
CM 579-C   3/19ទពំ័រ 1

ជូនចំពោះពោក ពោកស្រី <CONSUMER>:  <CIN>

ព�រីងខ្ញុំកំពុងព្ញើជូនពោកអ្នកនូវលិខិតជូនដំណឹងពនះ ពោសារកំណត់សរារប្ព់�រីង 
បង្ហា ញថាពោកអ្នកកំពុង្្ិតពៅក្ននុងកម្មវិធរីជំនួ�ផ្្នកពវជ្ជសាស្្ត (Medical 
Assistance) (ពៅម្យ៉ាងពទៀតថាពមឌរីពេត Medicaid) ព�រី�ទទួលបានព្វាកម្ម 
ពៅ្្ះរាមរ�ៈកម្មវិធរី្្តល់្ ិទ្ិអនុញ្ញា ត (ពៅម្យ៉ាងពទៀតថាព្វាកម្មរាម្្ះ 
និង្�គមន៍)។

រពបៀបផដលពោកអ្នកទទួលបានព្វាកម្ម្ុខភាពរាងកា�និងព្វាកម្ម្្តល់្ ិទ្ិ 
អនុញ្ញា ត្សរាប់ជំនួ�ផ្្នកពវជ្ជសាស្្ត (Medical Assistance) រប្ព់ោកអ្នក  
នឹងផ្លា ្ប់្តតូរពោ�សារផតសក្ួងព្វាកម្មមនុ្្សជាតិកំពុងចាប់ព្្តើមកម្មវិធរីថ្មើ។

កម្មវិធរីថ្មើពនះ ពៅថាជពសមរី្កម្មវិធរីផថទំា្ុខភាព្�គមន៍ Community 
HealthChoices (CHC)។ ពៅក្ននុងកម្មវិធរី CHC ពោកអ្នកនឹងមិនបាត់បង់ព្វា 
កម្មជំនួ�ផ្្នកពវជ្ជសាស្្ត (Medical Assistance) ណាមួ� ផដលពោកអ្នកកំពុង 
ទទួលបានឥឡតូវពនះពឡរី�។ 

លោកអ្នកនឹងចាប់ល្តើមទទួលបានលេវាកម្មជំនួយផ្្នកលេជ្ជសាសេត (Medical 
Assistance) របេល់ោកអ្នកតាមរយៈជលសមើេកម្មេិធើផែទំាេុខភាពេហគមន ៍
(Community HealthChoices) លៅថែងៃទើ 1 ផខមករា ឆ្្នំ  2020 ។  
លោកអ្នកនឹងស្រូេការលសជើេលរើេផ្នការផ្នការផែទំាផែលមានការសគប់សគង។

ល្ើ CHC ជាអ្ើ?
CHC ពសបរីសបា្ផ់្នការផ្នការផថទំាផដលរានការសគប់សគង (ផ្នការ CHC)  
ពដើម្រីធានាថាព្វាកម្ម្ុខភាពរាងកា� និងព្វាកម្ម្្តល់្ ិទ្ិអនុញ្ញា ត 
រប្ព់ោកអ្នក រានដំពណរីរការរួមគ្្ន ។ ផ្នការ CHC ផដលពោកអ្នកពសជើ្ពររី្  
នឹងពធវរីការជាមួ�សគូពពទ្យ និងអ្នក្្តលព់្វាកម្មរប្ព់ោកអ្នក ពដើម្រីពធវរីឱ្យសបាកដថា
ពោកអ្នកទទួលបានព្វាកម្មនានា ផដលពោកអ្នកសតូវការ។ ពគ្លពៅរប្ ់ 

<mailing address>

<return address>

កាលបរិពចឆេទព្ញើរាមបសប្ណរី�:៍ <date>
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CHC គឺពដើម្រីជួ�ពោកអ្នកទទួលបានការផថទំាទំាងអ្ផ់ដលពោកអ្នក 
សតូវការ - កាន់ផតង្�ស្ួលជាងមុន!

