
CM 581-C   3/19ទពំ័រ 1

ជូនចំពោះពោក ពោកស្រី <CONSUMER>:  <CIN>

ព�រីងខ្ញុំកំពុងព្ញើលិខិតជូនដំណឹងពនះមកពោកអ្នក ពោ�សារកំណត់សរារប្ព់�រីង
បង្ហា ញថាពោកអ្នកកំពុងទទួលបានជំនួ�ផ្្នកពេជ្ជសាស្្រ (Medical Assistance) 
(ពៅម្យ៉ាងពទៀតថាពមឌរីផែត Medicaid) និងពមឌរីផែរ Medicare ។

រពបៀបផដលពោកអ្នកទទួលបានព្វាកម្ម្ុខភាពរាងកា�ពរីជំនួ�ផ្្នក 
ពេជ្ជសាស្្រ (Medical Assistance) រប្ព់ោកអ្នក នឹងផ្លា ្ប់្រតូរពោ�សារផតសក្ួង
ព្វាកម្មមនុ្្សជាតិកំពុងចាប់ព្្រើមកម្មេិធរីថ្មើ។

កម្មេិធរីថ្មើពនះ ពៅថាជពសមរី្កម្មេិធរីផថទំា្ុខភាព្ហគមន៍ Community 
HealthChoices (CHC)។ ពៅក្ននុងកម្មេិធរី CHC ពោកអ្នកនឹងមិនបាត់បង់ព្វា
កម្មជំនួ�ផ្្នកពេជ្ជសាស្្រ (Medical Assistance) ណាមួ� ផដលពោកអ្នកកំពុង 
ទទួលបានឥឡតូេពនះពឡរី�។ ពោកអ្នកនឹងមិនមានការចំណា�បផនថែមពទៀត ពសចរីនជាង
ការចំណា�ផដលពោកអ្នកមានឥឡតូេពនះពឡរី�។

លោកអ្នកនឹងចាប់ល្តើមទទួលបានលេវាកម្មថែទំាេុខភាពរាងកាយពីជំនួយថ្្នកលេជ្ជសាសេត 
(Medical Assistance) របេល់ោកអ្នកតាមរយៈជលសមីេកម្មេិធីថែទំាេុខភាពេហគមន ៍
(Community HealthChoices) លៅថែងៃទី 1 ថខមករា ឆ្្នំ  2020 ។  
លោកអ្នកនឹងស្រូេការលសជើេលរីេថ្នការថ្នការថែទំាថែលមានការសគប់សគង។

កម្មេិធី CHC នឹងមិនលធវីការផ្លា េប់តតូរណាមួយចំលោះកម្មេិធីលមឌីថែរ  
Medicare របេល់ោកអ្នកល�ីយ។ កម្មេិធីលមឌីថែរ Medicare នឹងបនតបង់សបាក ់

ជាលលីកែំបរូងេសមាប់លេវាកម្មជាលសចីន ែរូចជាការថែទំាលៅមន្ីរលពទ្យ 
ការលធវីល្េតមន្ីរពិលសាធន ៍និងការមកជួបពិនិ្្យលោយសគរូលពទ្យ។

<mailing address>

<return address>

កាលបរិពចឆេទព្ញើរាមបសប្ណរី�:៍ <date>
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ល្ី CHC ជាអវី?
CHC ពសបរីសបា្ផ់្នការផថទំាផដលមានការសគប់សគង (ផ្នការ CHC)  
ពដើម្រីធានាថាព្វាកម្ម្ុខភាពរាងកា�ទំាងអ្រ់ប្ព់ោកអ្នក រាមរ�ៈជំនួ� 
ផ្្នកពេជ្ជសាស្្រ (Medical Assistance) និងកម្មេិធរីពមឌរីផែរ Medicare 
មានដំពណរីរការរួមគ្្ន ។ ផ្នការ CHC ផដលពោកអ្នកពសជើ្ពររី្ នឹងពធវរីការ 
ជាមួ�សគូពពទ្យ អ្នក្្រលព់្វាកម្ម និងកម្មេិធរីពមឌរីផែរ Medicare រប្ព់ោកអ្នក 
ពដើម្រីពធវរីឱ្យសបាកដថាពោកអ្នកទទួលបានការផថទំា និងព្វាកម្មនានាផដល 
ពោកអ្នកសតូេការ។ ពគ្លពៅរប្ ់CHC គឺពដើម្រីជួ�ពោកអ្នកទទួលបានការ 
ផថទំាទំាងអ្ផ់ដលពោកអ្នកសតូេការ - កាន់ផតង្�ស្ួលជាងមុន!

