័ររបស់ AmeriHealth Caritas PA CHC តាមរយៈ 
www.amerihealthcaritaschc.com។   
 

លិខិតបណាដ ាំសុខភាពលកខែៈបុគរល 
 
លិខិតបណាដ ាំសុខភាពលកខែៈបុគរលគឺជាឯកស្វរណដលអ្នកបសងកីតស ងី។  វាណែែងពីអ្ាីណដលការពាបាលអ្ាីណដលអ្នកសធាី 
និងមិនបានសធាីណដលអ្នកចង់ទទលួបានម្រប សិនសបីអ្នកមិនអាចម្របាប់ម្រគូសពទយ 
ឬអ្នកនដល់សសវាកមមសនេងសទៀតពីម្របសលទននការណែ ទាំណដលអ្នកចង់បាន។  
ម្រគូសពទយរបស់អ្នកម្រតូវណតទទួលបានចាប់ចមែង 
និងម្រតូវបានសធាីការសសម្រមចថ្អ្នកមិនអ្នកសធាីការសសម្រមចចិតតបានសម្រាប់ខែួនឯង 
សម្រាប់លិខិតបណាដ ាំសុខភាពលកខែៈបុគរលណដលនឹងម្រតូវសម្របីម្របាស់។  អ្នកអាចបដិសសធ 
ឬផ្លែ ស់បដូរលិខិតបណាដ ាំសុខភាពលកខែៈបុគរលសៅសពលណាក៌បាន។  
 

លិខិតម្របគល់សិទធអិ្ាំណាចសលីការណែទាំសុខភាព 
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លិខិតម្របគល់សិទធិអ្ាំណាចសលីការណែទាំសុខភាពក៏ម្រតូវបានសគសៅថ្លិខិតសនារសិទធិយូរអ្ណងាង។  
លិខិតសនារសិទធិសលីការណែទាំសុខភាពគឺជាឯកស្វរណដលអ្នកនដល់សិទធិអ្ាំណាចឲ្យអ្នកណាាន ក់ 
សដីមបសីធាីការសសម្រមចចិតតសលីការពាបាលសម្រាប់អ្នកម្របសិនសបីនែូវកាយនិងនែូវចិតត 
របស់អ្នកមិនអាចសសម្រមចចិតតបានសោយខែួនឯង។  
វាក៏ណែែងណដរពីអ្ាីណដលម្រតូវណតសកីតស ងីសម្រាប់លិខិតម្របគល់សិទធិអ្ាំណាចសដីមបឲី្យានម្របសិទធភាព។  
សដីមបបីសងកីតលិខិតម្របគល់សិទធិអ្ាំណាចសលីការណែទាំសុខភាព អ្នកអាចសធាីបានណតមិនបាច់រកជ្ាំនួយនែូវចាប់សទ។  
អ្នកអាចទក់ទង AmeriHealth Caritas PA CHC សម្រាប់ព័ត៌ានបណនថម 
ឬការណែនាំសដីមបណីសាងរកធនធានសៅជិ្តអ្នក។ 
 

សតីគរួសធាអី្ាសីបីអ្នកនដល់សសវាកមមមិនសធាតីាមបុសរប រ្ បប់ញ្ញជ របស់អ្នក 
 
អ្នកនដល់សសវាកមមមិនសធាីតាមបុសរប រ្ ប់បញ្ញជ របស់អ្នកម្របសិនសបីពកួសគមិនយល់ម្រសបជាមយួវាសោយចាត់ទុកវាជាប
ញ្ញា មនសិការ។  ម្របសិនសបី អ្នកនតល់សសវាណែទាំសុខភាពបឋម (PCP) 

ឬអ្នកនដល់សសវាកមមដនទសទៀតរបស់អ្នកមិនចង់សធាីតាមបុសរប រ្ ប់បញ្ញជ របស់អ្នក AmeriHealth Caritas PA CHC 

នឹងជ្យួអ្នករកអ្នកនដល់សសវាកមមណាមយួណដលអ្នុវតតតាមសសចកដីម្របាថ្ន របស់អ្នក។  
សូមសៅទូរស័ពាសៅកាន់សសវាកមមអ្នកចូលរមួតាមរយៈទូរស័ពាសលខ 1-855-235-5115 (TTY 1-855-235-5112) 

ម្របសិនសបីអ្នកម្រតូវការជ្ាំនយួកនុងការណសាងរកអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពែមី។ 
 
ម្របសិនសបីអ្នកនដល់សសវាសែទាំសុខភាពមិនសធាីតាមបុសរប រ្ ប់បញ្ញជ របស់អ្នក សនោះអ្នកអាចោក់ កយបែដឹ ងបាន។  
សូមសមីលទាំព័រទី 121 សៅកនុងណននកទី 8 ននសសៀវសៅណែនាំសនោះ បែដឹ ង ស្វទុកខ និងសវនការយុតតិធម៌ 
សដីមបទីទលួបានព័ត៌ានសដីអ្ាំពីរសបៀបោក់ កយបែដឹ ង ឬសៅទូរស័ពាសៅកាន់សសវាកមមអ្នកចូលរមួតាមរយៈសលខ 1-

855-235-5115 (TTY 1-855-235-5112)។ 

 
 
 
 
 



សសៀវសៅណែនាំសម្រាប់អ្នកចូលរមួឆ្ន ាំ 2022 របស់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania 

Community HealthChoices 

116 

 
 
 
 
 
 
 
 

ណននកទី 7 –  
 

សសវាកមមសុខភាពនែូវចិតត 
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ការណែទាំសុខភាពនែូវចតិត 
 
សសវាកមមសុខភាពនែូវចិតតរមួទាំង សសវាកមមសុខភាពនែូវចតិត នងិ សសវាកមមសម្របថី្ន ាំខុសម្របម្រកត។ី 
សសវាកមមទាំងសនោះម្រតូវបាននដល់ជូ្នតាមរយៈអ្ងរការម្រគប់ម្រគងការណែទាំសុខភាពនែូវចិតត (BH-MCOs) 

ណដលម្រតូវបានសមីលការខុសម្រតវូសោយការោិល័យសុខភាពនែូវចិតត នងិសសវាកមមម្របឆ្ាំងការសម្របីម្របាស់សម្រគឿងសញៀន (OMHSAS) 

ននម្រកសួងសសវាកមមម្របជាជ្ន។ ព័ត៌ានទាំនក់ទាំនងសម្រាប់ BH-MCO គឺានសៅកនុងបញ្ជ ីដូចខាងសម្រកាមសនោះ។ 
ស ក្ ត់ BH-MCO  ស ក្ ត់ BH-MCO 
Adams 1-866-738-9849 Lackawanna 1-866-668-4696 
Allegheny 1-800-553-7499 Lancaster 1-888-722-8646 
Armstrong 1-877-688-5969 Lawrence 1-877-688-5975 
Beaver 1-877-688-5970 Lebanon 1-888-722-8646 
Bedford 1-866-773-7891 Lehigh 1-866-238-2311 
Berks 1-866-292-7886 Luzerne 1-866-668-4696 
Blair 1-866-773-7892 Lycoming 1-855-520-9787 
Bradford 1-866-878-6046 McKean 1-866-878-6046 
Butler 1-877-688-5971 Mercer 1-866-404-4561 
Cambria 1-800-424-0485 Mifflin 1-866-878-6046 
Cameron 1-866-878-6046 Monroe 1-866-473-5862 
Carbon 1-866-473-5862 Montour 1-866-878-6046 
Centre 1-866-878-6046 Northampton 1-866-238-2312 
Clarion 1-866-878-6046 Northumberland 1-866-878-6046 
Clearfield 1-866-878-6046 Perry 1-888-722-8646 
Clinton 1-855-520-9787 Pike 1-866-473-5862 
Columbia 1-866-878-6046 Potter 1-866-878-6046 
Crawford 1-866-404-4561 Schuylkill 1-866-878-6046 
Cumberland 1-888-722-8646 Snyder 1-866-878-6046 
Dauphin 1-888-722-8646 Somerset 1-866-773-7891 
Elk 1-866-878-6046 Sullivan 1-866-878-6046 
Erie 1-855-224-1777 Susquehanna 1-866-668-4696 
Fayette 1-877-688-5972 Tioga 1-866-878-6046 
Forest 1-866-878-6046 Union 1-866-878-6046 
Franklin 1-866-773-7917 Venango 1-866-404-4561 
Fulton 1-866-773-7917 Warren 1-866-878-6046 
Greene 1-877-688-5973 Washington 1-877-688-5976 
Huntingdon 1-866-878-6046 Wayne 1-866-878-6046 
Indiana 1-877-688-5974 Westmoreland 1-877-688-5977 
Jefferson 1-866-878-6046 Wyoming 1-866-668-4696 
Juniata 1-866-878-6046 York 1-866-542-0299 
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អ្នកក៍អាចសៅទូរស័ពាសៅកាន់សសវាកមមអ្នកចូលរមួតាមរយៈសលខ 1-855-235-5115 (TTY 1-855-235-5112) 

សដីមបទីទលួបានព័ត៌ានទាំនក់ទាំនងសម្រាប់ BH-MCO របស់អ្នក។ 
 
សោកអ្នកអាចទូរស័ពាសៅកាន់ BH-MCO របស់អ្នកសោយឥតគិតនែែបាន 24 សា៉ោ ងកនុងមយួនែា 7 

នែាកនុងមយួសបាដ ហ៍។  
 
អ្នកមិនម្រតូវការការបញ្ញជ ក់ពី PCP របស់អ្នកសដីមបទីទួលបានសសវាកមមណែទាំសុខភាពនែូវចិតតសនោះសទ ប៉ោុណនត PCP 

នឹងសហការជាមយួ BH-MCO 

របស់អ្នកនិងអ្នកនតល់សសវាណែទាំសុខភាពនែូវចិតតសដីមបជី្ួយអ្នកឲ្យទទលួបានការណែទាំណដលម្របសសីរបាំនុតដូចណដលអ្នក
ម្រតូវការ។  សោកអ្នកគរួណតឲ្យ PCP បានដឹងម្របសិនសបីអ្នក 
ឬនរណាាន ក់កនុងម្រគួស្វររបស់អ្នកកាំពុងានបញ្ញា សុខភាពនែូវចិតត ឬក៏បញ្ញា សញៀនថ្ន ាំ ឬសញៀនម្រស្វ។  
 
សសវាកមមម្រតូវបានធានរា៉ោ ប់រងដូចខាងសម្រកាម៖ 
 

 សសវាកមមម្រទម្រទង់ Clozapine (Clozaril) 

 សសវាកមមបនាបសម្រគឿងសញៀន និងជាតិម្រសវងឹសៅមនាីរសពទយនិងសម្រគឿងម្រសវងឹ (សកមងជ្ាំទង់និងមនុសេសពញវយ័) 
 សសវាកមមលុបបាំបាត់សម្រគឿងសញៀន និងជាតិម្រសវងឹសៅមនាីរសពទយនិងសម្រគឿងម្រសវងឹ 
(សកមងជ្ាំទង់និងមនុសេសពញវយ័) 

 សសវាកមមពាបាលអ្នកជ្ាំងឺណដលសម្របីសម្រគឿងសញៀន និងសម្រគឿងម្រសវងឹ 
 សសវាណែទាំអ្នកជ្ាំងឺសោយសម្របីថ្ន ាំសមតាដូនសដីមបបីនាបសម្រគឿងសញៀន និងសម្រគឿងម្រសវងឹ 
 សសវាកមមសុខភាពនែូវចិតតសៅកនុងម្រគួស្វរ 
 មនាីរពិសស្វធន៍ 
(សៅទក់ទងនឹងការសធាីសរាគវនិិចឆ័យសុខភាពនែូវចិតតនិងសចញសវជ្ជបញ្ញជ សោយម្រគូសពទយសុខភាពនែូវចិតត) 

 សសវាកមមអ្នតរាគមន៍សលីវបិតតិសុខភាពនែូវចិតត 
 ការចូលសម្រាកពាបាលជ្ាំងឺនែូវចិតតសៅមនាីរសពទយ 
 សសវាកមមពាបាលសុខភាពនែូវចិតតរបស់អ្នកជ្ាំងឺសៅមនាីរសពទយ 
 សសវាកមមសម្រាកពាបាលណននកនែូវចិតតសៅមនាីរសពទយ។ 
 សសវាកមមោាំម្រទមិតត 
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 សសវាកមមម្រគប់ម្រគងករែីសោលសៅ 

 
ម្របសិនសបីអ្នកានសាំែួរអ្ាំពីមសធាបាយសធាីដាំសែីរសៅកាន់ការណាត់ជ្បួសម្រាប់សសវាកមមណាមយួននសស
វាកមមទាំងសនោះ សូមទក់ទង BH-MCO របស់អ្នក។ 
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ណននកទី 8 –  

 
បែដឹ ង ស្វទុកខ និងសវនការយុតតធិម៌ 
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បែដឹ ង ស្វទុកខ និងសវនការយុតតធិម ៌
 

ម្របសិនសបីអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាព ឬ AmeriHealth Caritas PA CHC 

សធាីសរឿងណដលអ្នកមិនសបាយចិតតជាមយួ ឬមិនយល់ម្រសបជាមយួ អ្នកអាចជ្ម្រាបដល់ AmeriHealth Caritas PA 

CHC ឬម្រកសួងសសវាកមមម្របជាជ្ននូវអ្ាីណដលអ្នកមិនសបាយចិតត 
ឬមិនយល់ម្រសបជាមយួនឹងអ្ាីណដលអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាព ឬ AmeriHealth Caritas PA CHC 

បានសធាីសនោះ។  ណននកសនោះនឹងសរៀបរាប់អ្ាំពីអ្ាីណដលអ្នកអាចសធាីបាន និងអ្ាីណដលនឹងសកីតស ងី។ 
 

បែដឹ ង 
 

សតីបែដឹ ងជាអ្ាី? 
 