សប្ិនពបរីពោកអ្នករានផ្នការ HealthChoices រួចព�រី�ពនាះ ផ្នការ CHC  
នឹងជំនួ្ HealthChoices ព�រី�ពោកអ្នកនឹងសតូវពសជើ្ពររី្�កផ្នការថ្មើ 
មួ�។ ផ្នការ CHC ពធវរីការយ៉ា ងពសចរីនដូចផ្នការ HealthChoices ្ងផដរ។  
ភាពខុ្គ្្ន គឺថាឥឡតូវពនះ ផ្នការផថទំាផដលរានការសគប់សគង នឹង្សមប្សមួល
ព្វាកម្ម្្តល់្ ិទ្ិអនុញ្ញា តរប្ព់ោកអ្នក ពោ�ស្បពៅនឹងព្វាកម្មផថទំា្ុខភាពរប្់
ពោកអ្នក្ងផដរ។

ពោកអ្នកនឹងអាចពសជើ្ពររី្ពរីផ្នការ 3 CHC។ ផ្នការពនះរាន៖

AmeriHealth 
Caritas

Pennsylvania
• PA Health & 

Wellness • UPMC Community
HealthChoices

ល្ើខ្ញុំស្រូេលធ្ើអ្ើខ្លះ?
រង់ចំាទទួលកញ្ចប់ចុះព ្្ម ះរាមប៉ាុ្្តិ៍បសប្ណរី�ក៍្ននុងរ�ៈពពលពរីរបរីបថងៃពសកា�។ 
បន្ាប់មកពសជើ្ពររី្�កផ្នការ CHC។

កញ្ចប់ចុះព ្្ម ះ នឹង្្តលជ់ូនពោកអ្នកនូវព័ត៌រានផដលពោកអ្នកសតូវការ 
ពដើម្រីពសជើ្ពររី្ផ្នការ CHC រប្ព់ោកអ្នក។ ផ្នការ CHC ខលាះ អាច្្តលជ់ូន
ព្វាកម្មបផន្ម។ ពោកអ្នកអាចផ្វង�លអ់ំពរីព្វាកម្មរប្ផ់្នការ CHC 
នរីមួ�ៗពៅក្ននុងកញ្ចប់ពនះ។

វាពិ្ជាសារៈេខំានខំ្់ាងណាេ ់ផដលថាពោកអ្នកពសជើ្ពររី្�កផ្នការ CHC 
ផដលនឹងបំពពញតសមូវការរប្ព់ោកអ្នក ពដើម្រីឲ្យពោកអ្នកអាចបន្តពសបរីសបា្អ់្នក្្តល់
ព្វាកម្មផដល្ខំាន់្សរាប់ពោកអ្នក។

ពោកអ្នកនឹងរានពពលរ�ូតដលប់ថងៃទរី <05/31/2018>  
ពដើម្រីពសជើ្ពររី្�កផ្នការ CHC រប្ព់ោកអ្នក។ សប្ិនពបរីពោកអ្នកមិនពសជើ្ពររី្
�កផ្នការ CHC ពោកអ្នកនឹងសតូវបានចុះព ្្ម ះក្ននុងកម្មវិធរីមួ�ពោ�្វ័�សបវត្តិ។  
លោកអ្នកអាចផ្្េប់តតូរផ្នការ CHC របេល់ោកអ្នកលៅលពលណាមួយក៏បាន លោយមិន
គិ្ថាលោកអ្នកបានលសជើេលរើេយកផ្នការលោយខ្លួនឯងឬអ្់ល�ើយ។

សប្ិនពបរីពោកអ្នករានអា�ុយ៉ា ងតិច 55 ឆ្្នំ  ពោកអ្នកក៏អាចរាន្ិទ្ិទទួល 
បានកម្មវិធរី LIFE ផដលជាកម្មវិធរីផថទំា្ុខភាពផដលបានសគប់សគងពោ�្្ម័សគចិត្ត  
ផដលខុ្គ្្ន ពរីផ្នការ CHC ្ងផដរ។ សប្ិនពបរីពោកអ្នកពសជើ្ពររី្ចុះ 
ព ្្ម ះពៅក្ននុងកម្មវិធរី LIFE ពនាះ ពោកអ្នកនឹងមិនសតូវបានផ្លា ្ប់្តតូរចូលពៅផ្នការ 
CHC ពឡរី�។ កញ្ចប់ចុះព ្្ម ះរប្ព់ោកអ្នក នឹងរានព័ត៌រានអំពរីកម្មវិធរីពនះ្ងផដរ។
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លហ្ុអ្ើខ្ញុំស្រូេទទួលលេវាកម្មរបេខ់្ញុំលៅក្ននុងផ្នការ CHC?
ចបាប់ខលាះអនុញ្ញា តឱ្យសក្ួងតសមូវឲ្យពោកអ្នកសតូវទទួលព្វាកម្មរប្ព់ោកអ្នករាមរ�ៈ 
កម្មវិធរីផថទំាផដលរានការសគប់សគង ដូចជាផ្នការ CHC ជាពដើម។ ចបាប ់
ផដលអនុញ្ញា តពៅសតង់ចំណុចពនះ រួមរានចបាប់្�ព័ន្ពៅក្ននុងផ្្នក 42 U.S.C. 
§§ 1396n(b), 1396n(c), និងចបាប់រដ្ឋពៅក្ននុងផ្្នក 62 P.S. §§ 201(2), 
403(b)។