ពោកអ្នកនឹងអាចពសជើ្ពររី្ពរីផ្នការ 3 CHC។ ផ្នការពនះមាន៖

AmeriHealth 
Caritas

Pennsylvania
• PA Health & 

Wellness • UPMC Community
HealthChoices

ល្ីខ្ញុំស្រូេលធវីអវីខលាះ?
រង់ចំាទទួលកញ្ចប់ចុះព ្្ម ះរាមប៉ុ្្រិ៍បសប្ណរី�ក៍្ននុងរ�ៈពពលពរីរបរីបថងៃពសកា�។ 
បនាទា ប់មកពសជើ្ពររី្�កផ្នការ CHC។

កញ្ចប់ចុះព ្្ម ះ នឹង្្រលជ់ូនពោកអ្នកនូេព័ត៌មានផដលពោកអ្នកសតូេការ 
ពដើម្រីពសជើ្ពររី្ផ្នការ CHC រប្ព់ោកអ្នក។ ផ្នការ CHC ទំាងអ្ ់ 
រា៉ាប់រងពៅពលរីព្វាក ម្មជំនួ�ផ្្នកពេជ្ជសាស្្រ (Medical Assistance) ដូចគ្្ន នឹងព្វាកម្ម  
ផដលពោកអ្នកមានពៅបថងៃពនះរាមរ�ៈប័ណ្ណ ACCESS ។ ផ្នការ CHC ខលាះ 
អាច្្រលជ់ូនព្វាកម្មបផនថែម។ ពោកអ្នកអាចផ្វង�លអ់ំពរីព្វាកម្មរប្ផ់្នការ 
CHC នរីមួ�ៗពៅក្ននុងកញ្ចប់ពនះ។

វាពិ្ជាសារៈេខំានខ់ាលាំ ងណាេ ់ផដលថាពោកអ្នកពសជើ្ពររី្�កផ្នការ CHC 
ផដលនឹងបំពពញតសមូេការរប្ព់ោកអ្នក ពដើម្រីឲ្យពោកអ្នកអាចបន្រពសបរីសបា្អ់្នក្្រលព់្វាកម្ម
ផដល្ខំាន់្សមាប់ពោកអ្នក។

ពោកអ្នកនឹងមានពពលរហូតដលប់ថងៃទរី <05/31/2018>  
ពដើម្រីពសជើ្ពររី្�កផ្នការ CHC រប្ព់ោកអ្នក។ សប្ិនពបរីពោកអ្នកមិនពសជើ្ពររី្
�កផ្នការ CHC ពោកអ្នកនឹងសតូេបានចុះព ្្ម ះក្ននុងកម្មេិធរីមួ�ពោ�្វ័�សបេត្រិ។  
លោកអ្នកអាចផ្លា េប់តតូរថ្នការ CHC របេល់ោកអ្នកលៅលពលណាមួយក៏បាន លោយមិន
គិ្ថាលោកអ្នកបានលសជើេលរីេយកថ្នការលោយខលាលួនឯងឬអ្់ល�ីយ។
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លហ្ុអវីខ្ញុំស្រូេទទួលលេវាកម្មរបេខ់្ញុំលៅក្ននុងថ្នការ CHC?
ចបាប់ខលាះអនុញ្ញា តឱ្យសក្ួងតសមូេឲ្យពោកអ្នកសតូេទទួលព្វាកម្មរប្ព់ោកអ្នករាមរ�ៈ 
កម្មេិធរីផថទំាផដលមានការសគប់សគង ដូចជាផ្នការ CHC ជាពដើម។ ចបាប ់
ផដលអនុញ្ញា តពៅសតង់ចំណុចពនះ រួមមានចបាប់្ហព័ន្ធពៅក្ននុងផ្្នក 42 U.S.C. 
§§ 1396n(b), 1396n(c), និងចបាប់រដ្ឋពៅក្ននុងផ្្នក 62 P.S. §§ 201(2), 
403(b)។

