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ព័ត៌មានសំខាន់អំពី Medi-Cal របស់លោកអ្នក 
លោកអ្នកមានទំាង Medicare និង Medi-Cal។ លោកអ្នកទទួលបានសំបុតតលនះ លោយសារតតរលបៀប 
តែលលោកអ្នកទទួលអត្ថតបលោជន៍ Medi-Cal របស់លោកអ្នកជិតផ្លា ស់ប្ដូរ។ លោកអ្នកឥឡដូវលនះ

 តតរូវតតចុះល ម្ ះលៅក្នុងគលតមាងតគប់តគងការតែទំា Medi-Cal លែើម្ីទទួលលសវាកមម Medi-Cal 
របស់លោកអ្នករមួទំាង Long Term Services and Supports។ លេតុផលសំរាប់ការផ្លា ស់ប្ដូរលនះ 
គឺលែើម្ីជួយលោយលសវាកមម Medi-Cal របស់លោកអ្នកល្វើការជាមួយគ្្ន តបលសើរជាងមុន។ 
ការផ្លា ស់ប្ដូរលនះមិនប៉ះពាល់ការបង់ធានារ៉ាប់រង Medicare របស់លោកអ្នក ឬលទ្ធភាពរបស់លោកអ្នក
លែើម្ីជួបតគរូលពទ្យ Medicare របស់លោកអ្នក។ 

សដូមោនសំបុតតលនះលោយការតបរុងតបយ័ត្ន។ លយើងនឹងលផញើព័ត៌មានតែមលទៀត និងឯកសារចុះល ម្ ះ 
គលតមាងសុខភាពក្នុងរយៈលពលមួយតខលទៀត។ 

លតើការផ្លា ស់ប្ដូរលនះមានឥទ្ធិពលែល់ខញុំោ៉ងែដូចលម្ច? 

គលតមាង Medi-Cal របស់លោកអ្នកនឹង៖ 

•	 សតមបសតមរួលលសវាកមម Medi-Cal តែលតតរូវបានបង់ធានារ៉ាប់រងទំាងអស់របស់លោកអ្នក 
រមួទំាង Long Term Services and Supports។ 

•	 បង់ថែលាចំតែក Medicare មួយចំនួន។ 

•	 បង់ធានារ៉ាប់រងអត្ថតបលោជន៍លផសេងៗលទៀតតែលមិនតតរូវបានបង់ធានារ៉ាប់រងលោយ Medicare 
ែដូចជាការែឹកជញ្ដូ នតផ្នកសុខភាពខលាះៗ លតគឿងលតបើតបាស់តផ្នកសុខភាពមួយចំនួន 
និងថ្្ន ំលវជ្បញ្្មួយចំនួន។ 

លតើអវីខលាះលៅតែលមិនផ្លា ស់ប្ដូរ ចំលពាះការតែទំាសុខភាពរបស់ខញុំ? 
ការចុះល ម្ ះលៅក្នុងគលតមាង Medi-Cal៖ 

•	 មិនផ្លា ស់ប្ដូរ Medicare របស់លោកអ្នក។ 

•	 មិនផ្លា ស់ប្ដូរអត្ថតបលោជន៍ Medi-Cal ណាមួយរបស់លោកអ្នក។ 

•	 មិនផ្លា ស់ប្ដូរសិទ្ធិចដូលរមួ Medi-Cal របស់លោកអ្នក ឬគិតថែលាលោកអ្នកបតន្ថម។
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លតើអវីខលាះលៅគឺជា Medi-Cal Long Term Services and Supports?

ទំាងលនះគឺលសវាកមមមិនតមនតផ្នកសុខភាព តែលជួយលោកអ្នកជាមួយការតែទំាផ្ទា ល់ខលាួន និងតតមរូវការ
លសវាកមមជួយគំ្តទរបស់លោកអ្នក។ លបើលោកអ្នកមិនទទួលលសវាកមមទំាងលនះឥឡដូវលនះ គលតមាង 
Medi-Cal របស់លោកអ្នកោចជួយលោកអ្នកទទួលបានវា  នាលពលខាងមុខ 
លបើលោកអ្នកមានសិទ្ធិចដូលរមួ។

•	 In-Home Supportive Services (IHSS) គឺជាលសវាកមមតែទំាផ្ទា ល់ខលាួន 
សំរាប់បុគ្គលតែលតតរូវការជំនួយ លែើម្ីលោយមានសុវត្ថិភាពរស់លៅក្នុងផទាះរបស់ពួកលគ។ 
លបើលោកអ្នកទទួលបាន IHSS ឥឡដូវលនះ លសវាកមមរបស់លោកអ្នកនឹងមិនផ្លា ស់ប្ដូរ។ 
លោកអ្នកោចរកសាទុកអ្នកផ្ល់ IHSS របស់លោកអ្នកបាន 
លេើយលោកអ្នកោចលៅតតលតជើសលរ ើស បែិលស្ និងតគប់តគងអ្នកផ្ល់ការតែទំារបស់លោកអ្
នក។

•	 មែ្ឌ ល Community-Based Adult Services (CBAS) ផ្ល់ការតែទំាសុខភាពលពលថែងៃ 
ែដូចជាការតែទំា វ ិ្ ីពយាបាល សកមមភាព និងោហារសំរាប់បុគ្គលតែលមានជំងឺរំ៉ាថរមួ៉យចំនួន។ 
លបើលោកអ្នកទទួលបាន CBAS ឥឡដូវលនះ លសវាកមមរបស់លោកអ្នកនឹងមិនផ្លា ស់ប្ដូរ។ 