ពដើម្រីផ្វង�លប់ផន្មអំពរីការផ្លា ្ប់្តតូរពៅពសកាមផ្នការ CHC ្ូមអាន្ណំុ ំ
ផបបបទ “លិខិតជូនដំណឹងអំពរីផ្នការ CHC - ព័ត៌រានបផន្ម” ផដលភា្ជ ប់មក 
ជាមួ�លិខិតពនះ។

ល្ើខ្ញុំអាចោក់បណត ឹងឧទ្ធរណច៍ំលោលះលេចក្ើេលសមចរបេស់កេួង ផែលខ្ញុំនឹងទទួលបាន
លេវាកម្មរបេខ់្ញុំតាមរយៈផ្នការ CHC ឬលទ?
ពោកអ្នកអាចោក់ប្តឹងឧទ្រណ ៍និងព្្នរី្ុំ្ វនាការមួ� សបេិនលបើ ពោកអ្នកគិតថា 
ព�រីងខ្ញុំរានកំ�ុ្ ព�រី�ពោកអ្នកមិនបានទទួលបានព្វាកម្ម រប្អ់្នករាមរ�ៈ 
ផ្នការ CHC ។ ពោកអ្នកអាចោក់បណ្ត ឹងឧទ្រណ ៍សប្ិនពបរី៖

•  ពោកអ្នករានអា�ុពសកាម 21 ឆ្្នំ ;
•  ពោកអ្នកគឺជាអ្នកចូលរួមកម្មវិធរីភាពរា្ច ្ក់ារក្ននុងការរ្ព់ៅ្សរាប់មនុ្្សចា្ ់

(LIFE) ឬ
•  ពោកអ្នកមិន្្ិតពៅក្ននុងសកុមណាមួ�ក្ននុងចំពណាមសកុមខាងពសកាម៖

-  ការទទួលបានទំាងពរីរគឺជំនួ�កម្មវិធរីពមឌរីផេរ និងជំនួ�ផ្្នកពវជ្ជសាស្្ត 
(Medicare and Medical Assistance);

-  ការទទួលបានព្វាកម្មពៅ្្ះរាមរ�ៈកម្មវិធរី្្តល់្ ្តល់្ ិទ្ិអនុញ្ញា ត; ឬ
-  ការទទួលបានព្វាកម្មពៅមន្រីរផថទំា្ុខភាពមនុ្្សចា្។់

ពោកអ្នកអាចមិនោក់បណ្ត ឹងឧទ្រណព៍ោ�សារមូលព�តុណាមួ�ព្្សងពទៀតបានពឡរី�។ 
ពដើម្រីផ្វង�លប់ផន្ម ្ូមអាន “្ណំុផំបបបទ្វនាការ�ុត្តិធម៌ និងឧទ្រណ”៍ 
ផដលភា្ជ ប់មកជាមួ�លិខិតពនះ។ ពតរីពោកអ្នកសតូវការជំនួ�ផ្្នកចបាប់ឬពទ? ពោ 
កអ្នកអាចទទួលបានជំនួ�ផ្្នកចបាប់ពោ�ឥតគិតបថលា ពោ�ពៅទូរ្័ព្ពៅការិយ 
ល័�ព្វាកម្មផ្្នកចបាប់ពៅមូលោ្ឋ នរប្ព់ោកអ្នករាមពលខទូរ្័ព្ 
<LEGALSERVICES> ឬគពសរាងផ្្នកចបាប់្ុខាភិបាលពៅរដ្ឋព្ន្ុរីលវា៉ា នពនៀ 
(Pennsylvania Health Law Project) រាមពលខទូរ្័ព្ 1-800-274-3258 ។