ពដើម្រីផ្វង�លប់ផនថែមអំពរីការផ្លា ្ប់្រតូរពៅពសកាមផ្នការ CHC ្ូមអាន្ណំុ ំ
ផបបបទ “លិខិតជូនដំណឹងអំពរីផ្នការ CHC - ព័ត៌មានបផនថែម” ផដលភា្ជ ប់មក 
ជាមួ�លិខិតពនះ។

ល្ីខ្ញុំអាចោក់បណត ឹងឧទ្ធរណច៍ំលោះលេចក្ីេលសមចរបេស់កេួង ថែលខ្ញុំនឹងទទួលបាន
លេវាកម្មរបេខ់្ញុំតាមរយៈថ្នការ CHC ឬលទ?
ពោកអ្នកអាចោក់ប្រឹងឧទ្ធរណ ៍និងព្្នរី្ុំ្ េនាការមួ� សបេិនលប ីពោកអ្នកគិតថា 
ព�រីងខ្ញុំមានកំហុ្ ពហរី�ពោកអ្នកមិនបានទទួលបានព្វាកម្ម រប្អ់្នករាមរ�ៈ 
ផ្នការ CHC ។ ពោកអ្នកអាចោក់បណ្រ ឹងឧទ្ធរណ ៍សប្ិនពបរី៖

•  ពោកអ្នកមានអា�ុពសកាម 21 ឆ្្នំ ;
•  ពោកអ្នកគឺជាអ្នកចូលរួមកម្មេិធរីភាពមា្ច ្ក់ារក្ននុងការរ្ព់ៅ្សមាប់មនុ្្សចា្ ់

(LIFE) ឬ
•  ពោកអ្នកមិន្ថែិតពៅក្ននុងសកុមណាមួ�ក្ននុងចំពណាមសកុមខាងពសកាម៖

-  ការទទួលបានទំាងពរីរគឺជំនួ�កម្មេិធរីពមឌរីផែរ និងជំនួ�ផ្្នកពេជ្ជសាស្្រ 
(Medicare and Medical Assistance);

-  ការទទួលបានព្វាកម្មពៅ្ទាះរាមរ�ៈកម្មេិធរី្្រល់្ ្រល់្ ិទ្ធិអនុញ្ញា ត; ឬ
-  ការទទួលបានព្វាកម្មពៅមនទារីរផថទំា្ុខភាពមនុ្្សចា្។់

ពោកអ្នកអាចមិនោក់បណ្រ ឹងឧទ្ធរណព៍ោ�សារមូលពហតុណាមួ�ព្្សងពទៀតបានពឡរី�។ 
ពដើម្រីផ្វង�លប់ផនថែម ្ូមអាន “្ណំុផំបបបទ្េនាការ�ុត្រិធម៌ និងឧទ្ធរណ”៍ 
ផដលភា្ជ ប់មកជាមួ�លិខិតពនះ។ ពតរីពោកអ្នកសតូេការជំនួ�ផ្្នកចបាប់ឬពទ? ពោ 
កអ្នកអាចទទួលបានជំនួ�ផ្្នកចបាប់ពោ�ឥតគិតបថលា ពោ�ពៅទូរ្័ពទាពៅការិយា 
ល័�ព្វាកម្មផ្្នកចបាប់ពៅមូលោ្ឋ នរប្ព់ោកអ្នករាមពលខទូរ្័ពទា 
<LEGALSERVICES> ឬគពសមាងផ្្នកចបាប់្ុខាភិបាលពៅរដ្ឋព្ន្ុរីលវា៉ា នពនៀ 
(Pennsylvania Health Law Project) រាមពលខទូរ្័ពទា 1-800-274-3258 ។

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

ល្ីខ្ញុំនឹងទទួលបានលេវាកម្មថែទំាេុខភាពអាកប្បកិរិយា (លៅម្យ៉ាងលទៀ្ថាលេវាកម្ម 
េុខភាព្លាតូេចិ្ត ឬលសគឿងល�ៀននិងលសគឿងសេេឹង) ឬលទ?
ពោកអ្នកនឹងបន្រដំពណរីរការទទួលបានព្វាកម្មរប្អ់្នកពៅក្ននុងផ្នការផថទំា្ុខភាពផដលបាន 
សគប់សគងអាកប្កិរិយាពរីកម្មេិធរី HealthChoices ដូចគ្្ន  ផដលពោកអ្នកមាន្ពវបថងៃពនះ។ ផ្នការ 
CHC រប្អ់្នក នឹងពធវរីការជាមួ�ផ្នការផថទំា្ុខភាពអាកប្កិរិយារប្ព់ោកអ្នក ពដើម្រីឲ្យ
ពោកអ្នកទទួលបានព្វាកម្មទំាងអ្ ់ផដលពោកអ្នកសតូេការ។

