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AmeriHealth Caritas Pennsylvania �ៃុវត្តាមចបាបេិ់ទ្ិពលរដ្ឋនៃេហពៃ័្ដដលេមរម្យៃិងមៃិមាៃការ
សរ ើេស�ើងសលើមូលោ្ឋ ៃ នៃពូជសាេៃ ៍ពណ៌េម្ុរ េញ្ជា តិសដើម អាយុ ពិការភាព ជំសៃឿ សាេនា ពូជពង្ស សេទ 
�ត្េញ្ញា ណសយៃឌរ័ ឬការបស ច្េញអារមមាណ៍ ឬ ចំណងផ់្ូវសេទ។
AmeriHealth Caritas Pennsylvania មៃិតតរូវបដិសេធ ឬរាកទ់ាករ់ាបរ់កពួកសេផ្ុយគ្នា  សោយសារដតពូជសាេៃ ៍
ពណ៌េម្ុរ េញ្ជា តិសដើម អាយុ ពិការភាព ជំសៃឿ សាេនា ពូជពង្ស សេទ �ត្េញ្ញា ណសយៃឌរ័ ឬការបស ច្េញអារមមាណ៍ 
ឬ ចំណងផ់្ូវសេទសនាះ ស�ើយ។
AmeriHealth Caritas Pennsylvania ផ្ល់ជំៃួយៃិងសេវាកមមានានាសោយមៃិេិតឈនាួលដល់មៃុេ្សទូសៅ 
ដដលគ្មា ៃេមត្ថភាពសដើម្តី ៃិយាយទាកទ់ងតបកបសោយតបេិទិ្ភាពជាមយួសយើង ដូចជា៖

• �នាកបកដតបភាសាមៃុេ្សេដដលមាៃ 
លក្ខណៈេម្ត្ិតេបត់គ្ៃ់

• ពតម៌ាៃជាលាយលក្ខណ៍�ក្សរតាមតទង ់
តទាយសផ្សងៗសទៀត (�ក្សរពុម្ពធំៗ 
កាដេតថតេំស�ង តទងត់ទាយនៃការសតបើតរាេ់ស��ិ
កតតរូៃិច តទងត់ទាយសផ្សងៗសទៀត)

AmeriHealth Caritas Pennsylvania ផ្ល់សេវាកមមាដផនាកភាសាសោយមៃិេិតឈនាួលដល់មៃុេ្សទូសៅ 
ដដលភាសាសដើមរបេ់ពួកសេមៃិដមៃ ជាភាសា�ងស់េ្េ ដូចជា៖

• �នាកបកដតបភាសាដដលមាៃលក្ខណៈ 
េម្ត្ិតេបត់គ្ៃ់

• ពតម៌ាៃដដលេរសេរជាភាសាសផ្សងៗសទៀត

តបេិៃសបើ�នាកតតរូវការសេវាកមមាទាងំសៃះ េូមទាកទ់ងសៅ AmeriHealth Caritas Pennsylvania តាមរយៈសលខ  
1-888-991-7200 (TTY 1-888-987-5704)។
តបេិៃសបើ�នាកសជឿថា AmeriHealth Caritas Pennsylvania មាៃការបរាជយ័កនាុងការផ្ល់សេវាកមមាទាងំសៃះ 
ឬមាៃការសរ ើេស�ើងសៅកនាុងរសបៀប សផ្សងសទៀតសលើមូលោ្ឋ ៃ នៃដតពូជសាេៃ ៍ពណ៌េម្ុរ េញ្ជា តិសដើម អាយុ 
ពិការភាព ជំសៃឿ សាេនា ពូជពង្ស សេទ �ត្េញ្ញា ណសយៃឌរ័ ឬការបស ច្េញអារមមាណ៍ ឬ ចំណងផ់្ូវសេទ 
�នាកអាចោកប់ណឹ្ងជាមយួ៖
AmeriHealth Caritas Pennsylvania,  
Member Complaints Department,  
Attention: Member Advocate, 
200 Stevens Drive 
Philadelphia, PA 19113-1570 
សលខទូរេ័ព្៖ 1-888-991-7200, TTY 1-888-987-5704,  
ទូរសារ៖ 215-937-5367, ឬ
�ុតីដមែល៖ PAmemberappeals@amerihealthcaritas.com

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

�នាកអាចោកព់ាក្យបណឹ្ងសោយផ្្ល់ ឬសផញើតាមនតបេណតី យ ៍ទូរសារ ឬ�ុតីដមែល។ តបេិៃសបើក�នាកតតរូវការជំៃួយោកព់ា
ក្យ បណឹ្ង AmeriHealth Caritas Pennsylvania ៃិង ការយិាល័យឱកាេេមភាព (Bureau of Equal Opportunity) 
ចាបំសតមើជួយ� សលាក�នាក។
�នាកកអ៏ាចោកប់ណឹ្ងពតីេិទ្ិពលរដ្ឋជាមយួៃឹង តកេួងមៃុេ្សសាសេ្ៃិងេុខភាពនៃេហរដ្ឋអាសមរកិ  
(U.S. Department of Health and Human Services), ការយិាល័យេំរាបេិ់ទ្ិពលរដ្ឋ (Office for Civil Rights), 
ោកប់ណឹ្ងស��ិកតតរូៃិចតាមរយៈ ការយិាល័យេំរាបេិ់ទ្ិពលរដ្ឋកនាុងការោកព់ាក្យបណឹ្ងសលើវបិផតថល (Office 
for Civil Rights Complaint Portal) ដដលអាចមាៃតាមរយៈ https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, 
ឬសផញើតាមនតបេណតី យ ៍ឬ ទូរេ័ព្សៅ៖
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).
ដបបបទពាក្យបណឹ្ងអាចរករាៃតាមរយៈ http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html។
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ATTENTION: If you speak English, language assistance services,  
free of charge, are available to you.
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េសចក�េីផ�មី 
 

េតី HealthChoices គឺជាអ�?ី 
 
HealthChoices គឺជាកម�វធីិែថទែំដលមានករ្រគប់្រគងេដយជំនួយែផ�កេវជ�ស�ស�របស់រដ� 

PennsylvaniaН  ករយិាល័យៃនកម�វធីិជំនួយករេវជ�ស�ស� (OMAP) េន្រកសួងេសវកម�្របជាជនៃន
រដ� Pennsylvania (DHS) េមីលករខុស្រត�វចំេពះែផ�កសុខភាពកយសម្បទ ៃនកម�វធីិ 

HealthChoicesН  េសវកម�សុខភាពកយសម្បទ ្រត�វបានផ�ល់ជូនតមរយៈអង�ករ្រគប់្រគងករែថទំ
សុខភាពកយសម្បទ (PH-MCOs)។  េសវកម�សុខភាពអកប្បកិរយិា្រត�វបានផ�ល់ជូនតមរយៈអង�

ករ្រគប់្រគងករែថទសុំខភាពអកប្បកិរយិា (BH-MCOs)។  ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�មស�ីអំពីេសវែថទំ
សុខភាពផ�ូវចិត� សូមេមីលទំព័រ 105។ 
 
 