បែដឹ ងសកីតស ងីសៅសពលអ្នកម្របាប់ AmeriHealth Caritas PA CHC ថ្អ្នកមិនសបាយចិតតជាមយួ 

AmeriHealth Caritas PA CHC អ្នកនដល់សសវាកមម ឬមិនយល់ម្រសបជាមយួការសសម្រមច ណដលសធាីស ងីសោយ 

AmeriHealth Caritas PA CHC។ 
 
ការមយួចាំននួណដលអ្នកអាចោក់បែដឹ ង៖ 
 

 អ្នកមិនសបាយចិតតនឹងការណែទាំណដលអ្នកទទលួបាន។ 
 អ្នកមិនអាចទទលួបានសសវាកមម ឬទាំនិញណដលអ្នកចង់បានសម្រ ោះវាមិនម្រតូវបានរា៉ោ ប់រងសៅកនុងសសវាកមម 
ឬទាំនិញសនោះ ។ 

 អ្នកមិនបានទទលួបានសសវាកមមណដល AmeriHealth Caritas PA CHC បានអ្នុញ្ញា ត។ 
 អ្នកម្រតូវបានសគបដិសសធសាំសែីមិនយល់ម្រពមនឹងការសសម្រមចចិតតណដលអ្នកម្រតូវបង់ឲ្យអ្នកនតល់សសវាណែទាំសុខ
ភាពរបស់អ្នក។   

 
បែដឹ ងកម្រមិតទីមយួ 

 
សតីខុ្ាំគរួសធាដូីចសមតចម្របសនិសបីខុ្ាំទទលួបានបែដឹ ង? 

 
សដីមបោីក់ កយបែដឹ ងកម្រមិតទីមយួ៖ 
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 សៅទូរស័ពាសៅកាន់ AmeriHealth Caritas PA CHC តាមរយៈសលខ 1-855-235-5115 (TTY 1-

855-235-5112) សហយីម្របាប់ AmeriHealth Caritas PA CHC អ្ាំពីបែដឹ ងរបស់អ្នក ឬ 
 សរសសរបែដឹ ងរបស់អ្នក សហយីសនី្វាសៅកាន់ AmeriHealth Caritas PA CHC តាមនម្របសែីយ ៍

ឬសនី្ទូរស្វរ ឬ 
 ម្របសិនសបីអ្នកទទលួបានការជូ្នដាំែឹងពី AmeriHealth Caritas PA CHC ម្របាប់អ្នកពីការសសម្រមចរបស់ 

AmeriHealth Caritas PA CHC សហយីការជូ្នដាំែឹងសនោះរមួានណបបបទសសនីសុាំ បែដឹ ង/ស្វទុកខ 
សូមបាំសពញវារចួសនី្មកកាន់ AmeriHealth Caritas PA CHC តាមនម្របសែីយ ៍ឬសនី្ទូរស្វរ។   

 
អាសយោា ន និងសលខទូរស្វររបស់ AmeriHealth Caritas PA CHCសម្រាប់ការោក់បែដឹ ង៖ 

AmeriHealth Caritas PA CHC  
Participant Appeals 
200 Stevens Drive 

Philadelphia, PA 19113-1570 
សលខទូរស្វរ៖ 1-855-332-0141 

 
អ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពរបស់អ្នកអាចោក់ កយបែដឹ ងឲ្យអ្នក 
ម្របសិនសបីអ្នកនដល់ការយល់ម្រពមជាោយលកខែ៍អ្កេរដល់ោត់។   
 

សតីសៅសពលណាខុ្ាំគរួោក់ កយបែដឹ ងកម្រមិតទីមយួ? 
 
បែដឹ ងមយួចាំនួនានសពលកាំែត់សម្រាប់ការោក់។  អ្នកម្រតូវោក់បែដឹ ងកនុងរយៈសពល 60 នែា 
ននការទទូលបានការជូ្នដាំែឹងសោយម្របាប់អ្នកថ្ 
 

 AmeriHealth Caritas PA CHC បានសសម្រមចថ្ អ្នកមិនអាចទទលួបានសសវាកមម 
ឬទាំនិញណដលអ្នកចង់បានសម្រ ោះវាមិនម្រតូវបានរា៉ោ ប់រងសៅកនុងសសវាកមម ឬទាំនិញសនោះ។ 

 AmeriHealth Caritas PA CHC នឹងមិនបង់ឲ្យអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពសម្រាប់សសវាកមម 
ឬទាំនិញណដលអ្នកទទលួបាន។ 

 AmeriHealth Caritas PA CHC មិនបានម្របាប់អ្នកពីការសសម្រមចចិតតរបស់សគអ្ាំពីបែដឹ ង 
ឬស្វទុកខណដលអ្នកបានម្របាប់ AmeriHealth Caritas PA CHC ម្របណហល 30 នែា រាប់ចាប់ពីសពលណដល 
AmeriHealth Caritas PA CHC ទទលួបានបែដឹ ងឬស្វទុកខរបស់អ្នក។ 
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 AmeriHealth Caritas PA CHC 
បានម្រចានសចាលការសសនីសុាំរបស់អ្នកកនុងការមិនយល់ម្រសបជាមយួការសសម្រមច ចិតតរបស់ AmeriHealth 

Caritas PA CHC ណដលអ្នកម្រតូវបង់នែែឲ្យអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពរបស់អ្នក។  
 
អ្នកម្រតូវណតោក់ កយបែដឹ ង កនុងរយៈសពល 60 

នែាគិតចាប់ពីកាលបរសិចឆទណដលអ្នកគរួទទលួសសវាកមមឬទាំនិញម្របសិនសបីអ្នកមិនបានទទលួវា។  
សពលសវោណដលអ្នកគរួទទួលបានសសវាកមម ឬទាំនិញម្រតូវបានប ា្ ញសៅកនុងបញ្ជ ីខាងសម្រកាមសនោះ៖ 
 
 

ការណាតជ់្បួអ្នកចូលរមួែមសីម្រាប់
ការសធាសីតសតពិនិតយសលីកដាំបូងរបស់
អ្នក… 

សយងីនឹងសធាកីារណាតជ់្បួសម្រាបអ់្នក… 

អ្នកចូលរមួណដលានជ្ាំងឺហុវី/សអ្ដស៏ ជាមយួ PCP ឬ ម្រគូសពទយឯកសទស មិនសលីសពី 7 

នែាបនា ប់ពីអ្នកកាែ យជាអ្នកចូលរមួកនុង 

AmeriHealth Caritas PA CHC លុោះម្រតាណត 
អ្នកកាំពុងម្រតូវបានពាបាលសោយ PCP 

ឬម្រគូសពទយឯកសទសរចួសហយី។ 

អ្នកចូលរមួណដលទទលួបានម្របាក់ចាំែូល
សនតិសុខបណនថម (SSI) 

ជាមយួ PCP ឬម្រគូសពទយឯកសទសមិនសលីសជាង 

45 នែា បនា ប់ពីអ្នកកាែ យជាអ្នកចូលរមួកនុង 
AmeriHealth Caritas PA CHC 
សលីកណលងណតអ្នកម្រតូវបានពាបាលសោយ PCP 

ឬម្រគូសពទយឯកសទសរចួសហយី។ 

ការណាតជ់្បួអ្នកចូលរមួែមសីម្រាប់
ការសធាសីតសតពិនិតយសលីកដាំបូងរបស់
អ្នក… 

សយងីនឹងសធាកីារណាតជ់្បួសម្រាបអ់្នក… 

អ្នកចូលរមួសនេងសទៀតទាំងអ្ស់ ជាមយួ PCP មិនសលីសពី 3 សបាដ ហ៍ 
បនា ប់ពីអ្នកកាែ យជាអ្នកចូលរមួកនុង 

AmeriHealth Caritas PA CHC។ 

អ្នកចូលរមួណដលានននាស ោះ៖ សយងីនឹងសធាកីារណាត់ជ្បួឲ្យអ្នក។ 
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គសដីានននាស ោះកនុងម្រតីាសទីមយួរបស់
ពកួសគ 

ជាមយួអ្នកនតល់សសវាណែទាំ OB/GYN 

កនុងរយៈសពល 10 

នែានននែាសធាីការណដល AmeriHealth Caritas PA 

CHC ដឹងថ្អ្នកានននាស ោះ។ 

គសដីានននាស ោះកនុងម្រតីាសទីពីររបស់ពួ
កសគ 

ជាមយួអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាព OB/GYN 

កនុងរយៈសពល 5 នែានននែាសធាីការណដល 
AmeriHealth Caritas PA CHC 
ដឹងថ្អ្នកានននាស ោះ។ 

គសដីានននាស ោះកនុងម្រតីាសទីបីរបស់ពកួ
សគ 

ជាមយួអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាព OB/GYN 

កនុងរយៈសពល 4 នែានននែាសធាីការណដល 
AmeriHealth Caritas PA CHC 
ដឹងថ្អ្នកានននាស ោះ។ 

គសតីានននាស ោះណដលានហានិល័យខពស់ ជាមយួអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាព OB/GYN 

កនុងរយៈសពល 24 សា៉ោ ងណដល AmeriHealth 

Caritas PA CHC ដឹងថ្អ្នកានននាស ោះ។ 

ការណាត់ជ្បួជាមយួ… ការណាត់ជ្បួម្រតវូណត 
បានកាំែត់សពល។ . . . . 

PCP  
ស្វថ នភាពជ្ាំងឺបនា ន់ កនុងរយៈសពល 24 សា៉ោ ង។ 

ការណាត់ជ្បួតាមទាែ ប់ កនុងរយៈសពល 10 នែានននែាសធាីការ។ 

ការវាយតនមែសុខភាព/ការពិនិតយរាងកា
យទូសៅ 

កនុងរយៈសពល 3 សបាដ ហ៍។ 

ម្រគសូពទយឯកសទស (សៅសពលបញ្ជូ នសោយ 
PCP) 

 

ស្វថ នភាពជ្ាំងឺបនា ន់ កនុងរយៈសពល 24 សា៉ោ ងននការបញ្ជូ ន។ 
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ការណាត់ជ្បួតាមទាែ ប់ជាមយួម្រគូសពទយ
ឯកសទសាន ក់ដូចខាងសម្រកាម៖ 

 ការសិកាពីជ្ាំងឺម្រតសចៀកនិងបាំព
ង់ក 

 ការសិកាពីសរាគសសីរណសបក 
 ទនតសពទយ 
 ការវោះកាត់ អ្ឹង 

កនុងរយៈសពល 15 នែាននការបញ្ជូ ន 

ការណាត់ជ្បួតាមទាែ ប់ជាមយួម្រគូសពទយ
ដនទសទៀតទាំងអ្ស់ 

កនុងរយៈសពល 10 នែាននការបញ្ជូ ន 

 
អ្នកអាចោក់បែតឹ ងតវា៉ោ សនេងសទៀតម្រគប់សពល។ 
 

សតីានអ្ាីសកីតស ងីបនា ប់ពីខុ្ាំោក់ កយបែដឹ ងកម្រមិតទីមយួ? 
 