ចុះលបីខ្ញុំមិនទទួលបានជំនួយថ្្នកលេជ្ជសាសេត (Medical Assistance) លៅលពលថ្នការ CHC 
ចាប់ល្តើមែំលណីរការ?
សប្ិនពបរីពោកអ្នកមិនទទួលបានជំនួ�ផ្្នកពេជ្ជសាស្្រ (Medical Assistance) ពៅពពលផ្នការ 
CHC ចាប់ព្្រើមដំពណរីរការពនាះ ពោកអ្នកនឹងទទួលបានលិខិតមួ�ចបាប់ពរីសក្ួងផដលសបាប ់
ពោកអ្នកថា ពោកអ្នកនឹងទទួលបានព្វាកម្មរប្ព់ោកអ្នករាមរ�ៈផ្នការ CHC ឬអត់។

ល្ីខ្ញុំអាចថេវងយលព់័្៌មានបថនថែមអំពីថ្នការ CHC លៅឯណា?
្សមាប់ព័ត៌មានបផនថែម ្ ូមចូលពៅផេបសា� www.HealthChoices.pa.gov ឬពៅទូរ្័ពទាពលខ 
1-844-824-3655 ។
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េណំុថំបបបទេេនាការយុ្តិធម៌ និងឧទ្ធរណ៍

ពោកអ្នកអាចោក់ោក្យបណ្រ ឹងឧទ្ធរណ ៍និងព្្នរី្ុំ្ េនាការរាមលិខិតជូនដំណឹងពនះ សប្ិនពបរីពោកអ្នកគិតថាព�រីងខ្ញុំមានកំហុ្ពោ�សារ 
មូលពហតុណាមួ�ក្ននុងចំពណាមពហតុ្លខាងពសកាម។

1) ពោកអ្នកមានអា�ុពសកាម 21 ឆ្្នំ ;
2) ពោកអ្នកគឺជាអ្នកចូលរួមក្ននុងកម្មេិធរី LIFE; ឬ
3) ពោកអ្នកមិន្ថែិតពៅក្ននុងសកុមណាមួ�ក្ននុងចំពណាមសកុមខាងពសកាម៖

•  ការទទួលបានជំនួ�ទំាងពរីរគឺជំនួ�កម្មេិធរីពមឌរីផែរ និងជំនួ�ពេជ្ជសាស្្រ  (Medicare and Medical Assistance);
•  ការទទួលបានព្វាកម្មនានាពៅ្ទាះរាមរ�ៈកម្មេិធរី្្រល់្ ិទ្ធិអនុញ្ញា ត; ឬ
•  ការទទួលបានព្វាកម្មនានាពៅមនទារីរផថទំា្ុខភាពមនុ្្សចា្។់

លោកអ្នកអាចមិនោក់បណត ឹងឧទ្ធរណត៍ាមលិខិ្ជរូនែំណឹងលនះលោយសារមរូលលហ្ុណាមួយល្សេងលទៀ្បានល�ីយ។

សប្ិនពបរីពោកអ្នកសតូេការោក់បណ្រ ឹងឧទ្ធរណ ៍ពោកអ្នកសតូេផតពធវរីដូពច្នះក្ននុងរ�ៈពពល 30 បថងៃបនកាលបរិពចឆេទពលរីលិខិតព្ញើរាមប៉ុ្្រិ៍ 
បសប្ណរី�។៍ សប្ិនពបរីបណ្រ ឹងឧទ្ធរណរ៍ប្ព់ោកអ្នក មិនសតូេបានវា�សរាបសប្ណរី� ៍ឬសបគលជ់ូនពៅការិយាល័�ជំនួ�ពខានធរី (CAO) 
រប្ព់ោកអ្នកក្ននុងរ�ៈពពល 30 បថងៃពទ បណ្រ ឹងឧទ្ធរណរ៍ប្ព់ោកអ្នកអាចសតូេបានពលរីកបណ្រ ឹងពចាលពោ�គ្្ម ន្េនាការ។