្ូមអរគុណ
សក្ួងព្វាកម្មមនុ្្សជាតិពៅរដ្ឋព្ន្ុរីលវា៉ា នពនៀ  
(Pennsylvania Department of Human Services)
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លិខិ្ជរូនែំណឹងរបេ ់CHC - ព័្៌មានបផនថែម

ល្ើខ្ញុំនឹងទទួលបានលេវាកម្មផែទំាេុខភាពអាកប្បកិរិយា (លៅម្យ៉ាងលទៀ្ថាលេវាកម្ម 
េុខភាព្្តូេចិ្ត ឬលសគឿងល�ៀននិងលសគឿងសេេឹង) ឬលទ?
សប្ិនពបរីពោកអ្នកពសតៀមខលាលួនជាពស្ចពដើម្រីទទួលបានផ្នការផថទំាផដលបានសគប់សគង្ុខភាព 
អាកប្កិរិយពៅក្ននុងកម្មវិធរី HealthChoices ពនាះ ពោកអ្នកនឹង្្ិតពៅក្ននុងផ្នការពនះ ផដល 
ពោកអ្នកកំពុង្្ិតពៅឥឡតូវពនះ។ ផ្នការ CHC រប្ព់ោកអ្នក នឹងពធវរីការជាមួ�ផ្នការ 
ផថទំា្ុខភាពអាកប្កិរិយរប្ព់ោកអ្នក ពដើម្រីឲ្យពោកអ្នកទទួលបានព្វាកម្មទំាងអ្ ់
ផដលពោកអ្នកសតូវការ។
ឥឡតូវពនះសប្ិនពបរីពោកអ្នកកំពុងទទួលបានព្វាកម្មពៅក្ននុងកម្មវិធរី Aging Waiver ពនាះ  
ពោកអ្នកនឹងសតូវបានចុះព ្្ម ះចូលក្ននុងផ្នការផថទំា្ុខភាពអាកប្កិរិយពៅពខានធរីរប្ព់ោកអ្នក 
ពោ�ចាប់ព្្តើមពរីបថងៃទរី 1 ផខមករា ឆ្្នំ  2020។ ពោកអ្នកនឹងទទួលបានព័ត៌រានអំពរីកម្មវិធរីពនះ
រាមប៉ាុ្្តិ៍បសប្ណរី�ព៍ៅចុងឆ្្នំ ពនះ។

ល្ើកម្មេិធើភាពមាចា េក់ារក្ននុងការរេល់ៅេសមាប់មនុេ្សចាេ ់(LIFE) លៅផ្អាចរកបានផែរឬលទ?
បាទ/ចា្។៎ កម្មវិធរី LIFE នឹងបន្តដំពណរីរការផដលរានជពសមរី្្សរាប់បុគ្គលផដលរាន្ ិ
ទ្ិទទួលបាន ផដលរានអា�ុ ចាប់ពរី 55 ឆ្្នំ ពឡរីងពៅ។ ពោកអ្នកនឹងទទួលបានព័ត៌រាន
អំពរីកម្មវិធរីពនះពោ�រានកញ្ចប់ចុះព ្្ម ះរប្ព់ោកអ្នក។ សប្ិនពបរីពោកអ្នកពសជើ្ពររី្ចុះព ្្ម ះ
ពៅក្ននុងកម្មវិធរី LIFE ពនាះ ពោកអ្នកនឹងមិនសតូវបានផ្លា ្ប់្តតូរចូលពៅផ្នការ CHC ពឡរី�។