ស� គមន៍មកកន់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania 
 
AmeriHealth Caritas Pennsylvania ស� គមន៍អ�កជាសមាជិកេនក�ុងគេ្រមាង HealthChoices 
និង AmeriHealth Caritas Pennsylvania! បច�ុប្បន� AmeriHealth Caritas Pennsylvania គឺជា
អង�ករ្រគប់្រគងែថទែំដលបេ្រមីេសវកម�ជូនសមាជិកេនេខនធីដូចជា Adams, Berks, 
Bradford, Cameron, Carbon, Centre, Clarion, Clearfield, Clinton, Columbia, Crawford, 

Cumberland, Dauphin, Elk, Erie, Forest, Franklin, Fulton, Huntingdon, Jefferson, Juniata, 

Lackawanna, Lancaster, Lebanon, Lehigh, Luzerne, Lycoming, Mercer, McKean, Mifflin, 

Monroe, Montour, Northampton, Northumberland, Perry, Pike, Potter, Schuylkill, Snyder, 

Sullivan, Susquehanna, Tioga, Union, Venango, Warren, Wayne, Wyoming, និង YorkН 
ចប់ពីែខក��  ឆា�  ំ2022 េយងីក៏នឹងបេ្រមីេសវដល់សមាជិករស់េនក�ុងេខនធី Allegheny, Armstrong, 

Beaver, Bedford, Blair, Butler, Cambria, Fayette, Greene, Indiana, Lawrence, Somerset, 
Washington និង Westmoreland ផងែដរ។    
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*ែផនទី្រតឹម្រត�វ េនៃថ�ទី 9/1/2022 

 
AmeriHealth Caritas Pennsylvania បានយកចិត�ទុកដក់ចំេពះករែថរក្សោសុខភាព្របកបេដយ
គុណភាព េន Pennsylvania អស់ជាង 30 ឆា� មំកេហយី។ េបសកកម�របស់េយងីេន AmeriHealth 
Caritas Pennsylvania គឺេដីម្បជីយួមនុស្សឲ្យ៖  

• ទទលួបានករែថទ។ំ  
• មានសុខភាពល�។  
• បេង�ីតសហគមន៍ែដលមានសុខភាពល�។  

ពកួេយងីេធ�ីែបបេនះពីេ្រពះេយងីចង់ជយួអ�កឲ្យទទលួបានករែថទែំដលអ�ក្រត�វករស្រមាប់ករមានសុខ
ភាពល�។ ពកួេយងីក៏ចង់ឲ្យ្របាកដថាអ�កទទលួបានករព្យោបាលែដលមានករេគារព រមួជាមយួនិងករ
ែថទសុំខភាពែដលមានភាពឯកជន និងសមា� ត់ផងែដរ។ 
 
AmeriHealth Caritas Pennsylvania មានបណា� ញអ�កផ�ល់េសវកម� សមា� រៈបរកិ� រ និងអ�កផ�ត់ផ�ង់
ជាប់កិច�សន្យោេដីម្បផី�ល់េសវធានារ៉ប់រងសុខភាពកយសម្បទដល់សមាជិកទងំឡាយ។  វមានសរៈ

សំខន់ណាស់ស្រមាប់អ�កក�ុងករជបួជាមយួអ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពែដលជាបណា� ញរបស់ 
AmeriHealth Caritas Pennsylvania (អ�កផ�ល់េសវកម�ែដលជាប់កិច�សន្យោជាមយួ AmeriHealth 

Caritas Pennsylvania)។ េនេពលអ�កេទជបួអ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពែដលេនក�ុងបណា� ញរបស់ 
AmeriHealth Caritas Pennsylvania េយងីអចេមីលេឃញីថាអ�កទទលួបានករែថទែំដលអ�ក្រត�វ

ករ េទតមេវល និងតមរេបៀបែដលអ�ក្រត�វករវ។  
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េសវកម�សមាជកិ 
 
បុគ�លិកេនែផ�កផ�ល់េសវកម�សមាជិកអចជយួអ�កជាមយួនឹងេសវកម�ដូចខងេ្រកម៖ 
 

• ទីតងំែដលអ�កទទលួបានប�� ីេឈ� ះអ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពរបស់ AmeriHealth Caritas 
PennsylvaniaН  

• រេបៀបក�ុងករប�� ទិញប័ណ�ថ�ី។  
• រេបៀបេ្រជីសេរសីឬផា� ស់ប�ូរអ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពបឋមរបស់អ�ក (PCP)។  

• រេបៀបទទលួបានេសៀវេភែណនាសំ្រមាប់សមាជិកថ�ី។  
• រេបៀបទទលួបានជំនយួក�ុងករណីែដលអ�កទទលួបានវកិ�យប្រតស្រមាប់េសវកម�ែថទសុំខភាព។  
• សំណួរអំពីអត�្របេយាជន៍ ឬេសវកម�។  

និងេ្រចីនជាងេនះ។ 
 
េសវកម�សមាជិកេន AmeriHealth Caritas Pennsylvania មាន៖  

 
24 េម៉ាងក�ុងមយួៃថ� 7 ៃថ�ក�ុងមយួសបា� ហ៍ 

 
េហយីអ�កអចទក់ទងតមទូរស័ព�េលខ 1-888-991-7200 និង TTY 1-888-987-5704។ 
 
អ�កក៏អចទំនាក់ទំនងមកកន់េសវកម�សមាជិកជាលយលក�ណ៍អក្សរតមរយៈ៖ 
 
AmeriHealth Caritas Pennsylvania 
8040 Carlson Road, Suite 500  
Harrisburg, PA 17112 

ប័ណ�សមា� ល់សមាជិក 

 

េនេពលអ�កក� យជាអ�កចូលរមួរបស់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania អ�កនឹងទទលួបានប័
ណ�ស្រមាប់អ�កចូលរមួេនក�ុងេ្រសមសំបុ្រត។ ប័ណ�របស់អ�កមានរូបរងែបបេនះ៖ 
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េនក�ុងប័ណ�េនះមានេលខសមា� ល់ប័ណ� AmeriHealth Caritas Pennsylvania របស់អ�ក ្រពមទងំ
េលខទូរស័ព� និងអសយដ� នសំខន់ៗដៃទេទៀតស្រមាប់អ�កដូចជាអ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពរបស់
អ�កផងែដរ។ 
 
វមានសរៈសំខន់ណាស់ក�ុងករភា� ប់ប័ណ�សមា� ល់របស់អ�កមកជាប់ខ�ួន្រគប់េពល។ អ�កនឹង្រត�វបង� ញ 
ប័ណ�សមា� ល់របស់អ�កេដីម្បទីទលួបានអត�្របេយាជន៍ និងេសវកម�ែដលអ�ក្រត�វករែដលរ៉ប់រងេដយ
ជំនយួករេវជ�ស�ស� (Medical Assistance)  
 
្របសិនេបីអ�កមិនទន់បានទទលួប័ណ�សមា� ល់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania របស់អ�ក ឬ
្របសិនេបីប័ណ�សមា� ល់របស់អ�កបាត់ ឬ្រត�វេគលួច សូមេធ�ីករទក់ទងមកកន់ែផ�កេសវកម�សមាជិក
តមរយៈេលខ 1-888-991-7200 (TTY 1-888-987-5704)។ េយងីនឹងេផ�ីប័ណ�ថ�ីឲ្យអ�ក។ អ�កេនែត
ទទលួបានេសវកម�ែថទសុំខភាពទន�ឹងនឹងអ�ករង់ចប័ំណ�ថ�ីរបស់អ�ក។  
 