ពោកអ្នកអាចពសជើ្ពររី្ សប្ិនពបរីពោកអ្នកសតូេការ្េនាការរាមទូរ្័ពទា ឬពោ�ផ្ទា ល ់(ជួបផ្ទា ល)់។
•  ពោកអ្នកអាចមាន្េនាការរាមទូរ្័ពទា រាមពលខទូរ្័ពទាផដលអាចទាក់ទងពោកអ្នកបាន ឬពៅការិយាល័� CAO។
•  សប្ិនពបរីពោកអ្នកសតូេការ្េនាការពោ�ជួបផ្ទា ល ់្ូមសបាប់ព�រីង ដូចខាងពសកាមសប្ិនពបរី៖

1) ពោកអ្នកសតូេការមានអ្នកចូលរួមទំាងអ្ព់ៅក្ននុងបនទាប់្េនាការជាមួ�មនន្ររី្េនាការ ឬតភា្ជ ប់រាម្ន្និ្ិទេីពដអូ។ មនន្ររី 
្េនាការនឹង្ថែិតពៅក្ននុងបនទាប់្េនាការមួ� ផដលមានទរីរំាងពៅ Harrisburg ប៉ុផន្រពោកអ្នកអាចពៅកាន់ទរីរំាងការិយាល័� 
្េនាការ និងឧទ្ធរណផ៍ដលពៅជិតពោកអ្នកបំ្ុតពៅរដ្ឋ Philadelphia, Pittsburgh, Erie, Reading ឬ Harrisburg; ឬ

2) បុគ្គលិកកាន់្ណំុពំរឿង និងបុគ្គលិកការិយាល័�្សមាប់ការរ្ព់ៅ�ូរអផងវង OLTL អាចទាក់ទងរាមទូរ្័ពទា ពហរី�ពោកអ្នក 
និងសាក្សរីរប្ព់ោកអ្នក នឹងពៅក្ននុងបនទាប់្េនាការជាមួ�មនន្ររី្េនាការផដលមានទរីរំាង្ថែិតពៅ Harrisburg ។  

ពៅឯ្េនាការពនះ ពោកអ្នកអាចសបាប់មនន្ររី្េនាការអំពរីមូលពហតុនានាផដលពោកអ្នកគិតថាអង្គពហតុនានាផដលព�រីងខ្ញុំមានអំពរីពោកអ្នក 
មិនសតឹមសតូេ។ ពោកអ្នកអាចនិយា�ក្ននុងនាមតំណាងឱ្យខលាលួនឯង ប៉ុផន្រពបរីពោកអ្នកមិនមានភាពកក់ព ្្រ ពធវរីដូពច្នះ ព�រីងខ្ញុំ្ូមពលរីកទឹកចិត្រ 
ពោកអ្នកយ៉ាងខាលាំ ង ពដើម្រីនិយា�ក្ននុងនាមតំណាងឱ្យខលាលួនឯង។ ពៅឯ្េនាការរប្ព់ោកអ្នក ពោកអ្នកអាចពមធាេី អ្នកជំនួ�ការ ពមធាេី មិត្រភក្រិ 
សាច់ញាតិ ឬនរណាមា្ន ក់ព្្សងពទៀតពធវរីជាតំណាងឱ្យពោកអ្នក ផដលពោកអ្នកពសជើ្ពររី្។ សាក្សរីរប្ព់ោកអ្នក អាចនិយា� ពហរី�ពោកអ្នកអាច
បង្ហា ញឯកសារនានាពៅមនន្ររី្េនាការ។

ពោកអ្នកអាចព្្នរី្ុអំ្នកបកផសបភាសាមា្ន ក់ពៅឯ្េនាការ�ុត្រិធម៌ ឬជំនួ�ព្្សងៗពទៀតរាម្ណំុផំបបបទបណ្រ ឹងឧទ្ធរណ ៍និង្េនាការ�ុត្រិធម៌ 
ផដលបានភា្ជ ប់ជូន។ ពហរី�ពនះជាព្វាកម្មឥតគិតបថលា។ ពោកអ្នកអាចនំាមិត្រភក្រិ ឬសាច់ញាតិ ពដើម្រីជួ�ពោកអ្នកពៅឯ្េនាការ ប៉ុផន្រ 
សក្ួងនឹង្្រលជ់ូនអ្នកបកផសបភាសា្លាតូេការ។