ល្ើខ្ញុំស្រូេផ្្េប់តតូរអ្នក្តលល់េវាកម្មផែលមានេិទ្ធិអនុញ្ញា ្របេខ់្ញុំ ឬអ្នកេសមបេសមួលលេវាកម្ម 
របេខ់្ញុំឬលទ?
ចាប់ពរីបថងៃទរី 1 ផខមករា ដលប់ថងៃទរី 30 ផខមិថុនា ឆ្្នំ  2020 ពោកអ្នកនឹងអាចរកសាអ្នក្្តលព់្វាកម្ម
ផដលរាន្ិទ្ិអនុញ្ញា តរប្ព់ោកអ្នក ឬអ្នក្សមប្សមួលព្វាកម្មបច្ចនុប្ន្នរប្ព់ោកអ្នក។ 
បន្ាប់ពរីពនាះ ពោកអ្នកអាចសតូវផ្លា ្ប់្តតូរអ្នក្្តលព់្វាកម្ម។ ពោកអ្នកសតូវការពសបរីសបា្អ់្នក្្តលព់្វាកម្មផដ
លរានកិច្ច្ន្យជាមួ�ផ្នការ CHC រប្ព់ោកអ្នក។ សប្ិនពបរីអ្នក្្តលព់្វាកម្មផដលរាន្ិទ្ិ
អនុញ្ញា តបច្ចនុប្ន្នរប្ព់ោកអ្នក ឬអ្នក្សមប្សមួលព្វាកម្មរប្ព់ោកអ្នក មិនរានកិច្ច្ន្យជាមួ�
ផ្នការ CHC រប្ព់ោកអ្នកពទ ផ្នការ CHC នឹងពធវរីការជាមួ�ពោកអ្នកពដើម្រីផ្វងរកអ្នក្្តល់
ព្វាកម្មព្្សងៗផដលបំពពញរាមតសមូវការរប្ព់ោកអ្នក ឬពោកអ្នកអាចផ្លា ្ប់្តតូរផ្នការ 
CHC រប្ព់ោកអ្នក។

ចុលះលបើខ្ញុំមិនមានេិទ្ធិអនុញ្ញា ្ លៅលពលផ្នការ CHC ចាប់ល្តើមែំលណើរការ?
សប្ិនពបរីពោកអ្នកមិនរាន្ិទ្ិអនុញ្ញា ត ពៅពពលផ្នការ CHC ចាប់ព្្តើមដំពណរីរការពនាះ 
ពោកអ្នកនឹងទទួលបានលិខិតមួ�ចបាប់ពរីសក្ួងផដលសបាប់ពោកអ្នកថា ពោកអ្នកនឹងទទួលបាន
ព្វាកម្មរប្ព់ោកអ្នកពៅក្ននុងផ្នការ CHC ឬអត់។

ល្ើខ្ញុំអាចផេ្ងយលព់័្៌មានបផនថែមអំពើផ្នការ CHC លៅឯណា?
្សរាប់ព័ត៌រានបផន្ម ្ូមចូលពៅផវបសា� www.HealthChoices.pa.gov ឬពៅទូរ្័ព្ពលខ 
1-844-824-3655 ។
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េណំុផំបបបទេេនាការយុ្តិធម៌ និងឧទ្ធរណ៍

ពោកអ្នកអាចោក់ោក្យបណ្ត ឹងឧទ្រណ ៍និងព្្នរី្ុំ្ វនាការរាមលិខិតជូនដំណឹងពនះ សប្ិនពបរីពោកអ្នកគិតថាព�រីងខ្ញុំរានកំ�ុ្ពោ�សារ 
មូលព�តុណាមួ�ក្ននុងចំពណាមព�តុ្លខាងពសកាម។

1) ពោកអ្នករានអា�ុពសកាម 21 ឆ្្នំ ;
2) ពោកអ្នកគឺជាអ្នកចូលរួមក្ននុងកម្មវិធរី LIFE; ឬ
3) ពោកអ្នកមិន្្ិតពៅក្ននុងសកុមណាមួ�ក្ននុងចំពណាមសកុមខាងពសកាម៖

•  ការទទួលបានជំនួ�ទំាងពរីរគឺជំនួ�កម្មវិធរីពមឌរីផេរ និងជំនួ�ពវជ្ជសាស្្ត  (Medicare and Medical Assistance);
•  ការទទួលបានព្វាកម្មនានាពៅ្្ះរាមរ�ៈកម្មវិធរី្្តល់្ ិទ្ិអនុញ្ញា ត; ឬ
•  ការទទួលបានព្វាកម្មនានាពៅមន្រីរផថទំា្ុខភាពមនុ្្សចា្។់

លោកអ្នកអាចមិនោក់បណត ឹងឧទ្ធរណត៍ាមលិខិ្ជរូនែំណឹងលនលះលោយសារមរូលលហ្ុណាមួយល្្សងលទៀ្បានល�ើយ។