អ�កនឹងទទលួបានប័ណ�េ្របី្របាស់ ACCESS ឬ EBT មយួផងែដរ។  អ�ក្រត�វបង� ញប័ណ�េនះជាមយួនឹង 
ប័ណ�សមា� ល់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania របស់អ�ករល់េពលណាត់ជួបទងំអស់។  
្របសិនេបីអ�កបាត់ប័ណ� ACCESS ឬ EBT របស់អ�ក សូមទក់ទងេទកន់ករយិាល័យជំនយួករេខនធី 
(CAO)។  េលខទូរស័ព�ស្រមាប់ CAO ្រត�វបានបង� ញេនេពលបនា� ប់ េនក�ុងែផ�ក ព័ត៌មានស្រមាប់
ទំនាក់ទំនងសខំន់ៗ។  អ�កនឹងទទលួបានប័ណ�មយួក�ុងចំេណាមប័ណ�ទងំពីរខងេ្រកម។    
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សូមេ្របីប័ណ� ACCESS ឬប័ណ� EBT របស់អ�ក ស្រមាប់េសវែថទសុំខភាពរបស់អ�កែដលអ�កទទលួ
បានតមរយៈ HealthChoices រហូតដល់អ�កទទលួបានប័ណ�សមា� ល់ AmeriHealth Caritas 
Pennsylvania របស់អ�ក។ 
 
 

ពត័ម៌ានទនំាកទ់នំងសំខន់ៗ  
 
ខងេ្រកមេនះជាប�� ីទំនាក់ទំនងសំខន់ៗែដលអ�កអចនឹង្រត�វករ។  ្របសិនេបីអ�កមិន្របាកដថា្រត�វ

ទក់ទងេទេលខមយួណាេនាះ សូមេធ�ីករទក់ទងេទកន់ែផ�កេសវកម�សមាជិកស្រមាប់ជំនយួ តមរយៈ
េលខទូរស័ព�៖ 1-888-991-7200 (TTY 1-888-987-5704)។ 
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ករសេ�ង� ះបនា� ន់ 
 
សូមេមីលែផ�កទី 3 េសវកម�សុខភាពផ�ូវកយចប់ពីទំព័រទី 40 ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�មអំពីេសវកម�សេ�ង� ះ
បនា� ន់។  ្របសិនេបីជាអ�កមានករបនា� ន់ អ�កអចទទួលបានជំនយួេដយេទកន់ករយិាល័យសេ�ង� ះ

បនា� ន់េនជិតបំផុត េដយេហេទកន់ 911 ឬទក់ទងេទកន់េសវកម�ឡានេពទ្យក�ុងតំបន់។ 
 

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងសខំន់ៗ – េមីលមយួែភ�ត 
 

េឈ� ះ ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង៖ េលខ
ទូរស័ព� ឬេគហទំព័រ 

ករផ�ល់ជំនយួ 

េលខទូរស័ព�្រកសងួេសវកម�្របជាជនរបស់ Pennsylvania 

ករយិាល័យជំនយួករក�ុងេខនធី 
(County Assistance 
Office)/COMPASS  

1-877-395-8930  
ឬ 

1-800-451-5886 
(TTY/TTD) 

               ឬ 
www.compass.state.pa.us 
               ឬ  
កម�វធីិ myCOMPASS PA 
ស្រមាប់ទូរស័ព�ស� តហ�ូន 

ផា� ស់ប�ូរព័ត៌មានផា� ល់ខ�ួនរបស់
អ�កស្រមាប់សិទ�ិទទលួបាន
ជំនយួែផ�កេវជ�ស�ស�។  សូម
េមីលទំព័រ 17 ៃនេសៀវេភ
ែណនាេំនះស្រមាប់ព័ត៌មាន
បែន�ម។ 

េលខទូរស័ព�បនា� ន់ស្រមាប់រយ
ករណ៍ពីករលួចបន�ំ ឬរេំលភ
បំពន ្រកសួងេសវកម�្របជាជន  

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

រយករណ៍ពីករលួចបន�ំ ឬ
រេំលភបំពនរបស់សមាជិក ឬ
អ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាព

េនក�ុងកម�វធីិជំនយួេវជ�ស
�ស�។ សូមេមីលទំព័រ 38 ៃន

េសៀវេភែណនាេំនះស្រមាប់
ព័ត៌មានបែន�ម។   
 

 
 

 

http://www.compass.state.pa.us/
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េលខទូរស័ព�សខំន់ៗេផ្សងេទៀត 

េលខទូរស័ព�គិលនុបដ� យកិ ៃន 
AmeriHealth Caritas 
Pennsylvania  

1-866-566-1513 និយាយជាមយួគិលនុបដ� យិ
ក 24 េម៉ាងក�ុងមយួៃថ� 7 ៃថ�

ក�ុងមយួសបា� ហ៍ អំពីប�� សុខ
ភាពបនា� ន់ៗ។  សូមេមីលទំព័រ 

24 ៃនេសៀវេភែណនាេំនះ
ស្រមាប់ព័ត៌មាន។ 

កម�វធីិជំនយួករចុះេឈ� ះ 1-800-440-3989 
1-800-618-4225 (TTY) 

េ្រជីសេរសី ឬផា� ស់ប�ូរគេ្រមាង 
HealthChoicesН  សូមេមីល
ទំព័រ 15 ៃនេសៀវេភែណនាំ
េនះស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�ម។ 

នាយកដ� នធានារ៉ប់រងៃន
ករយិាល័យេសវកម�អ�កេ្របី
្របាស់ 

1-877-881-6388 េស�ីសុំែបបបទពក្យបណ�ឹ ង 
ដក់ពក្យបណ�ឹ ង ឬនិយាយ
ជាមយួអ�កតំណាងេសវកម�
អតិថិជន។ 

េសវកម�ករពរ 1-800-490-8505 កររយករណ៍អំពីករសង្សយ័
ៃនករេកីតមានកររេំលភ
បំពន ករេធ�ស្របែហស ករ
េកង្របវ�័�  ឬករេបាះបង់
មនុស្សចស់ែដលមានអយុ
េលីសពី 60 ឆា�  ំនិងមនុស្ស
ែដលមានអយុចប់ពី 18 ដល់ 
59 ឆា� ែំដលអសមត�ភាពផ�ូវ

កយ និង្របាជា� ។ 
 

េលខទូរស័ព�េផ្សងេទៀត 
 

ករយិាល័យជំនយួករក�ុងេខនធី (CAO)  
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ស្រមាប់ទិន�ន័យថ�ីៗៃនប�� ីេលខទូរស័ព�និងអសយដ� នរបស់ករយិាល័យជំនយួករក�ុងេខនធី 

Pennsylvania សូមចូលេទកន់៖  
https://www.dhs.pa.gov/Services/Assistance/Pages/CAO-Contact.aspx  
      