ពោកអ្នកអាចទទួលបានជំនួ�ផ្្នកចបាប់រាមរ�ៈការមកជួប ឬការពៅទូរ្័ពទាពៅការិយាល័�ជំនួ�ផ្្នកចបាប់ផដលមានរា�បញ្ជរីពៅក្ននុងលិខិត
ជូនដំណឹងពនះ ឬរាមរ�ៈការពៅទូរ្័ពទាពៅគពសមាងផ្្នកចបាប់្ុខាភិបាលពៅរដ្ឋព្ន្ុរីលវា៉ា នពនៀ (Pennsylvania Health Law Project) 
រាមពលខទូរ្័ពទា 1-800-274-3258 ។

សប្ិនពបរីពោកអ្នកសតូេការ កិច្ចសបជុំមួ�ជាមួ�បុគ្គលិកកាន់្ណំុពំរឿងរប្ព់ោកអ្នក ពដើម្រីពិភាកសាអំពរីការ្ពសមចពនះ ឬពដើម្រី្្រលជ់ូនព�រីងខ្ញុំនូេ
ព័ត៌មានផដលអាចផ្លា ្ប់្រតូរការ្ពសមចពនះ ្ូមពៅទូរ្័ពទាពៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌ លព្វាកម្មអតិថិជនបនសក្ួងព្វាកម្មមនុ្្សជាតិរាមពលខ 1-877-
395-8930 ។ សប្ិនពបរីពោកអ្នកសតូេការកិច្ចសបជុំមួ� ពោកអ្នកអាចនំានរណាមា្ន ក់មកជាមួ�ពោកអ្នក ពដើម្រីនិយា�ក្ននុងនាមតំណាងឱ្យ 
ពោកអ្នកពៅឯកិច្ចសបជុំ។ កិច្ចសបជុំពនះ នឹងមិនពន្យរពពល ឬជំនួ្្េនាការរប្ព់ោកពោកអ្នកពឡរី�។

សបេិនលបីលោកអ្នកស្រូេការោក់បណត ឹងឧទ្ធរណ ៍េរូមបំលព�និងបញ្ជតូនស្�ប់មកេិ�នរូេេណំុថំបបបទបណត ឹងឧទ្ធរណន៍ិងេេនាការ  
ល្ញើេណំុថំបបបទលនះតាមថសបេណីយល៍ៅ <CAO mailing address>។
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កាលបរិពចឆេទព្ញើរាមបសប្ណរី�៍ ព ្្ម ះ្ណំុពំរឿង

<MAIL DATE> <CASE NAME>

អា្�ោ្ឋ ន

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

ពខានធរី / ពលខកំណត់ពហតុ CIN

<COUNTY> <RECORD NUMBER> <CIN>

ហតថែពលខារប្ព់ោកអ្នក ពលខទូរ្័ពទា

អា្�ោ្ឋ ន កាលបរិពចឆេទ

ហតថែពលខាអ្នកតំណាងរប្ព់ោកអ្នក (សប្ិនពបរីពោកអ្នកមានអ្នកតំណាងមា្ន ក់) ពលខទូរ្័ពទា

អា្�ោ្ឋ ន កាលបរិពចឆេទ

េណំុថំបបបទេេនាការយុ្តិធម៌ និងឧទ្ធរណ៍

េរូមគរូេធីកសបអប់លៅជាប់នឹងសបលេទេេនាការ ថែលលោកអ្នកស្រូេការ៖
 ខ្ញុំសតូេការ្េនាការរាមទូរ្័ពទា។ សាក្សរីរប្ខ់្ញុំនិងខ្ញុំ និងអ្នកណាមា្ន ក់ផដលជួ�ខ្ញុំ នឹងមានពលខទូរ្័ពទាពនះ៖ 