សម្រកាយសពលអ្នកោក់បែដឹ ងរបស់អ្នក អ្នកនឹងទទលួបានលិខិតមយួពី AmeriHealth Caritas PA CHC 

សោយម្របាប់អ្នកថ្ AmeriHealth Caritas PA CHC បានទទលួបានបែដឹ ងរបស់អ្នក 
និងអ្ាំពីដាំសែីរការពិនិតយបែដឹ ងកម្រមិតមយួ។ 
 
អ្នកអាចស្វកសួរ AmeriHealth Caritas PA CHC សដីមបពិីនិតយសមីលព័ត៌ានណដល AmeriHealth Caritas 

PA CHC ានអ្ាំពីសរឿងកដីណដលអ្នកបានោក់ កយបែដឹ ង របស់អ្នក សោយមិនគិតនែែស យី។  
អ្នកក៏អាចសនី្ព័ត៌ានណដលអ្នកានអ្ាំពីបែដឹ ងរបស់អ្នកសៅកាន់ AmeriHealth Caritas PA CHC។ 
 
សោកអ្នកអាចចូលរមួការពិនិតយ កយបែដឹ ង ម្របសិនសបីអ្នកចង់ចូលរមួ។  AmeriHealth Caritas PA CHC 

នឹងម្របាប់អ្នកពីទីតាាំងកាលបរសិចឆទ និងសពលសវោននការពិនិតយបែដឹ ងោ៉ោ ងសហាចណាស់ 7 នែា មុននែា 
ននការពិនិតយបានមកដល់។  អ្នកអាចប ា្ ញខែួនសៅកនុងការពិនិតយបែដឹ ងសោយមកសោយផ្លា ល់ តាមរយៈទូរសពា 
ឬសោយតាមវសីដអូ្។  ម្របសិនសបីអ្នកសសម្រមចថ្អ្នកមិនចង់ចូលរមួកនុងការពិនិតយសមីលបែដឹ ងសទសនោះ 
វាមិនានឥទធពលអ្ាីសៅសលីការសសម្រមចចិតតសនត ោះសទ។ 
 
គែៈកមមការណដលជាបុគរលិករបស់ AmeriHealth Caritas PA CHC មួយរូប 
ឬសម្រចីនជាងសនោះណដលមិនជាប់ ក់ព័នធនិងមិនសធាីការឲ្យនរណាាន ក់ណដល ក់ព័នធនឹងបញ្ញា ណដលអ្នកបានោក់បែដឹ ង 
នឹងជ្បួជាមយួអ្នកសដីមបសីធាីការសសម្រមចចិតតអ្ាំពីបែដឹ ងរបស់អ្នក។  ម្របសិនសបីបែដឹ ងទក់ទងនឹងបញ្ញា គែីនិក 
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ម្រគូសពទយណដលានអាជ្ាបែណនឹងសថិតសៅកនុងគែៈកាម ការ។  AmeriHealth Caritas PA CHC 

នឹងសនី្សាំបុម្រតជូ្នដាំែឹងសៅអ្នកកនុងរយៈសព ល 30 

នែារាប់ចាប់ពីកាលបរសិចឆទណដលអ្នកបានោក់បែដឹ ងកម្រមិតមយួសដីមបមី្របាប់អ្នកពីការវនិិចឆ័យសៅសលីបែដឹ ងរបស់អ្នក។  
ការជូ្នដាំែឹងក៏នឹងម្របាប់អ្នកពីអ្ាីណដលអ្នកអាចសធាីបាន ម្របសិនសបីអ្នកមិនសពញចិតតនឹងការសម្រមចចិតតសនោះ។  
 
ម្របសិនសបីអ្នកម្រតូវការព័ត៌ានបណនថមអ្ាំពីការទទលួជ្ាំនួយកនុងអ្ាំ ុងសពលដាំសែីរការននការោក់ កយបែដឹ ង 

សូមសមីលទាំព័រទី 139។  
 

អ្ាីណដលម្រតវូសធាីសដីមបបីនតទទលួសសវាកមម៖ 
 
ម្របសិនសបីអ្នកបាននឹងកាំពុងទទលួសស វាកមម ឬទាំនិញណដលកាំពុងម្រតូវបានកាត់បនថយ ផ្លែ ស់បដូរ 
ឬម្រចានសចាល សហយីអ្នកសសនីសុាំឲ្យានសវនការយុតតិធម៌ សហយីការសសនីសុាំរបស់អ្នកម្រតូ វបានវាយម្រតា 
ឬយកសៅសោ យផ្លា ល់នដ កនុងរយៈសពល 10 នែា 
ននកាលបរសិចឆទណដលជូ្នដាំែឹងសោយម្របាប់អ្នកពីបែដឹ ងកម្រមិតមយួ ឬការសសម្រមច 
ស្វទុកខរបស់សសវាកមមឬទាំនិញសនោះនឹងបនតនដល់ជូ្នដរាបណាការវនិិចឆ័យម្រតូវបានសធាីស ងី។ 

 
ចុោះម្របសនិសបីខុ្ាំមិនសពញចិតតការសសម្រមចចិតតរបស់ AmeriHealth Caritas PA CHC? 

 
អ្នកអាចសសនីសុាំសម្រាប់ការពិនិតយសសីសរបីែដឹ ងខាងសម្រៅ សវនការយុតតិធម៌ ឬការពិនិតយបែដឹ ងសសីសរខីាងសម្រៅ 
និងសវនការម្របសិនសបីបែដឹ ងទក់ទងនឹង៖ 
 

 ការសសម្រមចរបស់ AmeriHealth Caritas PA CHC ថ្អ្នកមិនអាចទទលួបានសសវាកមម 
ឬទាំនិញណដលអ្នកចង់បានសទ សម្រ ោះវាជាសសវាកមម ឬទាំនិញណដលមិនម្រតូវបានរា៉ោ ប់រងសៅសនោះសទ។ 

 ការសសម្រមចរបស់ AmeriHealth Caritas PA CHC 

ថ្មិនបង់នែែឲ្យអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពសម្រាប់នែែសសវា ឬទាំនិញណដលអ្នកបានទទលួសទ។  

 ការបរាជ័្យរបស់ AmeriHealth Caritas PA CHC កនុងការសសម្រមចិតតសលីបែដឹ ង 
ឬស្វទុកខណដលអ្នកបានម្របាប់ AmeriHealth Caritas PA CHC កនុងរយៈសពលម្របណហល 30 

នែាចាប់ពីសពលណដល AmeriHealth Caritas PA CHC ទទលួបានបែដឹ ង ឬស្វទុកខរបស់អ្នក។ 
 អ្នកមិនទទលួបានសសវាកមម ឬទាំនិញកនុងរយៈសពលណដលអ្នកគរួណតទទលួបាន 
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 ការសសម្រមចចិតតរបស់ AmeriHealth Caritas PA CHC 

កនុងការម្រចានសចាលសាំសែីរបស់អ្នកសោយមិនយល់ម្រសបជាមយួការសសម្រមចចិតតរបស់របស់ AmeriHealth 

Caritas PA CHC ណដលតម្រមូវឲ្យអ្នកបង់នែែជូ្នអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពរបស់អ្នក។ 
 
អ្នកអាចសសនីឲ្យានការពិនិតយបែដឹ ងខាងសម្រៅកនុងរយៈសព ល 15 នែាចាប់ពីនែាណដ 
លអ្នកទទលួបានការជូ្នដាំែឹងអ្ាំពីការវនិិចឆយ័ទក់ទងនឹងបែដឹ ងកម្រមិតមយួ។ 
 
សោកអ្នកម្រតូវណតសសនីសុាំសវនការយុតតិធម៌កនុងរយៈសពល 120 នែាចាប់ពីកាលបរសិចឆទសនី្សាំបុម្រតជូ្នដាំែឹង 
សោយម្របាប់អ្នកអ្ាំពីការវនិិចឆ័យសលីបែដឹ ង។ 
 
សម្រាប់បែដឹ ងដនទសទៀតទាំងអ្ស់ អ្នកអាចោក់បែដឹ ងកម្រមិតពីរបានកនុងរយៈសពល 45 

នែាបនា ប់ពីនែាណដលទទលួបានដាំែឹងពីការវនិិចឆយ័សលបីែដឹ ងរបស់អ្នក។ 
 

សម្រាប់ព័ត៌ានអ្ាំពីសវនការយុតតិធម៌ សូមសមីលទាំព័រទី _140____ 

សម្រាប់ព័ត៌ានអ្ាំពីការពិនិតយសសីសរបីែដឹ ងខាងសម្រៅ សូមសមីលទាំព័រទី _129__។ 

ម្របសិនសបីអ្នកម្រតូវការព័ត៌ានបណនថមអ្ាំពីការទទលួបានជ្ាំនយួកនុងអ្ាំ ុងសពលដាំសែីរការោក់ កយបែដឹ ង 
សូមសមីលទាំព័រទី _139___។  

 
បែដឹ ងកម្រមិតទីពីរ 

 
សតីខុ្ាំគរួសធាដូីចសមតចម្របសនិសបីខុ្ាំចង់ោក់ កយបែដឹ ងកម្រមិតទីពីរ? 

 
សដីមបោីក់ កយបែដឹ ងកម្រមិតទីពីរ៖ 
 

 សៅទូរស័ពាសៅកាន់ AmeriHealth Caritas PA CHC តាមរយៈសលខ 1-855-235-5115 (TTY 1-855-

235-5112) សហយីម្របាប់ AmeriHealth Caritas PA CHC អ្ាំពីបែដឹ ងកម្រមិតទីពីររបស់អ្នក ឬ 
 សរសសរបែដឹ ងកម្រមិតទីពីររបស់អ្នក សហយីសនី្វាសៅកាន់ AmeriHealth Caritas PA CHC 

តាមនម្របសែីយ ៍ឬសនី្ទូរស្វរ ឬ 
 បាំសពញណបបបទសាំសែីបែដឹ ងរមួទាំងការជូ្នដាំែឹងអ្ាំពីការសសម្រមចសលីបែដឹ ងរបស់អ្នក សហយីសនី្វាសៅកាន់ 

AmeriHealth Caritas PA CHC តាមនម្របសែីយ ៍ឬសនី្ទូរស្វរ។ 
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អាសយោា ន និងសលខទូរស្វររបស់ AmeriHealth Caritas PA CHC សម្រាប់ោក់ កយបែដឹ ងកម្រមិតពីរ 
AmeriHealth Caritas PA CHC  

Participant Appeals 
200 Stevens Drive 

Philadelphia, PA 19113-1570 
សលខទូរស្វរ៖ 1-855-332-0141 

 
សតីានអ្ាីសកីតស ងីបនា ប់ពីខុ្ាំោក់ កយបែដឹ ងកម្រមិតទីពីរ? 

 
បនា ប់ពីអ្នកោក់ កយបែដឹ ងកម្រមិតទីពីរ អ្នកនឹងទទលួបានលិខិតពី AmeriHealth Caritas PA CHC 

សោយម្របាប់អ្នកថ្ AmeriHealth Caritas PA CHC បានទទលួបែដឹ ងរបស់អ្នក 
និងអ្ាំពីដាំសែីរការពិនិតយសសីសរបីែដឹ ងកម្រមិតទីពីរ។ 
 
អ្នកអាចស្វកសួរ AmeriHealth Caritas PA CHC សដីមបពិីនិតយសមីលព័ត៌ានណដល AmeriHealth Caritas 

PA CHC ានអ្ាំពីសរឿងកដីណដលអ្នកបានោក់ កយបែដឹ ង របស់អ្នក សោយមិនគិតនែែស យី។  
អ្នកក៏អាចសនី្ព័ត៌ានណដលអ្នកានអ្ាំពីបែដឹ ងរបស់អ្នកសៅកាន់ AmeriHealth Caritas PA CHC។ 
 
សោកអ្នកអាចចូលរមួការពិនិតយ កយបែដឹ ង ម្របសិនសបីអ្នកចង់ចូលរមួ។  AmeriHealth Caritas PA CHC 

នឹងម្របាប់អ្នកពីទីតាាំង កាលបរសិចឆទ និងសពលសវោននការពិនិតយសសីសរបីែដឹ ងោ៉ោ ងសហាចណាស់ 15 

នែាមុនសពលការពិនិតយសសីសរមីកដល់។  អ្នកអាចប ា្ ញខែួនសៅកនុងការពិនិតយបែដឹ ងសោយមកសោយផ្លា ល់ 
តាមរយៈទូរសពា ឬសោយតាមវសីដអូ្។  ម្របសិនសបីអ្នកសសម្រមចថ្អ្នកមិនចង់ចូលរមួកនុងការពិនិតយសមីលបែដឹ ងសទសនោះ 
វាមិនានឥទធពលអ្ាីសៅសលីការសសម្រមចចិតតសនត ោះសទ។ 
 
គែៈកមមការណដលានោន  3 នក់ សម្រចីនជាងសនោះ ណដលរមួានគែៈកមមការ 1 នក់ ណដលមិនបានសធាីការឲ្យ 
AmeriHealth Caritas PA CHC នឹងជ្បួោន  សដីមបសីធាីការសសម្រមចចិតតអ្ាំពីបែដឹ ងកម្រមិតទីពីររបស់អ្នក។  បុគរលិក 

AmeriHealth Caritas PA CHC ណដលជាគែៈកាម ការនឹងមិនជាប់ ក់ព័នធ 
និងមិនសធាីការឲ្យនរណាាន ក់ណដល ក់ព័នធនឹងបញ្ញា ណដលអ្នកបានោក់បែដឹ ងសនោះសទ ។  
ម្របសិនសបីបែដឹ ងទក់ទងនឹងបញ្ញា គែីនិក ម្រគូសពទយណដលានអាជ្ាបែណនឹងសថិតសៅកនុងគែៈកាម ការ។  

AmeriHealth Caritas PA CHC នឹងសនី្លិខិតជូ្នដាំែឹងដល់អ្នកកនុងរយៈសពល 45 

នែាចាប់ពីកាលបរសិចឆទននបែដឹ ងកម្រមិតទីពីររបស់អ្នកម្រតូវបានទទលួសដីមបមី្របាប់អ្នកពីការវនិិចឆ័យសលីបែដឹ ងកម្រមិតទីពីររ
បស់អ្នក។  លិខិតសនោះក៏នឹងម្របាប់អ្នកពីអ្ាីណដលអ្នកអាចសធាីបាន ម្របសិនសបីអ្នកមិនសពញចិតតនឹងការសម្រមចចិតតសនោះ។ 
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ម្របសិនសបីអ្នកម្រតូវការព័ត៌ានបណនថមអ្ាំពីជ្ាំនយួអ្ាំ ុងសពលដាំសែីរការបែដឹ ង សូមសមីលទាំព័រទី __139_  
 
ចុោះសបីខុ្ាំមិនសពញចិតតនឹងការវនិិចឆ័យរបស់ AmeriHealth Caritas PA CHC សលបីែដឹ ងកម្រមិតពីររបស់ខុ្ាំ? 
 