សប្ិនពបរីពោកអ្នកសតូវការោក់បណ្ត ឹងឧទ្រណ ៍ពោកអ្នកសតូវផតពធវរីដូពច្នះក្ននុងរ�ៈពពល 30 បថងៃបនកាលបរិពចឆេទពលរីលិខិតព្ញើរាមប៉ាុ្្តិ៍ 
បសប្ណរី�។៍ សប្ិនពបរីបណ្ត ឹងឧទ្រណរ៍ប្ព់ោកអ្នក មិនសតូវបានវា�សរាបសប្ណរី� ៍ឬសបគលជ់ូនពៅការិយល័�ជំនួ�ពខានធរី (CAO) 
រប្ព់ោកអ្នកក្ននុងរ�ៈពពល 30 បថងៃពទ បណ្ត ឹងឧទ្រណរ៍ប្ព់ោកអ្នកអាចសតូវបានពលរីកបណ្ត ឹងពចាលពោ�គ្្ម ន្វនាការ។

ពោកអ្នកអាចពសជើ្ពររី្ សប្ិនពបរីពោកអ្នកសតូវការ្វនាការរាមទូរ្័ព្ ឬពោ�ផ្្ល ់(ជួបផ្្ល)់។
•  ពោកអ្នកអាចរាន្វនាការរាមទូរ្័ព្ រាមពលខទូរ្័ព្ផដលអាចទាក់ទងពោកអ្នកបាន ឬពៅការិយល័� CAO។
•  សប្ិនពបរីពោកអ្នកសតូវការ្វនាការពោ�ជួបផ្្ល ់្ូមសបាប់ព�រីង ដូចខាងពសកាមសប្ិនពបរី៖

1) ពោកអ្នកសតូវការរានអ្នកចូលរួមទំាងអ្ព់ៅក្ននុងបន្ប់្វនាការជាមួ�មនន្តរី្វនាការ ឬតភា្ជ ប់រាម្ន្និ្ិទវីពដអូ។ មនន្តរី 
្វនាការនឹង្្ិតពៅក្ននុងបន្ប់្វនាការមួ� ផដលរានទរីរំាងពៅ Harrisburg ប៉ាុផន្តពោកអ្នកអាចពៅកាន់ទរីរំាងការិយល័� 
្វនាការ និងឧទ្រណផ៍ដលពៅជិតពោកអ្នកបំ្ុតពៅរដ្ឋ Philadelphia, Pittsburgh, Erie, Reading ឬ Harrisburg; ឬ

2) បុគ្គលិកកាន់្ណំុពំរឿង និងបុគ្គលិកការិយល័�្សរាប់ការរ្ព់ៅ�ូរអផងវង OLTL អាចទាក់ទងរាមទូរ្័ព្ ព�រី�ពោកអ្នក 
និងសាក្សរីរប្ព់ោកអ្នក នឹងពៅក្ននុងបន្ប់្វនាការជាមួ�មនន្តរី្វនាការផដលរានទរីរំាង្្ិតពៅ Harrisburg ។  

ពៅឯ្វនាការពនះ ពោកអ្នកអាចសបាប់មនន្តរី្វនាការអំពរីមូលព�តុនានាផដលពោកអ្នកគិតថាអង្គព�តុនានាផដលព�រីងខ្ញុំរានអំពរីពោកអ្នក 
មិនសតឹមសតូវ។ ពោកអ្នកអាចនិយ�ក្ននុងនាមតំណាងឱ្យខលាលួនឯង ប៉ាុផន្តពបរីពោកអ្នកមិនរានភាពកក់ព ្្ត ពធវរីដូពច្នះ ព�រីងខ្ញុំ្ូមពលរីកទឹកចិត្ត 
ពោកអ្នកយ៉ា ងខាលាំ ង ពដើម្រីនិយ�ក្ននុងនាមតំណាងឱ្យខលាលួនឯង។ ពៅឯ្វនាការរប្ព់ោកអ្នក ពោកអ្នកអាចពមធាវី អ្នកជំនួ�ការ ពមធាវី មិត្តភក្តិ 
សាច់ញាតិ ឬនរណារា្ន ក់ព្្សងពទៀតពធវរីជាតំណាងឱ្យពោកអ្នក ផដលពោកអ្នកពសជើ្ពររី្។ សាក្សរីរប្ព់ោកអ្នក អាចនិយ� ព�រី�ពោកអ្នកអាច
បង្ហា ញឯកសារនានាពៅមនន្តរី្វនាការ។