កម�វធីិជំនយួករដឹកជ��ូ នស្រមាប់ករព្យោបាល (MATP) 
 
ស្រមាប់ប�� ីេលខទូរស័ព�របស់កម�វធីិជំនយួករដឹកជ��ូ នស្រមាប់ករព្យោបាល (MATP) េទតមេខនធី
៖ 

• សូមេមីលទំព័រៃនករដឹកជ��ូ នែដលមានេនក�ុងសមា� រៈស្រមាប់ករស� គមន៍របស់អ�កឬ  
• ចូលេទកន់ http://matp.pa.gov/CountyContact.aspx ស្រមាប់ទិន�ន័យថ�ីបំផុតរបស់ប�� ី

ទូរស័ព�របស់ករដឹកជ��ូ ន (MATP) ឬ  
• ចូលេទកន់េគហទំព័រតមរយៈតំណលីង www.amerihealthcaritaspa.com ចុចេលីពក្យ

សមាជិក (Members) បនា� ប់មកចុចេលីពក្យ េលខទូរស័ព�សំខន់ៗ (Important Numbers)។ 
អ�កនឹងេឃញីតំណលីងភា� ប់េទកន់េលខទូរស័ព�តមេខនធីរបស់ MATP េនទីេនាះ។  

 

េសវកម�សុខភាពផ�ូវចិត�/េសវកម�ស្រមាប់ជនេខ្សោយសតិប��  
     
ស្រមាប់ប�� ីេលខទូរស័ព�ករយិាល័យសុខភាពផ�ូវចិត�េទតមេខនធី៖  

• សូមេមីលព័ត៌មានអំពីសុខភាពផ�ូវចិត�ែដលមានេនក�ុងសមា� រៈស្រមាប់ករស� គមន៍របស់អ�កឬ  
• ចូលេទកន់េគហទំព័រ 

www.healthchoices.pa.gov/providers/about/behavioral/index.htm, ឬ  
• ចូលេទកន់េគហទំព័រតមរយៈតំណលីង www.amerihealthcaritaspa.com ចុចេលីពក្យ

សមាជិក (Members) បនា� ប់មកចុចេលីពក្យ េលខទូរស័ព�សំខន់ៗ (Important Numbers)។ 
អ�កនឹងេឃញីតំណភា� ប់េនទីេនាះែដលមានព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់សុខភាពផ�ូវចិត�តមេខនធី។  

  
បណា� ញទូរស័ព�កុមារ (Childline) 1-800-932-0313 

ជំនយួែផ�កច្បោប់ (Legal Aid) 1-800-322-7572 

បណា� ញទូរស័ព�ជីវតិករបង� រេធ�ីអត�ឃាតជាតិ 
(National Suicide Prevention Lifeline) 

1-800-273-8255  

កម�វធីិករប�្ឈប់ថា� ជំក់េនរដ� Pennsylvania 1-800-QUIT-NOW 
(1-800-784-8669) 

http://matp.pa.gov/CountyContact.aspx
http://www.amerihealthcaritaspa.com/
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េសវកម�ចុះេឈ� ះ PA 1-800-440-3989                                                                                                        
1-800-618-4225 (TTY) 

េសវកម�ស្រមាបទ់នំាកទ់នំង 
  
AmeriHealth Caritas Pennsylvania អចផ�ល់ជូនេសៀវេភែណនាេំនះ រមួជាមយួព័ត៌មានែដល

អ�ក្រត�វករេផ្សងេទៀតជាភាសេ្រកពីភាសអង់េគ�សេដយមិនគិតៃថ�។  AmeriHealth Caritas 
Pennsylvania ក៏អចផ�ល់ជូនេសៀវេភែណនា ំនិងព័ត៌មានែដលអ�ក្រត�វករេផ្សងេទៀតជាទ្រមង់េផ្សងៗ

ដូចជា ឌីស អក្សរផុសស្រមាប់អ�កពិករែភ�ក ្រពីនជាអក្សរធំៗ DVD ឧបករណ៍ទំនាក់ទំនងេអឡចិ្រត�និច 
និងជាទ្រមង់េផ្សងេទៀតែដលអ�ក្រត�វករេដយឥតគិតៃថ�។  សូមទំនាក់ទំនងេទកន់េសវកម�សមាជិក

តមរយៈទូរស័ព�េលខ 1-888-991-7200 (TTY 1-888-987-5704) ស្រមាប់សុំជំនយួេផ្សងៗែដលអ�ក
្រត�វករ។  េដយែផ�កេលីព័ត៌មានែដលអ�ក្រត�វករ វអចចំណាយេពលដល់េទ 5 ៃថ�ៃនៃថ�េធ�ីករស្រមាប់ 
AmeriHealth Caritas Pennsylvania េដីម្បបី��ូ នព័ត៌មានឱ្យអ�ក។ 
 
AmeriHealth Caritas Pennsylvania ក៏មានផ�ល់ជូនអ�កបកែ្របផា� ល់មាត់ដល់អ�ករមួប��ូ លទងំ
បកែ្របភាសកយវកិរឬក៏េសវកម� TTY ្របសិនេបីអ�កមិនេចះនិយាយភាសអង់េគ�ស ឬក៏អ�កថ�ង់ ឬ
ពិបាកក�ុងករស� ប់ជាេដីម។ េសវកម�ទងំេនះមានផ�ល់ជូនេដយឥតគិតៃថ�។  េបីសិនអ�ក្រត�វករអ�កបក
ែ្របផា� ល់មាត់មា� ក់ សូមេហេទេសវកម�សមាជិកតមេលខ 1-888-991-7200 (TTY 1-888-987-

5704) េហយីេសវកម�ស្រមាប់អ�កចូលរមួនឹងភា� ប់អ�កេទេសវកម�អ�កបកែ្របផា� ល់មាត់ ែដលេឆ�ីយតប
តមេសចក�ី្រត�វកររបស់អ�ក។  ស្រមាប់េសវកម� TTY សូមទូរស័ព�មកេលខពិេសសរបស់េយងីតមេលខ 
1-888-987-5704 ឬទូរស័ព�េទែផ�កេសវកម�សមាជិកែដលនឹងភា� ប់អ�កេទែខ្ស TTY ែដលបេ្រមីជូន    
បនា� ប់។ 
 
្របសិនេបី PCP របស់អ�ក ឬអ�កផ�ល់េសវេផ្សងេទៀតមិនអចផ�ល់អ�កបកែ្របស្រមាប់ករណាត់ជបួរបស់
អ�កេទ AmeriHealth Caritas Pennsylvania នឹងផ�ល់ជូនមា� ក់ឲ្យអ�ក។  សូមេហទូរស័ព�េទកន់

េសវកម�សមាជិកតមរយៈទូរស័ព�េលខ 1-888-991-7200 (TTY 1-888-987-5704) ្របសិនេបីអ�ក
្រត�វករអ�កបកែ្របស្រមាប់ករណាត់ជបួរបស់អ�ក។  
 