អ្នកអាចសសនីសុាំការពិនិតយសសីសរខីាងសម្រៅពីការោិល័យណដលានការម្រគប់ម្រគងនននយកោា នធានរា៉ោ ប់រងរដា 
Pennsylvania ។   
 
អ្នកម្រតូវណតសសនីសុាំការពិនិតយសសីសរបីែដឹ ងខាងសម្រៅកនុងរយៈសព ល 15 នែាចាប់ពីនែាណដ 
លអ្នកទទលួបានការជូ្នដាំែឹងអ្ាំពីការវនិិចឆ័យទក់ទងនឹងបែដឹ ងកម្រមិតទីពីរ។   
 

ការពិនិតយសមីលបែដឹ ងខាងសម្រៅ 
 

សតីខុ្ាំសសនសុីាំការពិនិតយសមីលបែដឹ ងខាងសម្រៅសោយរសបៀបណា? 
 
អ្នកម្រតូវណតសនី្សាំសែីរបស់អ្នកសុាំឲ្យានការពិនិតយសសីសរបីែដឹ ងខាងសម្រៅរបស់អ្នកសោយសរសសរជាោយលកខែ៍អ្កេរ
សៅអាសយោា នខាងសម្រកាម៖ 
 
Pennsylvania Insurance Department 
Bureau of Consumer Services 
1209 Strawberry Square    
Harrisburg, PA  17120 
សលខទូរស្វរ៖ 717-787-8585 
 
អ្នកក៏អាចចូលសៅកាន់ “ទាំព័រោក់បែតឹ ង” ណដលានអាសយោា ន 

https://www.insurance.pa.gov/Consumers/File%20a%20Complaint/Pages/default.aspx ។ 
 
សបីសិនអ្នកម្រតូវការជ្ាំនយួកនុងការោក់សាំសែីរបស់អ្នកសុាំការពិនិតយសមីលខាងសម្រៅ សូមសៅទូរស័ពាសៅ 
ការោិល័យបសម្រមីសសវាអ្នកសម្របីម្របាស់ ណដលានសលខ 1-877-881-6388 ។   
 
ម្របសិនសបីអ្នកសសនីសុាំ ការោិល័យបសម្រមីសសវាអ្នកសម្របីម្របាស់នឹងជ្យួោក់បែដឹ ងឲ្យអ្នកជាការោយលកខែ៍អ្កេរ។ 
 

សតីានអ្ាីសកីតស ងីបនា ប់ពីខុ្ាំសសនសុីាំការពិនិតយសមីលបែដឹ ងខាងសម្រៅ? 
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ម្រកសួងធានរា៉ោ ប់រងនឹងទទួល កយបែដឹ ងរបស់អ្នកពី AmeriHealth Caritas PA CHC។  
អ្នកក៏អាចសនី្ពកួសគសៅព័ត៌ានដនទសទៀតណដលអាចជ្ួយកនុងការពិនិតយសសីសរបីែដឹ ងខាងសម្រៅរបស់អ្នក។ 
 
អ្នកអាចម្រតូវបានតាំណាងសោយសមធាវ ី
ឬបុគរលាន ក់សទៀតដូចជាអ្នកដាំណាងរបស់អ្នកកនុងអ្ាំ ុងសពលការពិនិតយសសីសរបីែដឹ ងខាងសម្រៅ។ 
 
លិខិតអ្ាំពីការវនិិចឆ័យនឹងម្រតូ វបានន ្សញីសៅអ្នកបនា ប់ពីការវនិិចឆ័យម្រតូ វបានសសម្រមច ។  
លិខិតសនោះនឹងម្របាប់អ្នកនូវរាល់មូលសហតុសម្រាប់ការវនិិចឆ័យ 
និងពីអ្ាីណដលអ្នកអាចសធាីបានម្របសិនសបីអ្នកមិនសពញចិតតការវនិិចឆ័យសនោះ។ 
 
អ្ាណីដលម្រតវូសធាសីដមីបបីនតទទលួសសវាកមម៖ 
 
ម្របសិនសបអី្នកបាននឹងកាំពុងទទួលសសវាកមម ឬទាំនិញណដលកាំពុងម្រតូវបានកាត់បនថយ ផ្លែ ស់បដូរ ឬម្រចានសចាល 
សហយីអ្នកចង់បនតទទលួបានសសវាកមមទាំងសនោះ អ្នកម្រតូវណតសសនីសុាំឲ្យានការពនិិតយសសីសរបីែដឹ ងខាងសម្រៅ 
ឬសវនការយុតតិធម៌កនុងរយៈសពល 10 នែា 
ននកាលបរសិចឆទណដលជូ្នដាំែឹងម្របាប់អ្នកពីការសសម្រមចចតិតននបែដឹ ងកម្រមតិមួយរបស់ AmeriHealth Caritas 

PA CHC ណដលអ្នកមិនអាចទទួលបានសសវាកមម ឬទាំនិញណដលអ្នកបាននងឹកាំពុងទទលួ សោយស្វរសសវាកមម 
ឬទាំនិញសនោះមនិម្រតូវបានរា៉ោ ប់រងសម្រាប់អ្នកសនោះសទ សម្រាប់សសវាកមម 
ឬទាំនិញនឹងបនតនដល់ជូ្នរហូតទល់ណតការវនិចិឆ័យម្រតូវបានសធាសី ងី។ 
សបីសិនអ្នកនឹងសសនីសុាំការពិនិតយសមីលបែដឹ ងខាងសម្រៅនង នងិសវនការយុតតិធម៌នង 
អ្នកម្រតូវណតសសនសុីាំទាំងពីរកនុងរយៈសពល 10 

នែាននកាលបរសិចឆទសលីសសចកតជូី្នដាំែឹងម្របាប់អ្នកពីការសសម្រមចននបែតឹ ងកម្រមិតមួយរបស់ AmeriHealth 

Caritas PA CHC។  
សបីសិនអ្នករង់ចាាំការសសនីសុាំសវនការយុតតិធម៌រហូតសម្រកាយការទទួលបានការសសម្រមចសលីបែតឹ ងខាងសម្រៅរបស់អ្នក 
សសវាកមមសនេងៗនឹងមនិបនតស យី។ 

 
ស្វទុកខ 

 
សតីស្វទុកខជាអ្ាី? 
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សៅសពល AmeriHealth Caritas PA CHC ម្រចានសចាល កាត់បនថយ ឬអ្នុញ្ញា តសសវាកមមមយួ 
ឬទាំនិញមយួខុសពីសសវាកមម ឬទាំនិញណដលអ្នកបានសសនីសុាំ សម្រ ោះវាោម នភាពចាាំបាច់ខាងសវជ្ជស្វគសត 
អ្នកនឹងទទលួបានការជូ្នដាំែឹងម្របាប់អ្នកពីការវនិិចឆ័យរបស់ AmeriHealth Caritas PA CHC។ 
 
ស្វទុកខសកីតស ងីសៅសពលអ្នកម្របាប់ AmeriHealth Caritas PA CHC 

ថ្អ្នកមិនយល់ម្រសបជាមួយការវនិិចឆ័យរបស់ AmeriHealth Caritas PA CHC។ 
 

សតីខុ្ាំគរួសធាដូីចសមតចម្របសនិសបីខុ្ាំទទលួបានស្វទុកខ? 
 

សដីមបោីក់បែដឹ ងតវា៉ោ ៖ 
 

 សូមទូរស័ពាសៅកាន់ AmeriHealth Caritas PA CHC តាមរយៈសលខ 1-855-235-5115 (TTY 1-

855-235-5112) សហយីម្របាប់ AmeriHealth Caritas PA CHC អ្ាំពីស្វទុកខរបស់អ្នក ឬ 

 សរសសរស្វទុកខរបស់អ្នកសហយីសនី្វាសៅឲ្យ AmeriHealth Caritas PA CHC តាមនម្របសែីយ ៍
ឬទូរស្វរ ឬ 

 បាំសពញណបបបទសសនីសុាំ បែដឹ ង/ស្វទុកខរមួបញ្ចូ លកនុងការជូ្នដាំែឹងបិសដសសធ ណដលអ្នកបានទទលួពី 

AmeriHealth Caritas PA CHC សហយីសនី្វាសៅឲ្យ AmeriHealth Caritas PA CHC 

តាមនម្របសែីយ ៍ឬទូរស្វរ។ 
 

អាសយោា ន និងសលខទូរស្វររបស់ AmeriHealth Caritas PA CHC សម្រាប់ស្វទុកខ៖ 
AmeriHealth Caritas PA CHC  

Participant Appeals 
200 Stevens Drive 

Philadelphia, PA 19113-1570 
សលខទូរស្វរ៖ 1-855-332-0141 

 
អ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពរបស់អ្នកអាចោក់ កយបែដឹ ងឲ្យអ្នក 
ម្របសិនសបីអ្នកនដល់ការយល់ម្រពមជាោយលកខែ៍អ្កេរដល់ោត់។  
ម្របសិនសបីអ្នកនដល់សសវាណែទាំសុខភាពរបស់អ្នកអាចោក់ កយបែដឹ ងឲ្យអ្នក 
សនោះអ្នកមិនអាចោក់ កយបែដឹ ងោច់សោយណ កពីសគសោយខែួនអ្នកសទ។ 

 
សតីសៅសពលណាខុ្ាំគរួោក់បែដឹ ងស្វទុកខ? 
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អ្នកម្រតូវណតោក់ កយបែដឹ ងកនុងរយៈសពល 60 នែាចាប់ពីនែាណដលអ្នកទទលួបានការជូ្នដាំែឹង 
ណដលម្របាប់អ្នកអ្ាំពីសសវាកមម ការបដិសសធ ការកាត់បនថយ ឬការអ្នុញ្ញា តសលីសសវាកមម ឬទាំនិញសនេងោន សម្រាប់អ្នក។ 
 

សតីានអ្ាីសកីតស ងីបនា ប់ពីខុ្ាំោក់បែដឹ ងស្វទុកខ? 
 