ពោកអ្នកអាចព្្នរី្ុអំ្នកបកផសបភាសារា្ន ក់ពៅឯ្វនាការ�ុត្តិធម៌ ឬជំនួ�ព្្សងៗពទៀតរាម្ណំុផំបបបទបណ្ត ឹងឧទ្រណ ៍និង្វនាការ�ុត្តិធម៌ 
ផដលបានភា្ជ ប់ជូន។ ព�រី�ពនះជាព្វាកម្មឥតគិតបថលា។ ពោកអ្នកអាចនំាមិត្តភក្តិ ឬសាច់ញាតិ ពដើម្រីជួ�ពោកអ្នកពៅឯ្វនាការ ប៉ាុផន្ត 
សក្ួងនឹង្្តលជ់ូនអ្នកបកផសបភាសា្លាតូវការ។

ពោកអ្នកអាចទទួលបានជំនួ�ផ្្នកចបាប់រាមរ�ៈការមកជួប ឬការពៅទូរ្័ព្ពៅការិយល័�ជំនួ�ផ្្នកចបាប់ផដលរានរា�បញ្ជរីពៅក្ននុងលិខិត
ជូនដំណឹងពនះ ឬរាមរ�ៈការពៅទូរ្័ព្ពៅគពសរាងផ្្នកចបាប់្ុខាភិបាលពៅរដ្ឋព្ន្ុរីលវា៉ា នពនៀ (Pennsylvania Health Law Project) 
រាមពលខទូរ្័ព្ 1-800-274-3258 ។

សប្ិនពបរីពោកអ្នកសតូវការ កិច្ចសបជុំមួ�ជាមួ�បុគ្គលិកកាន់្ណំុពំរឿងរប្ព់ោកអ្នក ពដើម្រីពិភាកសាអំពរីការ្ពសមចពនះ ឬពដើម្រី្្តលជ់ូនព�រីងខ្ញុំនូវ
ព័ត៌រានផដលអាចផ្លា ្ប់្តតូរការ្ពសមចពនះ ្ូមពៅទូរ្័ព្ពៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌ លព្វាកម្មអតិថិជនបនសក្ួងព្វាកម្មមនុ្្សជាតិរាមពលខ 1-877-
395-8930 ។ សប្ិនពបរីពោកអ្នកសតូវការកិច្ចសបជុំមួ� ពោកអ្នកអាចនំានរណារា្ន ក់មកជាមួ�ពោកអ្នក ពដើម្រីនិយ�ក្ននុងនាមតំណាងឱ្យ 
ពោកអ្នកពៅឯកិច្ចសបជុំ។ កិច្ចសបជុំពនះ នឹងមិនពន្យរពពល ឬជំនួ្្វនាការរប្ព់ោកពោកអ្នកពឡរី�។

សបេិនលបើលោកអ្នកស្រូេការោក់បណត ឹងឧទ្ធរណ ៍េរូមបំលព�និងបញ្ជតូនស្�ប់មកេិ�នរូេេណំុផំបបបទបណត ឹងឧទ្ធរណន៍ិងេេនាការ  
ល្ញើេណំុផំបបបទលនលះតាមថសបេណើយល៍ៅ <CAO mailing address>។
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កាលបរិពចឆេទព្ញើរាមបសប្ណរី�៍ ព ្្ម ះ្ណំុពំរឿង

<MAIL DATE> <CASE NAME>

អា្�ោ្ឋ ន

<ADDRESS>, <CITY>, <STATE> <ZIP CODE>

ពខានធរី / ពលខកំណត់ព�តុ CIN

<COUNTY> <RECORD NUMBER> <CIN>

�ត្ពលខារប្ព់ោកអ្នក ពលខទូរ្័ព្

អា្�ោ្ឋ ន កាលបរិពចឆេទ

�ត្ពលខាអ្នកតំណាងរប្ព់ោកអ្នក (សប្ិនពបរីពោកអ្នករានអ្នកតំណាងរា្ន ក់) ពលខទូរ្័ព្

អា្�ោ្ឋ ន កាលបរិពចឆេទ

េណំុផំបបបទេេនាការយុ្តិធម៌ និងឧទ្ធរណ៍

េរូមគរូេធើកសបអប់លៅជាប់នឹងសបលេទេេនាការ ផែលលោកអ្នកស្រូេការ៖
 ខ្ញុំសតូវការ្វនាការរាមទូរ្័ព្។ សាក្សរីរប្ខ់្ញុំនិងខ្ញុំ និងអ្នកណារា្ន ក់ផដលជួ�ខ្ញុំ នឹងរានពលខទូរ្័ព្ពនះ៖ 