ករចុះេឈ� ះ 
 
េដីម្បទីទលួបានេសវកម�េនក�ុង HealthChoices អ�ក្រត�វែតេនមានសិទ�ិទទលួបានជំនយួករេវជ�ស�ស�។  
អ�កនឹងទទលួបានលិខិតស� មឬក៍ករេហទូរស័ព�អំពីករបន�សិទ�ិចូលរមួរបស់អ�ក។  វគឺសំខន់ែដលអ�កអនុ
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វត�តមករែណនាេំដីម្បកំុីឲ្យជំនយួករេវជ�ស�ស�របស់អ�កផុតកំណត់។  ្របសិនេបីអ�កមានសំណួរទក់ទង

នឹងឯកសរណាមួយែដលអ�កទទលួបាន ឬ្របសិនេបីអ�កមិនច្បោស់ថាសិទ�ិទទលួបានជំនយួេវជ�ស�ស�របស់
អ�កផុតកំណត់េហយីឬេន សូមទំនាក់ទំនងមកកន់ែផ�កេសវកម�សមាជិករបស់ AmeriHealth Caritas 

Pennsylvania តមរយៈទូរស័ព�េលខ 1-888-991-7200 (TTY 1-888-987-5704) ឬ CAO របស់អ�
ក។  

 
 

េសវកម�ចុះេឈ� ះ 
 

កម�វធីិជំនយួករេវជ�ស�ស�សហករជាមយួកម�វធីិជំនួយករចុះេឈ� ះ (EAP) េដីម្បជីយួអ�កចុះេឈ� ះ
េនក�ុង HealthChoicesН  អ�កនឹងទទលួព័ត៌មានអំពី EAP ជាមយួនឹងព័ត៌មានែដលអ�កទទលួអំពីករ
េ្រជីសេរសីគេ្រមាង HealthChoices មយួ។  អ�កជំនាញខងចុះេឈ� ះអចផ�ល់ឲ្យអ�កនូវព័ត៌មានអំពី
គេ្រមាង HealthChoices ែដលមានេនក�ុងតំបន់របស់អ�កេដីម្បឲី្យអ�កអចសេ្រមចចិត�ថា្រត�វេ្រជីសេរសី
គេ្រមាងណាមយួែដលល�បំផុតស្រមាប់អ�ក។  ្របសិនេបីអ�កមិនេ្រជីសេរសីគេ្រមាង HealthChoices 
េនាះ គេ្រមាង HealthChoices នឹង្រត�វបានេ្រជីសេរសីស្រមាប់អ�ក។  អ�កឯកេទសចុះេឈ� ះចូលេរៀនក៏
អចជយួអ�កបានែដរ្របសិនេបីអ�កចង់ផា� ស់ប�ូរគេ្រមាង HealthChoices របស់អ�ក ឬ្របសិនេបីអ�កផា� ស់
េទរស់េនក�ុងេខនធីេផ្សង។  
 
អ�កជំនាញខងចុះេឈ� ះអចជយួអ�កក�ុងករ៖ 
 

• េ្រជីសេរសីគេ្រមាង HealthChoices  
• ករផា� ស់ប�ូរគេ្រមាង HealthChoices របស់អ�ក 

• េ្រជីសេរសីអ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពបឋម (PCP) េពលអ�កចុះេឈ� ះក�ុងគេ្រមាង 
HealthChoices ដំបូង។ 

• េឆ�ីយរល់សំណួរែដលទក់ទងនឹងគេ្រមាង HealthChoices 

• សកសួរថាេតីអ�ក្រត�វករត្រម�វករពិេសសអ�ីឬអត់េដីម្បអីចជយួអ�កសេ្រមចចិត�ក�ុងករេ្រជីសេរសី
គេ្រមាង HealthChoices 

• ផ�ល់ព័ត៌មានបែន�មដល់អ�កអំពីគេ្រមាង HealthChoices 
 
ស្រមាប់ទំនាក់ទំនងេទ EAP សូមទូរស័ព�េទេលខ 1-800-440-3989 ឬ1-800-618-4225 (TTY)។   
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ករផា� ស់ប�ូរែផនករ HealthChoices របស់អ�ក 
 
អ�កអចផា� ស់ប�ូរគេ្រមាង HealthChoices ្រគប់េពលេវលេដយមូលេហតុណាមួយក៏េដយ។  េដីម្បី
ផា� ស់ប�ូរគេ្រមាង HealthChoices របស់អ�ក ទូរស័ព�េទ EAP តមរយៈេលខ 1-800-440-3989 ឬ 

1-800-618-4225 (TTY)។  ពកួេគនឹង្របាប់អ�កអំពីេពលេវលចប់េផ�មីគេ្រមាង HealthChoices ថ�ី

របស់អ�ក េហយីអ�កនឹងេនក�ុងគេ្រមាង AmeriHealth Caritas Pennsylvania រហូតដល់េពល
េនាះ។  ករផា� ស់ប�ូរគេ្រមាង HealthChoices អចចំណាយេពលរហូតដល់ 6 សបា� ហ៍។  សូមេ្របី្របាស់

ប័ណ� សមា� ល់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania របស់អ�កេនរល់ករណាត់ជួបរហូតដល់
គេ្រមាងថ�ីរបស់អ�ក្រត�វបានចប់េផ�ីម។ 

 
 

ករផា� ស់ប�ូរក�ុង្រគ�សរ 
 

េហទូរស័ព�េទកន់ CAO និងេសវកម�សមាជិករបស់អ�កតមរយៈេលខ 1-888-991-7200 (TTY  
1-888-987-5704) ្របសនិេបីេនក�ុងផ�ះរបស់អ�កមានករែ្រប្រប�លអ�ីមយួ។   
ឧទហរណ៍៖  
 

• នរណាមា� ក់ក�ុង្រគ�សររបស់អ�កមានៃផ�េពះ ឬមានកូនង៉ 

• អសយដ� នឬេលខទូរស័ព�របស់អ�ក្រត�វបានផា� ស់ប�ូរ 
• អ�ក ឬក៏សមាជិក្រគ�សរែដលរស់េនជាមយួអ�កទទលួបានធានារ៉ប់រងសុខភាពេផ្សងេទៀត 

• អ�ក ឬក៏សមាជិក្រគ�សរែដលរស់េនជាមយួអ�កធា� ក់ខ�ួនឈខឺ� ងំ ឬក៏ពិករ 
• សមាជិក្រគ�សរផា� ស់េចញឬក៏ចូលផ�ះរបស់អ�ក 

• មានអ�កស� ប់េនក�ុង្រគ�សរ 
 
ទរកថ�ី្រត�វបានប��ូ លេដយស�័យ្របវត�ិេទក�ុងគេ្រមាង HealthChoices បច�ុប្បន�របស់មា� យ។  អ�កអច

ផា� ស់ប�ូរគេ្រមាងទរករបស់អ�កេដយទូរស័ព�េទកន់ EAP តមរយៈេលខ 1-800-440-3989។  េន
េពលែដលករផា� ស់ប�ូរ្រត�វបានេធ�ីេឡងីអ�កនឹងទទលួបានប័ណ�សមា� ល់សមាជិកថ�ី HealthChoices 
ស្រមាប់កូនរបស់អ�ក។ 
 
្រត�វចងចថំាវមានសរៈសំខន់ណាស់ក�ុងករទក់ទងេទកន់ CAO ជាបនា� ន់ ្របសិនេបីផ�ះរបស់អ�កមាន

ភាពែ្រប្រប�លពីេ្រពះករែ្រប្រប�លេនះអចប៉ះពល់ដល់អត�្របេយាជន៍របស់អ�ក។ 
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េតីមានអ�ីេកីតេឡងី េបីខ�ុផំា� ស់ទីលេំន? 