សម្រកាយសពលអ្នកោក់បែដឹ ងស្វទុកខរបស់អ្នក អ្នកនឹងទទលួបានលិខិតមយួពី AmeriHealth Caritas PA CHC 

សោយម្របាប់អ្នកថ្ AmeriHealth Caritas PA CHC បានទទលួស្វទុកខរបស់អ្នក 
និងអ្ាំពីដាំសែីរការពិនិតយសសីសរសី្វទុកខ។ 
 
អ្នកអាចសសនីសុាំ AmeriHealth Caritas PA CHC សដីមបសីមីលព័ត៌ានណាមយួណដល AmeriHealth Caritas 

PA CHC ធាែ ប់សម្របីសធាីការសសម្រមចចិតត ណដលអ្នកបានោក់បែដឹ ងស្វទុកខរបស់អ្នកសោយមិនគិតនែែ។  
សោកអ្នកក៏អាចសនី្ព័ត៌ានណដលអ្នកានអ្ាំពីស្វទុកខរបស់អ្នកសៅឲ្យ  AmeriHealth Caritas PA CHC។ 
 
សោកអ្នកអាចចូលរមួកនុងការពិនិតយសសីសរបីែដឹ ងស្វទុកខបាន ម្របសិនសបីអ្នកចង់ចូលរមួ។  AmeriHealth Caritas 

PA CHC នឹងម្របាប់អ្នកពីទីតាាំង កាលបរសិចឆទ និងសពលសវោននការពិនិតយោ៉ោ ងសហាច ណាស់ 10 នែា មុននែា 
ននការពិនិតយបានមកដល់។  អ្នកអាចប ា្ ញខែួនសៅកនុង ការពិនិតយសសីសរបីែដឹ ងតវា៉ោ សោយមកសោយផ្លា ល់ 
តាមរយៈទូរសពា ឬសោយតាមវសីដអូ្។  ម្របសិនសបីអ្នកសសម្រមចថ្អ្នកមិនចង់ចូលរមួកនុងការពិនិតយបែដឹ ងតវា៉ោ សទសនោះ 
វាមិនានឥទធិពលអ្ាីសៅសលីការសសម្រមចចិតតសនោះសទ។ 
 
គែៈកមមការណដលានោន  3 នក់ ឬសម្រចីនជាងសនោះ រមួានម្រគូសពទយណដលានអាជ្ាបែណាន ក់ 
នឹងជ្បួោន សដីមបវីនិិចឆ័យស្វទុកខរបស់ អ្នក។    សបីសិនស្វទុកខអ្ាំពីសសវាកមមសធមញ 
គែៈកមមការម្រតួតពិនិតយស្វទុកខនឹងបញ្ចូ លទនតសពទយាន ក់។ បុគរលិករបស់ AmeriHealth Caritas PA CHC 

ណដលានសៅកនុងគែៈកាម ការនឹងមិនជាប់ ក់ព័នធ 
និងមិនសធាីការឲ្យនរណាាន ក់ណដល ក់ព័នធនឹងបញ្ញា ណដលអ្នកបានោក់បែដឹ ងស្វទុកខសនោះសទ ។ 
នឹងសនី្លិខិតជូ្នដាំែឹងសៅអ្នកកនុងរយៈសព ល 30 នែា បនា ប់ពីនែា 
ណដលអ្នកបានោក់បែដឹ ងតវា៉ោ សដីមបមី្របាប់អ្នកពីការវនិិចឆ័យសលី ស្វទុកខរបស់អ្នក។  
ការជូ្នដាំែឹងក៏នឹងម្របាប់អ្នកពីអ្ាីណដលអ្នកអាចសធាីបាន ម្របសិនសបីអ្នកមិនសពញចិតតនឹងការសម្រមចចិតតសនោះ។ 
 
ម្របសិនសបីអ្នកម្រតូវការព័ត៌ានបណនថមអ្ាំពីការទទលួបានជ្ាំនយួកនុងអ្ាំ ុងសពលដាំសែីរការោក់ កយបែដឹ ង

ស្វទុកខ  សូមសមីលទាំព័រទី _139__  
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អ្ាីណដលម្រតវូសធាីសដីមបបីនតទទលួសសវាកមម៖ 
 
ម្របសិនសបីអ្នកបាននឹងកាំពុងទទលួសស វាកមម ឬទាំនិញណដលកាំពុងម្រតូវបានកាត់បនថយ ផ្លែ ស់បដូរ 
ឬម្រចានសចាល សហយីអ្នកសសនីសុាំឲ្យានសវនការយុតតិធម៌ សហយីការសសនីសុាំរបស់អ្នកម្រតូ វបានវាយម្រតា 
ឬយកសៅសោ យផ្លា ល់នដ កនុងរយៈសពល 10 នែា 
ននកាលបរសិចឆទណដលជូ្នដាំែឹងសោយម្របាប់អ្នកពីបែដឹ ងកម្រមិតមយួ ឬការសសម្រមច 
ស្វទុកខរបស់សសវាកមមឬទាំនិញសនោះនឹងបនតនដល់ជូ្នដរាបណាការវនិិចឆ័យម្រតូវបានសធាីស ងី។ 

 
ចុោះម្របសនិសបីខុ្ាំមិនសពញចិតតការសសម្រមចចិតតរបស់ AmeriHealth Caritas PA CHC? 

 
អ្នកអាចសសនីសុាំឲ្យានការពិនិតយសសីសរសី្វទុកខខាងសម្រៅ ឬសវនការយុតតិធម៌ ឬអ្នកអាចសសនីសុាំសធាីវាទាំងពីរក៏បាន។  
ការពិនិតយសសីសរបីែដឹ ងស្វទុកខខាងសម្រៅគឺជាការពិនិតយណដលសធាីស ងីសោយម្រគូសពទយណដលមិនសធាីការឲ្យ AmeriHealth 

Caritas PA CHC។ 
 
អ្នកម្រតូវណតសសនីសុាំឲ្យានការពិនិតយសសីសរបីែដឹ ងស្វទុកខខាងសម្រៅ កនុងរយៈសពល15 នែា បនា ប់ពីនែា 
ណដលអ្នកទទលួបានការវនិិចឆយ័បែដឹ ងតវា៉ោ។  
 
អ្នកម្រតូវណតសសនីសុាំសវនការយុតតិធម៌ពីម្រកសួងសសវាកមមម្របជាជ្នកនុងរយៈសពល 120 នែា 
បនា ប់ពីនែាណដលអ្នកទទលួបានការជូ្នដាំែឹងណដលម្របាប់អ្នកអ្ាំពីកាវវនិិចឆ័យបែដឹ ងស្វទុកខ។ 
 

សម្រាប់ព័ត៌ានអ្ាំពីសវនការយុតតិធម៌ សូមសមីលទាំព័រទី__140___ 

សម្រាប់ព័ត៌ានអ្ាំពីការពិនិតយសសីសរបីែដឹ ងស្វទុកខខាងសម្រៅ សូមសមីលខាងសម្រកាម 
ម្របសិនសបីអ្នកម្រតូវការព័ត៌ានបណនថមអ្ាំពីការទទលួបានជ្ាំនយួកនុងអ្ាំ ុងសពលដាំសែីរការោក់ កយបែដឹ ង

ស្វទុកខ  សូមសមីលទាំព័រទី _139__  
 

ការពិនិតយសមីលស្វទុកខខាងសម្រៅ 
 

សតីខុ្ាំសសនសុីាំការពិនិតយសមីលស្វទុកខខាងសម្រៅសោយរសបៀបណា? 
 
សដីមបសីសនីសុាំការពិនិតយសមីលស្វទុកខខាងសម្រៅ៖ 
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 សៅទូរស័ពាសៅកាន់ AmeriHealth Caritas PA CHC តាមរយៈសលខ 1-855-235-5115 (TTY 1-

855-235-5112) សហយីម្របាប់ AmeriHealth Caritas PA CHC អ្ាំពីស្វទុកខរបស់អ្នក ឬ 
 សរសសរស្វទុកខរបស់អ្នក សហយីសនី្វាសៅកាន់ AmeriHealth Caritas PA CHC តាមនម្របសែីយ ៍
សៅកាន់៖  

AmeriHealth Caritas PA CHC 
Participant Appeals 
200 Stevens Drive 

Philadelphia, PA 19113-1570 
  
AmeriHealth Caritas PA CHC 
នឹងសនី្សាំសែីរបស់អ្នកសម្រាប់ការពិនិតយសមីលបែដឹ ងស្វទុកខខាងសម្រៅសៅកាន់ម្រកសួងធានរា៉ោ ប់រង។ 
 

សតីានអ្ាីសកីតស ងីបនា ប់ពីខុ្ាំសសនសុីាំការពិនិតយសមីលស្វទុកខខាងសម្រៅ? 
 
AmeriHealth Caritas PA CHC នឹងសនី្បែដឹ ងស្វទុកខរបស់អ្នកសៅឲ្យអ្នកពិនិតយសសីសរបីែដឹ ង។  
អ្នកអាចនដល់ព័ត៌ានបណនថមណដលអាចជ្យួជាមយួការពិនិតយសសីសរបីែដឹ ងខាងសម្រៅរបស់អ្នកសនី្សៅឲ្យអ្នកពិនិតយសសីសរបី
ែដឹ ងកនុងរយៈសពល 15 នែាននការោក់សាំសែីសុាំការពិនិតយសសីសរបីែដឹ ងស្វទុកខខាងសម្រៅ។ 
 
AmeriHealth Caritas PA CHC នឹងជូ្នដាំែឹងដល់អ្នកអ្ាំពីស ម្ ោះ អាសយោា ន 
និងសលខទូរស័ពារបស់អ្នកពិនិតយសមីលស្វទុកខខាងសម្រៅ។ 
អ្នកក៏នឹងទទលួបានព័ត៌ានអ្ាំពីដាំសែីរការពិនិតយសមីលស្វទុកខខាងសម្រៅនងណដរ។ 
 
អ្នកនឹងទទលួបានការលិខិតវនិិចឆ័យកនុងរយៈសពល 60 

នែាចាប់ពីនែាណដលអ្នកបានសសនីសុាំការពិនិតយសសីសរបីែដឹ ងស្វទុកខខាងសម្រៅ។ 
លិខិតសនោះនឹងម្របាប់អ្នកនូវរាល់មូលសហតុសម្រាប់ការវនិិចឆ័យ 
និងពីអ្ាីណដលអ្នកអាចសធាីបានម្របសិនសបីអ្នកមិនសពញចិតតការវនិិចឆ័យសនោះ។ 
 
អ្ាណីដលម្រតវូសធាសីដមីបបីនតទទលួសសវាកមម៖ 
 
ម្របសិនសបអី្នកបាននឹងកាំពុងទទួលសសវាកមម ឬទាំនិញ ណដលកាំពុងម្រតូវបានកាត់បនថយ ផ្លែ ស់បដូរ ឬម្រចានសចាល 
សហយីអ្នកចង់បនតទទលួបានសសវាកមមទាំងសនោះ អ្នកម្រតូវណតសសនីសុាំឲ្យានការពនិិតយស្វទុកខខាងសម្រៅ កនុងរយៈសពល 10 

នែាននកាលបរសិចឆទសលីសសចកតជូី្នដាំែឹងម្របាប់អ្នកពីការវនិិចឆ័យសលីស្វទុកខរបស់ AmeriHealth Caritas PA 

CHC សម្រាប់សសវាកមម ឬទាំនញិនឹងបនតនដល់ជូ្នរហូតទល់ណតការវនិិចឆ័យម្រតូវបានសធាីស ងី។  
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សបីសិនអ្នកនឹងសសនីសុាំការពិនិតយសមីលបែដឹ ងខាងសម្រៅនង នងិសវនការយុតតិធម៌នង 
អ្នកម្រតូវណតសសនសុីាំទាំងពីរកនុងរយៈសពល 10 

នែាននកាលបរសិចឆទសលីសសចកតជូី្នដាំែឹងម្របាប់អ្នកអ្ាំពីការសសម្រមចសលីបែតឹ ងស្វទុកខរបស់ AmeriHealth Caritas 

PA CHC។  
សបីសិនអ្នករង់ចាាំការសសនីសុាំសវនការយុតតិធម៌រហូតសម្រកាយការទទួលបានការសសម្រមចសលីបែតឹ ងស្វទុកខខាងសម្រៅរបស់
អ្នក សសវាកមមសនេងៗនឹងមនិបនតស យី។   

 
បែដឹ ង និងស្វទុកខរហ័ស 

 
សតីខុ្ាំអាចសធាអី្ាបីានខែោះ ម្របសនិសបីសុខភាពខុ្ាំកាំពុងសថតិកនុងសម្រោោះថ្ន ក់បនា ន់? 