 ខ្ញុំសតូវការ្វនាការរាមទូរ្័ព្។ សាក្សរីរប្ខ់្ញុំនិងខ្ញុំ និងអ្នកណារា្ន ក់ផដលជួ�ខ្ញុំពៅឯការិយល័�ជំនួ�ពខានធរី (CAO)។
  ខ្ញុំសតូវការ្វនាការជួបពោ�ផ្្លជ់ាមួ�បុគ្គលិកកាន់្ណំុពំរឿង បុគ្គលិកការិយល័�្សរាប់ការរ្ព់ៅ�ូរអផងវង 
និងពៅសកមពៅក្ននុងបន្ប់្វនាការ ឬភា្ជ ប់រាម្ន្និ្ិទវីពដអូ។ ខ្ញុំនឹងពៅទរីរំាងការិយល័�្វនាការនិងឧទ្រណព៍ៅ
ក្ននុងតំបន់រប្ខ់្ញុំ (Pittsburgh, Philadelphia, Erie, Reading ឬ Harrisburg)។ បន្ប់្វនាការរានទរីរំាងពៅ 
Harrisburg។

 ខ្ញុំសតូវការ្វនាការជួបពោ�ផ្្ល។់ សាក្សរីខ្ញុំនិងខ្ញុំ និងនរណារា្ន ក់ផដលជួ�ខ្ញុំ នឹង្្ិតពៅក្ននុងបន្ប់្វនាការជាមួ� 
មនន្តរី្វនាការ ប៉ាុផន្តបុគ្គលិកកាន់្ណំុពំរឿង និងបុគ្គលិកការិយល័�្សរាប់ការរ្ព់ៅ�ូរអផងវង អាចរានពលខទូរ្័ព្ 
ពរីការិយល័�រប្ព់ួកពគ។ បន្ប់្វនាការរានទរីរំាងពៅ Harrisburg។

េសមាប់េេនាការ៖
 ្ូមគូ្ធរីកពៅទរីពនះ សប្ិនពបរីពោកអ្នកសតូវការអ្នកបកផសបភាសាពោ�ពសបរី្ញ្ញា  ពោ�ឥតគិតបថលាពោ�សារពោកអ្នកថលាង់
ឬពិបាកសា្ត ប់។

 ្ូមគូ្ធរីកពៅទរីពនះ សប្ិនពបរីពោកអ្នកសតូវការអ្នកបកផសបភាសាពោ�ឥតគិតបថលា ពោ�សារពោកអ្នកមិនអាចនិយ� 
ឬ�លភ់ាសាអង់ពគលា្។

 ភាសាអវរី? 
 ្ូមគូ្ធរីកពៅទរីពនះ សប្ិនពបរីពោកអ្នកសតូវការជំនួ� ពោ�សារពិការភាព។ ្ូមពិពណ៌នាអំពរីសបពភទជំនួ�ផដល 
ពោកអ្នកសតូវការ៖ 

ខ្ញុំនឹងោក់បណត ឹងឧទ្ធរណល៍នលះ ពើលសោលះ (េរូមភា្ជ ប់ទពំ័របផនថែម សបេិនលបើលោកអ្នកស្រូេការ)៖

លោកអ្នកស្រូេផ្គរូេធើកយកមួយឬលសចើន ែរូចខាងលសកាម សបេិនលបើវាអនុេ្តចំលោលះលោកអ្នក៖
 ខ្ញុំរានអា�ុពសកាម 21 ឆ្្នំ ។
 ខ្ញុំជាអ្នកចូលរួមក្ននុងកម្មវិធរី LIFE។
 ខ្ញុំមិន្្ិតពៅក្ននុងសកុមណាមួ�ក្ននុងចំពណាមសកុមទំាងពនះ៖

 ខ្ញុំមិនរានទំាងពរីរគឺជំនួ�ផ្្នកពវជ្ជសាស្្ត (Medical Assistance ) (ពៅម្យ៉ាងពទៀតថាពមឌរីផេត Medicaid) 
និងពមឌរីផេរ Medicare ។

 ខ្ញុំមិនទទួលបានព្វាកម្មនានាពៅ្្ះរាមរ�ៈកម្មវិធរី្្តល់្ ិទ្ិអនុញ្ញា ត។
 ខ្ញុំមិនទទួលបានព្វាកម្មនានាពៅមន្រីរផថទំា្ុខភាពមនុ្្សចា្។់