 
្របសិនេបីអ�កផា� ស់េចញពីេខនធី អ�កអច្រត�វេ្រជីសេរសីគេ្រមាង HealthChoices ថ�ី។  ទក់ទង CAO 
របស់អ�កេបីអ�កផា� ស់ទីលំេន។  ្របសិន AmeriHealth Caritas Pennsylvania មានេសវកម�េន

ក�ុងេខនធីថ�ីរបស់អ�កែដរ េនាះអ�កអចបន�េនជាមយួ AmeriHealth Caritas PennsylvaniaН  
្របសិនេបី AmeriHealth Caritas Pennsylvania មិនមានេសវកម�េនក�ុងេខនធីថ�ីរបស់អ�កេទ 
េនាះ EAP អចជយួេ្រជីសេរសីគេ្រមាងថ�ីឲ្យអ�ក។ 
 
្របសិនេបីអ�កផា� ស់េចញពីរដ� អ�កនឹងមិនអចទទលួបានេសវកម�តមរយៈ HealthChoices េទៀតេនាះ
េទ។  អ�កជយួករងរសង�មរបស់អ�កនឹងប�� ប់អត�្របេយាជន៍របស់អ�កេនរដ� PennsylvaniaН  អ�ក
្របែហលជា្រត�វដក់ពក្យសុំអត�្របេយាជន៍េនះស្រមាប់រដ�ថ�ីេនាះ។  
 
 

 

ករបាត់បង់អត�្របេយាជន៍ 
 
វមានមូលេហតុមយួចំនួនែដលអ�កអចបាត់បង់អត�្របេយាជន៍របស់អ�កទងំ្រស�ង។   
 
រមួមាន៖ 
 

• ជំនយួករែផ�កេវជ�ស�ស�របស់អ�ក្រត�វបានប�� ប់េដយេហតុផលណាមយួ។  ្របសិនេបីអ�កមាន
សិទ�ិទទលួបានជំនយួែផ�កេវជ�ស�ស�ម�ងេទៀតក�ុងរយៈេពល 6 ែខ អ�កនឹង្រត�វបានចុះេឈ� ះេឡងី
វញិក�ុងគេ្រមាង HealthChoices ដែដល លុះ្រតែតអ�កេ្រជីសេរសីគេ្រមាង HealthChoices 
េផ្សងេទៀត។ 

• អ�កេទមណ� លែថទសុំខភាពេនេ្រក PennsylvaniaН 

• អ�កបានែក�ងបន�ំជំនយួករែផ�កេវជ�ស�ស� និងបានប�� ប់រល់បណ�ឹ ងឧទ�រណ៍ទងំអស់។ 

• អ�កេទពន�នាគារឬ្រត�វបានេគដក់េនក�ុងមជ្ឈមណ� លែកែ្របយុវជន។ 
 
វក៏មានេហតុផលែដលអ�កមិនអចទទលួបានេសវកម�តមរយៈ MCO សុខភាពកយសម្បទ េហយី

អ�កនឹង្រត�វបានដក់ក�ុងកម�វធីិៃថ�េសវកម�។ 
 
រមួមាន៖ 
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• អ�ក្រត�វបានដក់េនក�ុងមណ� លឃុឃំាងំអនីតិជនរយៈេពលជាង 35 ៃថ�ជាប់ៗគា� ។ 

• អ�កមានអយុចប់ពី 21 ឆា� េំឡងី េហយីចប់េផ�ីមទទួល Medicare Part D (ករធានារ៉ប់រង      
ឱសថមានេវជ�ប�� )។ 

• អ�កេទមន�ីរេពទ្យសុខភាពផ�ូវចិត�របស់រដ�  
 
 
អ�កក៏អចមានសិទ�ិទទលួបានគេ្រមាង Community HealthChoicesН  ្របសិនេបីអ�កមានសិទ�ិទទលួ
បានករធានារ៉ប់រង Medicare ឬមានសិទ�ិទទលួបានេសវពីមណ� លែថទឬំេសវកម�មូលដ� នតមផ�ះ 

និងតមសហគមន៍ អ�កនឹងមានសិទ�ិទទលួបានគេ្រមាង Community HealthChoicesН  ស្រមាប់
ព័ត៌មានបែន�មអំពី Community HealthChoices សូមចូលេមីលេគហទំព័រ 
www.healthchoices.pa.govН 
 
អ�កនឹងទទលួបានេសចក�ីជូនដំណឹងពី DHS ្របសិនេបីអ�កបាត់បង់អត�្របេយាជន៍របស់អ�កឬ្របសិនេបី
អ�កមិនអចទទលួេសវកម�តមរយៈ MCO សុខភាពកយសម្បទេហយីនឹងចប់េផ�ីមទទលួេសវកម�
តមរយៈ្របព័ន�ៃថ�េសវកម� ឬ Community HealthChoicesН 

 
 

ពត័ម៌ានអពីំអ�កផ�ល់េសវកម� 
 
ប�� ីអ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពរបស់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania មានព័ត៌មានអំពីអ�ក
ផ�ល់េសវែថទសុំខភាពេនក�ុងបណា� ញរបស់ AmeriHealth Caritas PennsylvaniaН  ប�� ីរយ
េឈ� ះអ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពមានេនេលីអីុនធឺណិតទីេនះ៖  
www.amerihealthcaritaspa.com.  អ�កអចេហទូរស័ព�េទកន់េសវកម�សមាជិកតមរយៈេលខ 
1-888-991-7200 (TTY 1-888-987-5704) េដីម្បសុីំឲ្យេគេផ�ីច្បោប់ចម�ងប�� ីអ�កផ�ល់េសវែថទសុំខ

ភាពដល់អ�ក ឬេដីម្បេីស�ីសុំព័ត៌មានអំពីទីកែន�ងែដលេវជ�បណ�ិ តបានចូលេទេរៀនេនសលេវជ�ស�ស� ឬ
កម�វធីិនិវសដ� នរបស់ពកួេគ។  អ�កអចេធ�ីករទក់ទងេទកន់េសវកម�សមាជិកេដីម្បឲី្យេគជយួរកអ�ក

ផ�ល់េសវែថទសុំខភាព។ ប�� ីអ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពរមួមានព័ត៌មានអំពីអ�កផ�ល់េសវែថទសុំខ
ភាពដូចខងេ្រកម៖ 
 

• េឈ� ះ អសយដ� នផ�ះ អសយដ� នេគហទំព័រ អសយដ� នអីុែមល េលខទូរស័ព� 
• អ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពទទលួអ�កជំងឺថ�ីឬក៏អត់ 
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• ៃថ� និងេម៉ាងេធ�ីករ  

• កររក្សោព័ត៌មានសមា� ត់ និងវ�ិ� បនកម�ពី្រក�ម្របឹក្សោ របស់អ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាព 