 
ម្របសិនសបីម្រគូសពទយ ឬទនតសពទយរបស់អ្នកសជ្ឿថ្ការរង់ចាាំ 30 នែាសដីមបទីទលួបានការវនិិចឆយ័សៅសលបីែតឹ ងកម្រមិតមយួ 
ឬស្វទុកខ ឬក៍ 45 នែាសដីមបទីទលួបានការវនិិចឆយ័សៅសលបីែតឹ ងកម្រមិតពីររបស់អ្នក អាចសធាី 
ឲ្យសុខភាពរបស់អ្នកានសម្រោោះថ្ន ក់ អ្នកឬម្រគូសពទយ ឬទនតសពទយ របស់អ្នកអាចសសនីសុាំឲ្យានការវនិិចឆ័យសលីបែដឹ ង 
ឬស្វទុកខរបស់អ្នកឲ្យបានសលឿនជាង។  សដីមបឲី្យបែដឹ ងឬស្វទុកខរបស់អ្នកសធាីការវនិិចឆ័យឲ្យបានឆ្ប់រហ័ស៖ 
 

 អ្នកម្រតូវណតសសនីសុាំការវនិិចឆ័យរហ័សពី AmeriHealth Caritas PA CHC សោយសៅទូរស័ពាសៅកាន់ 

AmeriHealth Caritas PA CHC តាមរយៈសលខ 1-855-235-5115 (TTY 1-855-235-5112) 

សនី្លិខិត ឬណបបបទការសសនីសុាំបែដឹ ង/ស្វទុកខតាមទូរស្វរសលខ 1-855-332-0141 ឬសនី្អីុ្ណម៉ោលសៅកាន់ 

PAmemberappeals@amerihealthcaritas.com។   
 

 ម្រគូសពទយ ឬទនតសពទយរបស់អ្នកគរួសនី្លិខិតណដលបានចុោះហតថសលខារចួតាមទូរស្វរសលខ 1-855-332-0141 

កនុងរយៈសពល 72 សា៉ោ ងននការសសនីសុាំរបស់អ្នកសម្រាប់ការវនិិចឆ័យរហ័ស 
ណដលលិខិតសនោះបកម្រស្វយពីមូលសហតុណដល AmeriHealth Caritas PA CHC ម្រតវូចាំណាយសពល 30 

នែាសដីមបសីធាកីារវនិិចឆយ័សលបីែតឹ ង ឬស្វទុកខកម្រមិតមយួ ឬ 45 នែាសដីមបសីធាកីារវនិិចឆយ័សលបីែតឹ ងកម្រមិតពីរ 
ណដលអាចសធាីឲ្យសុខភាពអ្នកម្របឈមនឹងសម្រោោះថ្ន ក់។    

 
ម្របសិនសបី AmeriHealth Caritas PA CHC មិនបានទទលួលិខិតពីម្រគូសពទយ ឬទនតសពទយរបស់អ្នក 
សហយីព័ត៌ានណដលបាននដល់ឲ្យមិនបានប ា្ ញថ្ពកួសគបានចាំណាយសពលតាមធមមតាសដីមបសីធាីការវនិិចឆ័យសលីបែដឹ
ង ឬស្វទុកខ ណដលអាចសធាីឲ្យសុខភាពអ្នកម្របឈមនឹងសម្រោោះថ្ន ក់ សនោះ AmeriHealth Caritas PA CHC 

នឹងវនិិចឆ័យបែដឹ ង ឬស្វទុកខរបស់អ្នកកនុងរយៈសពលកាំែត់ធមមតា គឺ 30 នែា ណដលរាប់ចាប់តាាំងពីសពលណដល 
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AmeriHealth Caritas PA CHC ទទលួបានបែដឹ ងឬស្វទុកខកម្រមិតមយួរបស់អ្នកដាំបូង ឬ 45 

នែាចាប់តាាំងពីសពលណដលAmeriHealth Caritas PA CHC ទទលួបានបែដឹ ងកម្រមិតពីររបស់អ្នក។ 
 

បែតឹ ងរហ័សនិងបែតឹ ងខាងសម្រៅរហ័ស  
 
បែដឹ ងរហ័សរបស់អ្នកនឹងម្រតូវបានពិនិតយសោយគែៈកាម ការណដលរមួានម្រគូសពទយណដលានអាជ្ាប័ែណ។  
សាជិ្កគែៈកាម ការនឹងមិន ក់ព័នធសៅកនុង 
និងមិនសធាីការឲ្យអ្នកណាាន ក់ណដល ក់ព័នធនឹងបញ្ញា ណដលអ្នកបានោក់សៅកនុងបែដឹ ងសនោះសទ ។ 
 
អ្នកអាចចូលរមួកនុងការពិនិតយសសីសរបីែដឹ ងរហ័សបាន ម្របសិនសបីអ្នកចង់។  
អ្នកអាចចូលរូមការពិនិតយសសីសរបីែដឹ ងបានសោយផ្លា ល់ ប៉ោុណនតអ្នកក៏ម្របណហលម្រតូវប ា្ ញខែួនតាមទូរសពា 
ឬការទក់ទងតាមវសីដអូ្នងណដរ សម្រ ោះ AmeriHealth Caritas PA CHC 

ានរយៈសពលខែីសដីមបសីធាីការវនិិចឆ័យបែដឹ ងរហ័ស។  
ម្របសិនសបីអ្នកសសម្រមចថ្អ្នកមិនចង់ចូលរមួកនុងការពិនិតយសមីលបែដឹ ងសទសនោះ 
វាមិនានឥទធពលអ្ាីសៅសលីការសសម្រមចចិតតសនត ោះសទ។ 
 
AmeriHealth Caritas PA CHC នឹងម្របាប់អ្នកពីការវនិិចឆ័យសលីស្វទុកខរបស់អ្នកកនុងអ្ាំ ុងសពល 48 សា៉ោ ង 
ចាប់តាាំងពីសពលណដល AmeriHealth Caritas PA CHC បានទទលួលិខិតរបស់ម្រគូសពទយ ឬទនតសពទយរបស់អ្នក 
ណដលបកម្រស្វយពីមូលសហតុណដលការវនិិចឆ័យសលីស្វទុកខតាមសពលធមមតានឹងសធាីឲ្យសុខភាពអ្នកម្របឈមនឹងសម្រោោះថ្ន ក់ 
ឬកនុងរយៈសពល 72 សា៉ោ ងចាប់ពីសពលណដល AmeriHealth Caritas PA CHC 

ទទលួបានសាំសែីរបស់អ្នកសម្រាប់ការវនិិចឆ័យសលឿនជាងសពលកាំែត់ មិនថ្មួយណាក៍សោយឲ្យណតបានកាន់ណតឆ្ប់ 
សលីកណលងណតអ្នកសសនីសុាំ AmeriHealth Caritas PA CHC ឲ្យសម្របីសពលយូរសដីមបវីនិិចឆ័យបែដឹ ងរបស់អ្នក។  
អ្នកអាចសសីនសុាំ AmeriHealth Caritas PA CHC ឲ្យចាំណាយសពលរហូតដល់ 14 នែាសទៀត 
សដីមបសីធាីការសសម្រមចសលីបែដឹ ងរបស់អ្នក។ 
អ្នកនឹងទទលួបានការជូ្នដាំែឹងមយួម្របាប់អ្នកពីមូលសហតុសម្រាប់ការវនិិចឆ័យ 
និងពីវធីិសដីមបកីារសសនីសុាំសម្រាប់ការពិនិតយសសីសរបីែដឹ ងខាងសម្រៅណបបរហ័ស 
ម្របសិនសបីអ្នកមិនសពញចិតតការវនិិចឆ័យសនោះ។   
 
ម្របសិនសបីអ្នកមិនសពញចិតតការវនិិចឆ័យសៅសលីបែដឹ ងរហ័ស 
អ្នកអាចសសនីសុាំការពិនិតយសសីសរបីែដឹ ងខាងសម្រៅណបបរហ័សពីម្រកសួងធានរា៉ោ ប់រងកនុងរយៈសពល 2 នែានន នែាសធាកីារ 
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ចាប់ពីនែាណដលអ្នកបានទទលួការវនិិចឆយ័សៅសលបីែដឹ ងរហ័សសនោះ។  
សដីមបសីសនីសុាំការវនិិចឆ័យសៅសលីបែដឹ ងរហ័សអ្នកម្រតូវ៖ 
 

 សៅទូរស័ពាសៅកាន់ AmeriHealth Caritas PA CHC តាមរយៈសលខ 1-855-235-5115 (TTY 1-

855-235-5112) សហយីម្របាប់ AmeriHealth Caritas PA CHC អ្ាំពីបែដឹ ងរបស់អ្នក ឬ 
 សនី្អីុ្ណម៉ោលសៅកាន់ AmeriHealth Caritas PA CHC តាមរយៈ 

PAmemberappeals@amerihealthcaritas.com, ឬ 

 សរសសរបែដឹ ងរបស់អ្នក រចួសនី្វាសៅកាន់ AmeriHealth Caritas PA CHC តាមរយៈម្រប អ្ប់សាំបុម្រត 
ឬទូរស្វរ៖   

AmeriHealth Caritas PA CHC  
Participant Appeals 
200 Stevens Drive 

Philadelphia, PA 19113-1570 
លេខទូរសារ៖ 1-855-332-0141 

 
AmeriHealth Caritas PA CHC នឹងសនី្សាំសែីរបស់អ្នកសៅកាន់ម្រកសួងធានរា៉ោ ប់រងកនុងរយៈសពល 24 

សា៉ោ ងបនា ប់ពីទទលួបានសាំសែីសនោះ។ 
 

ស្វទុកខរហ័សនិងស្វទុកខខាងសម្រៅរហ័ស 
 
គែៈកមមការណដលានោន  3 នក់ ឬសម្រចីនជាងសនោះ រមួានម្រគូសពទយណដលានអាជ្ាបែណាន ក់ 
នឹងជ្បួោន សដីមបវីនិិចឆ័យស្វទុកខរបស់ អ្នក។  សបីសិនស្វទុកខអ្ាំពីសសវាកមមសធមញ 
គែៈកមមការម្រតួតពិនិតយស្វទុកខរហ័សនឹងបញ្ចូ លទនតសពទយាន ក់។ បុគរលិករបស់ AmeriHealth Caritas PA CHC 

ណដលានសៅកនុងគែៈកាម ការនឹងមិនជាប់ ក់ព័នធ 
និងមិនសធាីការឲ្យនរណាាន ក់ណដល ក់ព័នធនឹងបញ្ញា ណដលអ្នកបានោក់បែដឹ ងស្វទុកខសនោះសទ ។   
 
អ្នកអាចចូលរមួកនុងការពិនិតយសសីសរបីែដឹ ងរហ័សបានម្របសិនសបីអ្នកចង់។  អ្នកអាចចូលរូមការពិនិតយបានសោយផ្លា ល់ 
ប៉ោុណនតអ្នកក៏ម្របណហលម្រតូវប ា្ ញខែួនតាមទូរសពា ឬការទក់ទងតាមវសីដអូ្នងណដរ សម្រ ោះ AmeriHealth Caritas PA 

CHC ានរយៈសពលខែីសដីមបសីធាីការវនិិចឆ័យបែដឹ ងរហ័ស។  
ម្របសិនសបីអ្នកសសម្រមចថ្អ្នកមិនចង់ចូលរមួការពិនិតយសសីសរបីែដឹ ងសទសនោះ វានឹងមិន 
ប៉ោោះ ល់សលីការសសម្រមចចិតតសនោះសទ។ 
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AmeriHealth Caritas PA CHC នឹងម្របាប់អ្នកពីការវនិិចឆ័យសទីស្វទុកខរបស់អ្នកកនុងអ្ាំ ុងសពល 48 សា៉ោ ង 
ចាប់ពីសពលណដល AmeriHealth Caritas PA CHC បានទទលួលិខិតរបស់ម្រគូសពទយ 
ឬទនតសពទយណដលបកម្រស្វយពីមូលសហតុណដលការវនិិចឆ័យសលីស្វទុកខតាមសពលធមមតានឹងសធាីឲ្យសុខភាពអ្នកានសម្រោោះ
ថ្ន ក់ ឬកនុងរយៈសពល 72 សា៉ោ ងបនា ប់ពីសពលណដល AmeriHealth Caritas PA CHC 

ទទលួបានសាំសែីសម្រាប់ការវនិិចឆ័យជាមុន ណដលកាន់ណតឆ្ប់ ដរាបណាអ្នកសសនីសុាំ AmeriHealth Caritas PA 

CHC សម្របីសពលបណនថមសទៀតសដីមបវីនិិចឆ័យស្វទុកខរបស់អ្នក។  អ្នកអាចសសីនសុាំ AmeriHealth Caritas PA CHC 

ឲ្យចាំណាយសពលរហូតដល់ 14 នែាសទៀត សដីមបសីធាីការសសម្រមចសលីស្វទុកខរបស់អ្នក។  
អ្នកនឹងទទលួបានការជូ្នដាំែឹងមយួម្របាប់អ្នកពីមូលសហតុសម្រាប់ការវនិិចឆ័យ 
និងពីវធីិសដីមបកីារសសនីសុាំសម្រាប់ការពិនិតយសសីសរសី្វទុកខខាងសម្រៅណបបរហ័ស 
ម្របសិនសបីអ្នកមិនសពញចិតតការវនិិចឆ័យសនោះ។   
 