 ខ្ញុំសតូេការ្េនាការរាមទូរ្័ពទា។ សាក្សរីរប្ខ់្ញុំនិងខ្ញុំ និងអ្នកណាមា្ន ក់ផដលជួ�ខ្ញុំពៅឯការិយាល័�ជំនួ�ពខានធរី (CAO)។
  ខ្ញុំសតូេការ្េនាការជួបពោ�ផ្ទា លជ់ាមួ�បុគ្គលិកកាន់្ណំុពំរឿង បុគ្គលិកការិយាល័�្សមាប់ការរ្ព់ៅ�ូរអផងវង 
និងពៅសកមពៅក្ននុងបនទាប់្េនាការ ឬភា្ជ ប់រាម្ន្និ្ិទេីពដអូ។ ខ្ញុំនឹងពៅទរីរំាងការិយាល័�្េនាការនិងឧទ្ធរណព៍ៅ
ក្ននុងតំបន់រប្ខ់្ញុំ (Pittsburgh, Philadelphia, Erie, Reading ឬ Harrisburg)។ បនទាប់្េនាការមានទរីរំាងពៅ 
Harrisburg។

 ខ្ញុំសតូេការ្េនាការជួបពោ�ផ្ទា ល។់ សាក្សរីខ្ញុំនិងខ្ញុំ និងនរណាមា្ន ក់ផដលជួ�ខ្ញុំ នឹង្ថែិតពៅក្ននុងបនទាប់្េនាការជាមួ� 
មនន្ររី្េនាការ ប៉ុផន្របុគ្គលិកកាន់្ណំុពំរឿង និងបុគ្គលិកការិយាល័�្សមាប់ការរ្ព់ៅ�ូរអផងវង អាចមានពលខទូរ្័ពទា 
ពរីការិយាល័�រប្ព់ួកពគ។ បនទាប់្េនាការមានទរីរំាងពៅ Harrisburg។

េសមាប់េេនាការ៖
 ្ូមគូ្ធរីកពៅទរីពនះ សប្ិនពបរីពោកអ្នកសតូេការអ្នកបកផសបភាសាពោ�ពសបរី្ញ្ញា  ពោ�ឥតគិតបថលាពោ�សារពោកអ្នកថលាង់
ឬពិបាកសា្រ ប់។

 ្ូមគូ្ធរីកពៅទរីពនះ សប្ិនពបរីពោកអ្នកសតូេការអ្នកបកផសបភាសាពោ�ឥតគិតបថលា ពោ�សារពោកអ្នកមិនអាចនិយា� 
ឬ�លភ់ាសាអង់ពគលា្។

 ភាសាអវរី? 
 ្ូមគូ្ធរីកពៅទរីពនះ សប្ិនពបរីពោកអ្នកសតូេការជំនួ� ពោ�សារពិការភាព។ ្ូមពិពណ៌នាអំពរីសបពភទជំនួ�ផដល 
ពោកអ្នកសតូេការ៖ 

ខ្ញុំនឹងោក់បណត ឹងឧទ្ធរណល៍នះ ពីលសោះ (េរូមភា្ជ ប់ទពំ័របថនថែម សបេិនលបីលោកអ្នកស្រូេការ)៖

លោកអ្នកស្រូេថ្គរូេធីកយកមួយឬលសចីន ែរូចខាងលសកាម សបេិនលបីវាអនុេ្តចំលោះលោកអ្នក៖
 ខ្ញុំមានអា�ុពសកាម 21 ឆ្្នំ ។
 ខ្ញុំជាអ្នកចូលរួមក្ននុងកម្មេិធរី LIFE។
 ខ្ញុំមិន្ថែិតពៅក្ននុងសកុមណាមួ�ក្ននុងចំពណាមសកុមទំាងពនះ៖

 ខ្ញុំមិនមានទំាងពរីរគឺជំនួ�ផ្្នកពេជ្ជសាស្្រ (Medical Assistance ) (ពៅម្យ៉ាងពទៀតថាពមឌរីផែត Medicaid) 
និងពមឌរីផែរ Medicare ។

 ខ្ញុំមិនទទួលបានព្វាកម្មនានាពៅ្ទាះរាមរ�ៈកម្មេិធរី្្រល់្ ិទ្ធិអនុញ្ញា ត។
 ខ្ញុំមិនទទួលបានព្វាកម្មនានាពៅមនទារីរផថទំា្ុខភាពមនុ្្សចា្។់