• ឯកេទស និងេសវកម�របស់អ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពែដលផ�ល់េដយអ�កផ�ល់េសវ  

• អ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពមាននិយាយភាសេផ្សងេ្រកពីភាសអង់េគ�សែដរឬេទ េបីមានេតី
ភាសមយួណាែដរ  

• ទីតងំរបស់អ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពអចឲ្យរេទះរុញចូលដល់ែដរឬេទ 
 
*ព័ត៌មានេនក�ុងប�� ីអ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពែដលបានេបាះពុម�អចមានករផា� ស់ប�ូរ។ អ�កអចេហ
ទូរស័ព�េទកន់េសវកម�សមាជិកេដីម្បពិីនិត្យេមីលថាព័ត៌មានេនក�ុងប�� ីអ�កផ�ល់េសវែថទជំាព័ត៌មាន

ថ�ីៗឬអត់។ AmeriHealth Caritas Pennsylvania េធ�ីបច�ុប្បន�ភាពប�� ីេបាះពុម�អ�កផ�ល់េសវែថទំ
សុខភាព្របចៃំថ�។ ប�� ីអនឡាញ្រត�វបានេធ�ីបច�ុប្បន�ភាពយ៉ាងេហចណាស់ជាេរៀងរល់ែខ។ 
 
 

ករេ្រជីសេរសីអ�កផ�ល់េសវកម�ែថទបំឋម (PCP) របស់អ�ក 
 

PCP របស់អ�កជា្រគ�េពទ្យឬ្រក�ម្រគ�េពទ្យែដលផ�ល់និងេធ�ីករជាមយួអ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពេផ្សង
េទៀតរបស់អ�កេដីម្ប្ីរបាកដថាអ�កទទលួបានេសវែថទសុំខភាពែដលអ�ក្រត�វករ។  PCP របស់អ�កនឹង
ែណនាអំ�កឲ្យេទកន់អ�កឯកេទសែដលអ�ក្រត�វករ និងតមដនករែថទែំដលអ�កទទលួបានពីអ�កផ�ល់
េសវែថទសុំខភាពទងំអស់របស់អ�កផងែដរ។  
 
PCP អចជា្រគ�េពទ្យលក�ណៈ្រគ�សរ ្រគ�េពទ្យជំងឺទូេទ េពទ្យកុមារ (ស្រមាប់កុមារ និងេក�ងជំទង់) ឬ្រគ�
េពទ្យព្យោបាលជំងឺសររីង�ទូេទ (្រគ�េពទ្យែផ�កឱសថៃផ�ក�ុង)។  អ�កក៏អចេ្រជីសេរសីគិលនុបដ� យកិ
ែដលមានអជា� ប័ណ� (CRNP) ជា PCP ផងែដរ។  CRNP េធ�ីករតមករែណនារំបស់្រគ�េពទ្យ និង
អចេធ�ីកិច�ករជាេ្រចីនដូចេទនឹង្រគ�េពទ្យែដរដូចជាករេចញេវជ�ប��  និងករពិនិត្យជំងឺជាេដីម។  
 
្រគ�េពទ្យខ�ះមានជំនាញែផ�កេវជ�ស�ស�េផ្សងេទៀតែដលអចនឹងពិនិត្យេមីលអ�ក ផ�ល់ករែថទ ំនិងករ

ព្យោបាលដល់អ�កេ្រកមករែណនារំបស់ PCP របស់អ�ក។ 
 
អ�កផ�ល់ករែថទសុំខភាពទងំេនះអចជា៖ 
 

• ជំនយួករេវជ�បណ�ិ ត 

• ្រគ�េពទ្យបែង�ក  
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• េពទ្យឆ�បជំនយួែដលមានអជា� ប័ណ� 
 
េបីអ�កមាន Medicare អ�កអចស� ក់េនជាមយួ PCP ែដលអ�កមានឥឡូវេនះបាន េទះបីជា PCP របស់
អ�កមិនឋតិេនក�ុងបណា� ញរបស់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania ក៏េដយ។  េបីអ�កមិនមាន 
Medicare េនាះ PCP របស់អ�កដច់ខត្រត�វែតឋតិេនក�ុងបណា� ញរបស់ AmeriHealth Caritas 
PennsylvaniaН 
 
េបីអ�កមានត្រម�វករពិេសសណាមយួ អ�កអចេស�ីសុំឲ្យអ�កឯកេទសេធ�ីជា  PCP របស់អ�ក។  ្រគ�េពទ្យឯក
េទស្រត�វយល់្រពមេធ�ីជា PCP របស់អ�ក េហយីដច់ខត្រត�វែតឋតិេនក�ុងបណា� ញរបស់ AmeriHealth 
Caritas PennsylvaniaН  
 
អ�កជំនាញខងចុះេឈ� ះអចជយួអ�កក�ុងករេ្រជីសេរសី PCP ដំបូងរបស់អ�កជាមយួ AmeriHealth 
Caritas PennsylvaniaН  េបីអ�កមិនេ្រជីសេរសី PCP តមរយៈ EAP ក�ុងរយៈេពល 14 ៃថ�ៃនេពល
ែដលអ�កេ្រជីសេរសី AmeriHealth Caritas Pennsylvania េយងីនឹងេ្រជីសេរសី PCP របស់អ�កជូនអ�ក
មិនខន។   
 
 
 

ករផា� ស់ប�ូរ PCP របស់អ�ក 
 
េបីអ�កចង់ផា� ស់ប�ូរ PCP របស់អ�កេដយេហតុផលណាមយួេនាះ សូមទូរស័ព�េទកន់េសវកម�សមាជិក
តមរយៈេលខ 1-888-991-7200 (TTY 1-888-987-5704) េដីម្បេីស�សុីំ PCP ថ�ីមា� ក់។  ្របសនិេបី
អ�ក្រត�វករជំនយួក�ុងករែស�ងរក PCP ថ�មីា� ក់ អ�កអចចូលេទកន់េគហទំព័រ 

www.amerihealthcaritaspa.com ែដលមានប�� ីអ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាព ឬសុឲំ្យេសវកម�
សមាជិកេផ�ីប�� ីអ�កែថទសុំខភាពែដលេបាះពុម�រចួឲ្យអ�ក។ 
 
AmeriHealth Caritas Pennsylvania នឹងេផ�ីជូនអ�កនូវប័ណ�សមា� ល់ថ�ីមួយជាមយួេឈ� ះរបស់ 
PCP ថ�ី និងេលខទូរស័ព�េនេលីវ។  អ�កតំណាងេសវកម�សមាជិកនឹង្របាប់អ�កអំពីេពលេវលែដលអ�ក

ចប់េផ�ីមជួបជាមយួ PCP ថ�ីរបស់អ�ក។ 
 
េនេពលអ�កផា� សប់�ូរ PCP របសអ់�ក AmeriHealth Caritas Pennsylvania អចជយួស្រមប

ស្រម�លក�ុងករេផ�ីកំណត់្រតេវជ�ស�ស�របស់អ�កពី PCP ចស់របស់អ�កេទ PCP ថ�ីរបស់អ�ក។  ក�ុង
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ករណីបនា� ន់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania នឹងជយួេផ�រកំណត់្រតេវជ�ស�ស�របស់អ�កឲ្យបាន