ម្របសិនសបីអ្នកមិនសពញចិតតការវនិិចឆ័យស្វទុកខណបបរហ័សសទសនោះ 
អ្នកអាចសសនីសុាំការពិនិតយសសីសរសី្វទុកខខាងសម្រៅណបបរហ័ស 
ឬសវនការយុតតិធម៌ណបបរហ័សសោយម្រកសួងសសវាកមមម្របជាជ្ន ឬទាំងការពិនិតយសសីសរសី្វទុកខខាងសម្រៅណបបរហ័ស 
ឬសវនការយុតតិធម៌ណបបរហ័សណតមដង។ 
ការពិនិតយសសីសរបីែដឹ ងស្វទុកខខាងសម្រៅគឺជាការពិនិតយណដលសធាីស ងីសោយម្រគូសពទយណដលមិនសធាីការឲ្យ AmeriHealth 

Caritas PA CHC។  
 
អ្នកម្រតូវណតសសនីសុាំការពិនិតយស្វទុកខខាងសម្រៅណបបរហ័សកនុងរយៈសពល 2 

នែានននែាសធាកីារចាប់ពីនែាណដលអ្នកបានទទលួការជូ្នដាំែឹងពីការវនិិចឆយ័សៅសលបីែដឹ ងស្វទុកខរហ័ស។  
សដីមបសីសនីសុាំការពនិតយសសីសរបីែដឹ ងស្វទុកខខាងសម្រៅរហ័ស៖ 
 

 សៅទូរស័ពាសៅកាន់ AmeriHealth Caritas PA CHC តាមរយៈសលខ 1-855-235-5115 (TTY 1-

855-235-5112) សហយីម្របាប់ AmeriHealth Caritas PA CHC អ្ាំពីស្វទុកខរបស់អ្នក ឬ 
 សនី្អីុ្ណម៉ោលសៅកាន់ AmeriHealth Caritas PA CHC តាមរយៈ 

PAmemberappeals@amerihealthcaritas.com, ឬ 
 សរសសរស្វទុកខរបស់អ្នកសហយីសនី្វាសៅឲ្យ AmeriHealth Caritas PA CHC តាមនម្របសែីយ ៍
ឬតាមទូរស្វរ៖   

AmeriHealth Caritas PA CHC  
Participant Appeals 
200 Stevens Drive 
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Philadelphia, PA 19113-1570 
សលខទូរស្វរ៖ 1-855-332-0141. 

 
 
AmeriHealth Caritas PA CHC នឹងសនី្សាំសែីរបស់អ្នកសៅកាន់ម្រកសួងធានរា៉ោ ប់រងកនុងរយៈសពល 24 

សា៉ោ ងបនា ប់ពីទទលួបានសាំសែីសនោះ។ 
 
អ្នកម្រតូវណតសសនីសុាំសវនការយុតតិធម៌កនុងរយៈសពល 120 

នែាចាប់ពីកាលបរសិចឆទជូ្នដាំែឹងដល់អ្នកនូវការសសម្រមចចិតតសលីស្វទុកខរហ័ស។ 
 
 

សតីខ្ុ ាំអាចានជ្ាំនយួម្របសលទអ្ាខីែោះជាមយួ 
ដាំសែីរការបែដឹ ង និងស្វទុកខ? 

 
ម្របសិនសបីអ្នកម្រតូវការជ្ាំនយួកនុងការោក់ កយបែដឹ ង ឬស្វទុកខរបស់អ្នក សនោះបុគរលិករបស់ AmeriHealth 

Caritas PA CHC នឹងជ្ួយអ្នក។  បុគរលសនោះក៏អាចតាំណាងឲ្យអ្នកអ្ាំ ុងសពលដាំសែីរការបែដឹ ង 
ឬស្វទុកខបានណដរ។  អ្នកមិនបាច់បង់នែែសលីជ្ាំនយួឲ្យបុគរលិកសទ។  
បុគរលិកសនោះនឹងមិន ក់ព័នធកនុងការសសម្រមចចិតតអ្ាំពីបែដឹ ង ឬស្វទុកខរបស់អ្នកសទ។ 
 
អ្នកក៏អាចានសាជិ្កម្រគួស្វរ មិតតលកដិ ឬសមធាវ ីឬអ្នកសនេងសទៀតជ្យួអ្នកោក់ កយបែដឹ ង 
ឬស្វទុកខរបស់អ្នកបានណដរ។  បុគរលសនោះក៏អាចជ្យួអ្នកបានណដរ 
ម្របសិនសបីអ្នកចង់ឲ្យានវតតានសៅសពលពិនិតយបែដឹ ង ឬស្វទុកខស ងីវញិ។   
 
សៅសពលណាមយួកនុងអ្ាំ ុងសពលដាំសែីរការបែតឹ ងតវា៉ោឬតវា៉ោ  
អ្នកអាចាននរណាាន ក់ណដលអ្នកស្វរ ល់តាំណាងឲ្យអ្នកឬសដីរតជួ្ាំនសួអ្នក។  
ម្របសិនសបីអ្នកសសម្រមចថ្ឲ្យនរណាាន ក់សធាីជាអ្នកតាំណាងឲ្យអ្នក សូមជូ្នដាំែឹងដល់ AmeriHealth Caritas PA 

CHC, ជាោយលកខែ៍អ្កេរ សោយបញ្ញជ ក់ស ម្ ោះមនុសេាន ក់សនោះ និងមសធាបាយណដលអាចឲ្យ AmeriHealth 

Caritas PA CHC ទក់ទងសៅោត់បាន។ 
 
អ្នក ឬមនុសេណដលសម្រជី្សសរសីសដីមបតីាំណាងឲ្យអ្នកអាចស្វកសួរ AmeriHealth Caritas PA CHC 

សដីមបពិីនិតយសមីលព័ត៌ានណដល AmeriHealth Caritas PA CHC ានអ្ាំពីសរឿងកដីណដលអ្នកបានោក់ កយបែដឹ ង 
ឬស្វទុកខសោយមិនគិតនែែស យី។ 
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អ្នកអាចសៅទូរស័ពាសៅ AmeriHealth Caritas PA CHC សោយឥតគិតនែែតាមរយៈសលខ 1-855-235-5115 

(TTY 1-855-235-5112) សបីសិនអ្នកម្រតូវការជ្ាំនយួ ឬានសាំែួរអ្ាំពីបែតឹ ង និងស្វទុកខ 
អ្នកអាចទក់ទងការោិល័យជ្ាំនយួណននកចាប់កនុងតាំបន់របស់អ្នកតាមរយៈសលខ 1-800-846-0871 

ឬសៅទូរស័ពាសៅកាន់គសម្រាងចាប់សតីពីសុខភាពសៅ  Pennsylvania តាមរយៈសលខ 1-800-274-3258។ 
 

មនុសេណដលភាស្វទីមយួរបស់ពកួសគមិនណមនជាភាស្វអ្ង់សគែស 
 
ម្របសិនសបីសោកអ្នកសសនីសុាំសសវាកមមភាស្វ សនោះ AmeriHealth Caritas PA CHC 

នឹងនដល់ជូ្នសសវាកមមសនោះសោយមិនគីតនែែសម្រាប់អ្នក។   
 

ជ្នពិការ 
 
AmeriHealth Caritas PA CHC នឹងជ្ាំនយួដូចខាងសម្រកាមដល់ជ្នពិការសោយប ា្ ញនូវបែតឹ ង 
ឬស្វទុកខននសោយមិនគិតនែែសបីចាាំបាច់។  ជ្ាំនួយសនោះរមួាន៖ 
 

 ការនដល់ជូ្នអ្នកបកណម្របភាស្វសញ្ញា  
 ការនដល់ជូ្នព័ត៌ានណដលោក់បញ្ជូ នសោយ AmeriHealth Caritas PA CHC 

សៅសពលានការពិនិតយបែដឹ ងបែដឹ ង ឬស្វទុកខស ងីវញិកនុងទម្រមង់សនេង។  កាំណែទម្រមង់សនេងសនោះ 
នឹងម្រតូវបាននតល់ជូ្នអ្នកមុនសពលពិនិតយស ងីវញិ និង 

 នដល់ជូ្ននរណាាន ក់សដីមបជី្ួយចមែង និងប ា្ ញព័ត៌ាន។ 
 

សវនការយុតតធិមរ៌បស់ម្រកសងួសសវាកមមម្របជាជ្ន 
 
កនុងករែីមួយចាំនួនអ្នកអាចសសនីសុាំម្រកសួងសសវាកមមម្របជាជ្នសដីមបដីាំសែីរការសវនការ 
សម្រ ោះអ្នកមិនសបាយចិតតអ្ាំពី ឬមិនយល់ម្រសបនឹងអ្ាីមួយណដល AmeriHealth Caritas PA CHC បានសធាី 
ឬមិនបានសធាី។ សវនការសនោះម្រតូវបានសៅថ្ “សវនការយុតតិធម៌”។  អ្នកអាចសសនីសុាំសវនការយុតតិធម៌បាន បនា ប់ពី 

AmeriHealth Caritas PA CHC បានសធាីការវនិិចឆ័យសលីបែដឹ ងកម្រមិតទីមយួ ឬស្វទុកខរបស់អ្នក។ 
 

សតីអ្នកអាចសសនសុីាំសវនការយុតតធិម៌បានសម្រាប់ករែីអ្ាខីែោះ? សហយី 
សតីម្រតវូសសនសុីាំសវនការសនោះសៅសពលណា? 
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សាំសែីរបស់អ្នកសម្រាប់សវនការយុតតិធម៌ម្រតូវណតម្រតូវបានសបាោះម្រតា កនុងរយៈសពល 120 

នែាចាប់ពីនែាជូ្នដាំែឹងម្របាប់អ្នកពីការវនិិចឆ័យរបស់ AmeriHealth Caritas PA CHC 

សៅសលីបែដឹ ងកម្រមិតមួយឬស្វទុកខរបស់អ្នកដូចខាងសម្រកាម៖   
 

 ការម្រចានសចាលសសវាកមម ឬទាំនិញណដលអ្នកចង់បានសម្រ ោះវាមិនម្រតូវបានរា៉ោ ប់រង។ 
 ការម្រចានសចាលការបង់ម្របាក់សៅឲ្យម្រកុមហ ុននដល់សសវាកមម ឬទាំនិញណដលអ្នកទទួលបាន 
សហយីអ្នកនដល់សសវាកមមអាចសចញវកិក័យបម្រតគិតម្របាក់សៅអ្នកសម្រាប់សសវាកមម ឬទាំនិញសនោះ។ 

 ការខកខានរបស់ AmeriHealth Caritas PA CHC កនុងការវនិិចឆ័យសៅសលីបែដឹ ង 
ឬស្វទុកខកម្រមិតមយួណដលអ្នកបានោក់សៅកាន់ AmeriHealth Caritas PA CHC 

ម្របណហលកនុងចសនែ ោះសពល 30 នែា ចាប់ពីនែាណដល AmeriHealth Caritas PA CHC បានទទលួបែដឹ ង 
ឬស្វទុកខរបស់អ្នក។ 

 ការម្រចានសចាលនូវសាំសែីរបស់អ្នកសដីមបបីដិសសធការវនិិចឆ័យរបស់ AmeriHealth Caritas PA CHC 

ណដលតម្រមូវឲ្យអ្នកបង់ម្របាក់ជូ្នអ្នកនដល់សសវាកមមរបស់អ្នក។  
 ការម្រចានសចាលនូវសសវាកមម ឬទាំនិញ ការកាត់បនថយសសវាកមម ឬទាំនិញ ឬការអ្នុញ្ញា តសលីសសវាកមម 
ឬទាំនិញណដលខុសោន ពីសសវាកមម ឬទាំនិញណដលអ្នកបានសសនីសុាំ សម្រ ោះវាមិនចាាំបាច់ខាងសវជ្ជស្វគសដ។ 

 អ្នកមិនទទលួបានសសវាកមម ឬទាំនិញកនុងសពលណដលអ្នកគរួទទលួបានវាសទ។   
 
អ្នកក៏អាចសសនីសុាំសវនការយុតតិធម៌កនុងអ្ាំ ុងសពល 120 នែា ចាប់ពីនែាណដលការជូ្នដាំែឹងម្របាប់អ្នកថ្ 

AmeriHealth Caritas PA CHC សធាីការវនិិចឆ័យបែដឹ ងកម្រមិតមយួ ឬស្វទុកខណដលអ្នកបានម្របាប់ AmeriHealth 

Caritas PA CHC កនុងរយៈសពល 30 នែា ចាប់ពីសពលណដល AmeriHealth Caritas PA CHC 

ទទលួបានបែដឹ ង ឬស្វទុកខរបស់អ្នក។  
 

សតីខុ្ាំសសនសុីាំសវនការយុតតធិម៌សោយរសបៀបណា? 
 