•	 Multipurpose Senior Services Program (MSSP) ផ្ល់លសវាកមមសង្គម 
និងសតមបសតមរួលការតែទំាសុខភាព សំរាប់បុគ្គលមានោយុ 65 ឆ្្ន ំ ឬចាស់ជាង។  
លបើលោកអ្នកទទួល MSSP ឥឡដូវលនះ លោកអ្នកនឹងលៅតតទទួលបានវាពីអ្នកផ្ល់ MSSP 
បច្ុប្ន្នរបស់លោកអ្នក។ គលតមាង Medi-Cal របស់លោកអ្នកនឹងល្វើការជាមួយពួកលគ លែើម្ី 
សតមបសតមរួលការតែទំារបស់លោកអ្នក លោយបានតបលសើរជាងមុន។ 

•	 ការតែទំាមែ្ឌ លតែទំាអ្នកជរាពិការ៖ លបើលោកអ្នកទទួលការតែទំាពីមែ្ឌ លតែទំាអ្នកជរាពិការ
ឥឡដូវលនះ លោកអ្នកមិនតតរូវផ្លា ស់ប្ដូរមែ្ឌ លតែទំាអ្នក ជរាពិការរបស់លោកអ្នកលទ។គលតមាង

 របស់លោកអ្នកនឹងល្វើការជាមួយតគរូលពទ្យ និងមែ្ឌ លតែទំាអ្នកជរាពិការរបស់លោកអ្នកលែើម្ី
សតមបសតមរួលការតែទំារបស់លោកអ្នកលោយបានតបលសើរជាងមុន។ 

លតើខញុំោចរកសាទុកតគរូលពទ្យ Medicare របស់ខញុំ លតកាយពីខញុំចុះល ម្ ះលៅក្នុងគលតមាង Medi-Cal បានលទ? 

បាន។ តគរូលពទ្យ Medicare របស់លោកអ្នកនឹងមិនផ្លា ស់ប្ដូរ។

លតើខញុំោចរកសាទុកអ្នកផ្ល់ Medi-Cal របស់ខញុំ លតកាយពីខញុំចុះល ម្ ះលៅក្នុងគលតមាង Medi-Cal បានលទ? 

លោកអ្នកនឹងតតរូវការតែកលមើលជាមួយគលតមាង Medi-Cal របស់លោកអ្នក លែើម្ីកំែត់លមើលថ្ លតើអ្ន
កផ្ល់ការតែទំារបស់លោកអ្នកល្វើការជាមួយគលតមាង ឬលទ។ អ្នកផ្ល់ Long Term Services and 
Supports របស់លោកអ្នក ែដូចជា IHSS, CBAS, MSSP ឬមែ្ឌ លតែទំាអ្នកជរាពិការ 
នឹងមិនផ្លា ស់ប្ដូរ។ បុ៉តនតែ លោកអ្នកោចតតរូវផ្លា ស់ប្ដូរអ្នកផ្ល់ Medi-Cal និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់សមាភា រៈ ែដូចជាអ្ន
កផ្គត់ផ្គង់ឧបករែ៍តផ្នកសុខភាពតែលោចលតបើតបាស់បានយដូរជាលែើម។
លតើខញុំតតរូវការចុះល ម្ ះលៅក្នុងគលតមាង Medi-Cal លៅលពលណា?

លោកអ្នកនឹងទទួលព័ត៌មានតែមលទៀត អំពីជលតមើសរបស់លោកអ្នក សំរាប់គលតមាង Medi-Cal។ 
លបើលោកអ្នកមិនល្វើការលតជើសលរ ើស គលតមាងមួយនឹងតតរូវបានលតជើសលរ ើសសំរាប់លោកអ្នក លេើយលោក
អ្នកនឹងតតរូវបានចុះល ម្ ះលៅក្នុងគលតមាង Medi-Cal ចាប់លផ្ើមថែងៃទី  ។
លតើខញុំគួរល្វើអវីឥឡដូវលនះ?

•	 និោយអំពីការលតជើសលរ ើសរបស់លោកអ្នកជាមួយអ្នកណាមា្ន ក់  
តែលែឹងអំពីតតមរូវការតែទំាសុខភាព និងតតមរូវការលផសេងៗលទៀត ែដូចជាតគរួសាររបស់លោកអ្នក
មិតតែភកតែិ តគរូលពទ្យរបស់លោកអ្នក ឬអ្នកផ្ល់ Long Term Services and Supports តាមសសរុក 
របស់លោកអ្នក។

•	 ចំាលមើលតបអប់ថតបសែីយ៍របស់អ្នក នដូវកញ្ប់ពី Health Care Options ក្នុងលពលមួយតខលទៀត។ 
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សំរាប់ជំនួយ ឬព័ត៌មានតែមលទៀត

លបើលោកអ្នកមានសំែួរអំពី Medicare សដូមទដូរស័ពទាមក 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227),  
24 លម៉ាងមួយថែងៃ 7 ថែងៃមួយោទិត្យ។ អ្នកលតបើតបាស់ TTY គួរទដូរស័ពទាលៅ 1-877-486-2048។

លបើលោកអ្នកចង់លតជើសលរ ើសគលតមាង Medi-Cal មួយលផសេងលទៀត និង/ឬទទួលសំបុតតលនះ 
ជាភាសាលផសេងលទៀត ឬតទង់តទាយលផសេង – ែដូចជាអកសេរពុម្ព្ំ សំលឡង ឬ Braille សដូមទដូរស័ពទាមក៖ 

Health Care Options 
ថែងៃចនទា - ថែងៃសុតក លម៉ាង 8 តពឹក - លម៉ាង 5 ោងៃ ច 

1-844-580-7272 • TTY: 1-800-430-7077 
www.HealthCareOptions.dhcs.ca.gov