ការសសនីសុាំរបស់អ្នកសម្រាប់ការសវនការយុតតិធម៌ម្រតូវណតសរសសរជាោយលកខែ៍អ្កេរ។  អ្នកអាចបាំសពញ 
និងចុោះសហតថសលខាសលីណបបបទសសនីសុាំសវនការយុតតិធម៌សោយោក់មកជាមយួការជូ្នដាំែឹងពីការវនិិចឆ័យបែដឹ ង 
ឬស្វទុកខ ឬសរសសរនិងចុោះហតថសលខាសលីសាំបុម្រតមយួចាប់។   
 
ម្របសិនសបីអ្នកសរសសរសាំបុម្រត វាម្រតូវការព័ត៌ានដូចខាងសម្រកាម៖ 
 

 ស ម្ ោះ និងនែាណខឆ្ន ាំកាំសែីត (របស់អ្នកចូលរមួ) របស់អ្នក។ 
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 សលខទូរស័ពាណដលអ្នកអាចទក់ទងបានកាំ ុសពលនែា។ 
 មិនថ្អ្នកចង់ានសវនការយុតតិធម៌សោយផ្លា ល់ឬតាមទូរស័ពាក៏សោយ។  
 មូលសហតុណដលអ្នកសសនីសុាំសវនការយុតតិធម៌មយួ; និង 
 ចាប់ចមែងណាមយួននលិខិតណដលអ្នកទទលួបានអ្ាំពីបញ្ញា ណដលអ្នកកាំពុងសសនីសុាំសវនការយុតតិធម៌។ 

 
អ្នកម្រតូវសនី្សាំសែីរបស់អ្នកសម្រាប់សវនការយុតតិធម៌ សៅកាន់អាសយោា នខាងសម្រកាម៖ 
 

Department of Human Services 
OLTL/Forum Place 6th FL 

CHC Complaint, Grievance and Fair Hearings 
P.O. Box 8025 

Harrisburg, PA 17105-8025 
 

សតីានអ្ាីសកីតស ងីបនា ប់ពីខុ្ាំសសនសុីាំសវនការយុតតធិម៌? 
 
អ្នកនឹងទទលួបានលិខិតមួយចាប់ពីការោិល័យសវនការ និងបែដឹ ងឧទធរែ៍ននម្រកសួងសសវាកមមម្របជាជ្ន 

(Department of Human Services’ Bureau of Hearings and Appeals) ម្របាប់អ្នកពីទីតាាំងរបស់សវនការ 
និងកាលបរសិចឆទ និងសពលសវោននសវនការ។  អ្នកនឹងទទលួបានលិខិតសនោះោ៉ោ ងសហាចណាស់ 10 នែា 
មុនសពលនែាសវនការបានមកដល់។ 
 
អ្នកអាចសៅកណនែងណដលសវនការយុតតិធម៌ម្របម្រពឹតតស ងី ឬចូលរមួតាមរយៈទូរសពា។  សាជិ្កម្រគួស្វរ មិតតលកដិ សមធាវ ី
ឬអ្នកដនទសទៀតអាចជ្យួអ្នកបានកនុងអ្ាំ ុងសពលសវនការយុតតិធម៌។  អ្នក ម្រតវូណត ចូលរមួកនុងសវនការយុតតិធម៌។   
 
AmeriHealth Caritas PA CHC 
នឹងចូលរមួកនុងសវនការយុតតិធម៌របស់អ្នកនងណដរសដីមបបីកម្រស្វយពីមូលសហតុណដល AmeriHealth Caritas PA 

CHC បានសធាីការវនិិចឆ័យ ឬបកម្រស្វយពីអ្ាីណដលបានសកីតស ងី។ 
 
អ្នកអាចសសនីសុាំ AmeriHealth Caritas PA CHC ឲ្យនដល់នូវកាំែត់ម្រតា របាយការែ៍ 
និងព័ត៌ានដនទសទៀតអ្ាំពីបញ្ញា ណដលអ្នកបានសសនីសុាំសម្រាប់សវនការយុតតិធម៌របស់អ្នកសោយមិនគិតនែែ ។ 
 

សតីសៅសពលណាសវនការយុតតធិម៌នឹងម្រតវូបានសសម្រមចចិតត? 
 
សវនការយុតតិធម៌នឹងសធាីការវនិិចឆ័យកនុងរយៈសពល 90 នែា ចាប់ពីនែា ណដលអ្នកបានោក់បែដឹ ង ឬស្វទុកខជាមួយ 
AmeriHealth Caritas PA CHC 
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សោយវាមិនរាប់បញ្ចូ លចាំនួននែាសៅចសនែ ោះកាលបរសិចឆទសៅសលីសសចកដីជូ្នដាំែឹងជាោយលកខែ៍អ្កេរ 
ននការវនិិចឆ័យបែដឹ ង ឬស្វទុកខកម្រមិតមយួរបស់ AmeriHealth Caritas PA CHC 

និងកាលបរចិឆឹទណដលអ្នកបានសសនីសុាំសវនការយុតតិធម៌សនោះសទ។   
 
ម្របសិនសបីអ្នកបានសសនីសុាំសវនការយុតតិធម៌សោយស្វរណត AmeriHealth Caritas PA CHC 

មិនបានម្របាប់អ្នកអ្ាំពីការវនិិចឆ័យរបស់ពកួសគសលីបែដឹ ង ឬស្វទុកខណដលអ្នកបានបដឹងសៅ AmeriHealth Caritas 

PA CHC កនុងអ្ាំ ុងសពលម្របណហលចសនែ ោះ 30 នែា ចាប់ពីនែាណដល AmeriHealth Caritas PA CHC 

ទទលួបានបែដឹ ង ឬស្វទុកខរបស់អ្នក សនោះសវនការយុតតិធម៌របស់អ្នកនឹងម្រតូវបានសសម្រមចកនុងរយៈសពល 90 នែា 
រាប់ចាប់ពីសពលណដលអ្នកបានោក់បែដឹ ង ឬស្វទុកខជាមយួ AmeriHealth Caritas PA CHC 

សោយមិនរាប់បញ្ចូ លចាំនួននែាណដលសថិតសៅចសនែ ោះកាលបរសិចឆទណដលានសៅសលីសសចកដីជូ្នដាំែឹងម្របាប់អ្នកថ្ 

AmeriHealth Caritas PA CHC មិនអាចសធាីការវនិិចឆ័យទន់សពលសម្រាប់បែដឹ ង ឬស្វទុកខរបស់អ្នក 
និងកាលបរសិចឆទនែាសវនការយុតតិធម៌ណដលបានសសនីសុាំសនោះសទ។   
 
ម្រកសួងសសវាកមមម្របជាជ្ននឹងសនី្ឲ្យអ្នកនូវការវនិិចឆ័យជាោយលកខែ៍អ្កេរ 
សហយីម្របាប់អ្នកពីអ្ាីណដលម្រតូវសធាីម្របសិនសបីអ្នកមិនសពញចិតតការវនិិចឆ័យសនោះ។   
 
ម្របសិនសបីសវនការយុតតិធម៌របស់អ្នកមិនម្រតូវបានវនិិចឆ័យកនុងរយៈសព ល 90 នែា ចាប់ពីនែា 
ណដលម្រកសួងសសវាកមមម្របជាជ្នបានទទលួសាំសែីរបស់អ្នកសទសនោះ អ្នកម្របណហ 
លជាអាចទទលួសសវាកមមរបស់អ្នករហូតដល់សពលសវនការយុតតិធម៌ម្រតូវបានវនិិចឆ័យ។  
អ្នកអាចទក់ទងមកកាន់ម្រកសួងសសវាកមមម្របជាជ្នតាមរយៈសលខ 1-800-798-2339 

សដីមបសី្វកសួរពីសសវាកមមរបស់អ្នក។   
 
អ្ាណីដលម្រតវូសធាសីដមីបបីនតទទលួសសវាកមម៖ 
 
ម្របសិនសបអី្នកបាននឹងកាំពុងទទួលសសវាកមម ឬទាំនិញណដលកាំពុងម្រតូវបានកាត់បនថយ ផ្លែ ស់បដូរ ឬម្រចានសចាល 
សហយីអ្នកសសនសុីាំឲ្យានសវនការយុតតិធម៌ សហយីការសសនសុីាំរបស់អ្នកម្រតូវបានវាយម្រតា ឬយកសៅសោយផ្លា ល់នដ 
កនុងរយៈសពល 10 នែា ននកាលបរសិចឆទសលីសសចកដជូី្នដាំែឹងម្របាប់អ្នកពីការវនិិចឆ័យរបស់ AmeriHealth Caritas 

PA CHC សលីបែដឹ ងកម្រមិតមួយឬស្វទុកខ សសវាកមម 
ឬទាំនិញនឹងបនតនដល់ជូ្នរហូតទល់ណតការវនិចិឆ័យម្រតូវបានសធាសី ងី។ 
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សវនការយុតតធិមរ៌ហ័ស 
 

សតីខុ្ាំអាចសធាអី្ាបីានខែោះ ម្របសនិសបីសុខភាពខុ្ាំកាំពុងសថតិកនុងសម្រោោះថ្ន ក់បនា ន់? 
 
ម្របសិនសបីម្រគូសពទយ ឬទនតសពទយរបស់អ្នកសជ្ឿថ្ការរង់ចាាំកនុងសធាីការវនិិចឆ័យរបស់សវនការយុតតិធម៌តាមសព 
លធមមតាអាចសធាីឲ្យប៉ោោះ ល់សុខភាពរបស់អ្នក អ្នកអាចសសនីសុាំសវនការសដីមបដីាំសែីរការឆ្ប់រហ័ជាងសនោះ។  
សនោះម្រតូវបានសគសៅថ្សវនការយុតតិធម៌ឆ្ប់រហ័ស។  
សោកអ្នកអាចសសនីសុាំការវនិិចឆ័យរហ័សសោយសៅទូរស័ពាសៅកាន់ម្រកសួងណដលានសលខ 1-800-798-2339 

ឬសនី្លិខិត ឬណបបបទសសនីសុាំសវនការយុតតិធម៌តាមទូរស្វរ សលខ 717-772-6328។  សវជ្ជបែឌិ ត 
ឬទនតសពទយរបស់អ្នកម្រតូវណតសនី្លិខិតចុោះហតថសលខាតាមទូរស្វរសលខ 717-772-6328 

សោយបកម្រស្វយពីមូលសហតុណដលការវនិិចឆ័យតាមសពលធមមតាអាចប៉ោោះ ល់សុខភាពរបស់អ្នក។  ម្របសិនសបីម្រគូសពទយ 
ឬទនតសពទយរបស់អ្នកមិនបានសនី្លិខិតសទសនោះ ម្រគូសពទយ ឬទនតសពទយរបស់អ្នកម្រតូវណតចូលណែែងផ្លា ល់សៅកនុងសវនការ 
សដីមបបីកម្រស្វយពីមូលសហ តុណដលការវនិិចឆ័យតាមសពលធមមតាអាចប៉ោោះ ល់សុខភាពរបស់អ្នក។ 
 
ការោិល័យសវនការ និងបែដឹ ងឧទធរែ៍នឹងសរៀបចាំសពលសម្រាប់សវនការណដលសធាីស ងីតាមទូរសពា 
សហយីនឹងម្របាប់អ្នកពីការវនិិចឆ័យរបស់សគកនុងរយៈសពលបីនែា 
នននែាសធាីការសម្រកាយសពលអ្នកបានសសនីសុាំឲ្យានសវនការយុតតិធម៌។   
 
ម្របសិនសបីម្រគូសពទយរបស់អ្នកមិនបានសនី្លិខិត និងមិនបានចូលខែួនបកម្រស្វ 
យសៅកនុងសវនការយុតតិធម៌សោយផ្លា ល់សទសនោះ សវនការយុតតិធម៌មិនអាចដាំសែីរការឆ្ប់រហ័សបានសនោះសទ។  
សវនការមយួសទៀតនឹងម្រតូវបានសរៀបចាំស ងី 
សហយីសវនការយុតតិធម៌នឹងម្រតូវបានវនិិចឆ័យសោយសម្របីសពលធមមតាសម្រាប់វនិិចឆ័យសវនការ។   
 
អ្នកអាចទូរស័ពាសៅ AmeriHealth Caritas PA CHC សោយឥតគតិនែែតាមរយៈសលខ 1-855-235- 5115 

(TTY 1-855-235-5112) ម្របសិនសបអី្នកម្រតូវការជ្ាំនួយ ឬក៏ានសាំែួរទក់ទងនឹងសវនការយុតដិធម៌ 
អ្នកអាចទក់ទងការោិល័យជ្ាំនួយណននកចាប់កនុងតាំបន់របស់អ្នកតាមរយៈសលខ 1-800-846-0871 

ឬសៅទូរស័ពាសៅកាន់គសម្រាងចាប់សដីពសុីខភាពសៅ Pennsylvania (Pennsylvania Health Law Project) 

តាមរយៈសលខ 1-800-274-3258។ 
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