ឆាប់តមែដលអចេធ�ីបាន។ 
 
្របសិនេបីអ�កទទលួបានេពទ្យកុមារ ឬអ�កឯកេទសខងេរគកុមារជា PCP អ�កអចសុំជំនយួក�ុងករផា� ស់

ប�ូរេទជា ំPCP ែដលផ�ល់េសវស្រមាប់មនុស្សធំវញិ។  

ករចុះេទជួបេនករយិាល័យ 
 

ករណាត់ជបួជាមយួ PCP របស់អ�ក 
 
េដីម្បេីធ�ីករណាត់ជួបជាមួយ PCP របស់អ�ក សូមទូរស័ព�េទករយិាល័យ PCP របស់អ�ក។  ្របសិនេបី
អ�ក្រត�វករជំនយួក�ុងករណាត់ជួប សូមេហទូរស័ព�េទកន់េសវកម�សមាជិករបស់ AmeriHealth 
Caritas Pennsylvania តមរយៈេលខ 1-888-991-7200 (TTY 1-888-987-5704)។   
 
េបីសិនេបីអ�ក្រត�វករជំនយួក�ុងករណាត់ជបួ្រគ�េពទ្យរបស់អ�ក សូមេមីលែផ�កកម�វធ់ីិជំនយួករដឹកជ��ូ ន
ស្រមាប់ករព្យោបាល (MATP) េនទំព័រ 93 ៃនេសៀវេភែណនាេំនះ ឬក៏ទូរស័ព�េទកន់េសវកម�
សមាជិករបស់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania តមរយៈេលខទូរស័ព�ខងេលី។   
 
្របសិនេបីអ�កមិនមានប័ណ�សមា� ល់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania េនចំេពលេធ�ីករណាត់
ជបួេទេនាះ អ�កអចយកប័ណ� ACCESS ឬ EBT េទជាមយួស្រមាប់ករណាត់ជបួបាន។  អ�កក៏គរួ
ជ្រមាប PCP របស់អ�កថា អ�កបានេ្រជីសេរសី AmeriHealth Caritas Pennsylvania េធ�ីជាគេ្រមាង 
HealthChoices របស់អ�កផងែដរ។ 
 
 

ស�ង់ដរៃនករណាត់ជបួ 
 

អ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពរបស់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania ដច់ខត្រត�វបំេពញតមស�

ង់ដរៃនករណាត់ជបួដូចខងេ្រកម៖  
 

• PCP របស់អ�កគរួែតជបួអ�កក�ុងរយៈេពល 10 ៃថ�ៃនៃថ�េធ�ីករេនេពលែដលអ�កេហទូរស័ព�សុំេធ�ី
ករណាត់ជបួជា្របច។ំ   

• អ�កមិនគរួរង់ចេំនក�ុងបន�ប់េលីសពី 30 នាទីេនាះេទ លុះ្រតែត្រគ�េពទ្យរបស់អ�កមានករសេ�ង� ះ 

បនា� ន់។  
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• ្របសិនេបីអ�កមានប�� សុខភាពបនា� ន់ អ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពរបស់អ�ក្រត�វជបួអ�កក�ុងរយៈ

េពល 24 េម៉ាង ចប់ពីេពលែដលអ�កេហទូរស័ព�េទសុំេធ�ីករណាត់ជបួ។   
• ្របសិនេបីអ�កមានករសេ�ង� ះបនា� ន់ អ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាព្រត�វជបួអ�កជាបនា� ន់ឬក៏ប��ូ ន

អ�កេទកន់បន�ប់សេ�ង� ះបនា� ន់ភា� ម។ 

• ្របសិនេបីអ�កមានៃផ�េពះនិង 

o េនក�ុងរយៈេពល ្រតីមាសដំបូង អ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពរបស់អ�ក្រត�វជួបអ�កក�ុង
អំឡុងេពល 10 ៃថ�ៃនៃថ�េធ�ីករៃនករដឹងរបស់ AmeriHealth Caritas 
Pennsylvania ថាអ�កមានៃផ�េពះ។ 

o េនក�ុងរយៈេពល ្រតីមាសទីពីរ អ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពរបស់អ�ក្រត�វជបួអ�កក�ុង
អំឡុងេពល 5 ៃថ�ៃនៃថ�េធ�ីករៃនករែស�ងយល់របស់ AmeriHealth Caritas 
Pennsylvania ថាអ�កមានៃផ�េពះ។ 

o េនក�ុងរយៈេពល ្រតីមាសទីបី អ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពរបស់អ�ក្រត�វជបួអ�កក�ុងអំឡុង
េពល 4 ៃថ�ៃនៃថ�េធ�ីករៃនករែស�ងយល់របស់ AmeriHealth Caritas 
Pennsylvania ថាអ�កមានៃផ�េពះ។ 

o េពលអ�កកំពុងពេពះែដល្របឈមនឹងហនិភ័យ អ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពរបស់អ�ក
្រត�វជបួអ�កក�ុងអំឡុងេពល 24 េម៉ាងៃនករដឹងរបស់ AmeriHealth Caritas 

Pennsylvania ថាអ�កមានៃផ�េពះ។ 
 
 

ករែណនា ំ
 

ករែណនាេំកីតេឡងីេនេពលែដល PCP របស់អ�កប��ូ នអ�កេទកន់្រគ�េពទ្យឯកេទស។  ្រគ�េពទ្យឯក
េទសគឺជាេវជ�បណ�ិ ត (ឬ្រក�មេវជ�បណ�ិ ត) ឬ CRNP ែដលេផា� តេលីករព្យោបាលជំងឺ ឬស� នភាពជំងឺ ឬ
ែផ�កណាមយួៃនរងកយ។  ្របសិនេបីអ�កេទជបួអ�កឯកេទសេដយគា� នករប��ូ នពី PCP របស់អ�កអ�ក
្របែហលជា្រត�វបង់ៃថ�វកិ�យប័្រត។  

 
្របសិនេបី AmeriHealth Caritas Pennsylvania មិនមានអ�កឯកេទសយ៉ាងតិច 2 នាក់េនក�ុងតំបន់

របស់អ�ក េហយីអ�កមិនចង់ជបួអ�កឯកេទសណាមា� ក់េនក�ុងតំបន់របស់អ�ក AmeriHealth Caritas 
Pennsylvania នឹងេធ�ីករជាមយួអ�កេដីម្បជីបួអ�កឯកេទសេ្រកបណា� ញេដយមិនគិតៃថ�េលីអ�ក។  

PCP របស់អ�ក្រត�វែតទក់ទង AmeriHealth Caritas Pennsylvania េដីម្បជី្រមាបដល់ 
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AmeriHealth Caritas Pennsylvania ឲ្យបានដឹងថាអ�កចង់ជួប្រគ�េពទ្យឯកេទសេ្រកបណា� ញ និង

ទទលួករយល់្រពមពី AmeriHealth Caritas Pennsylvania មុនេពលអ�កជួប្រគ�េពទ្យឯកេទស។ 
 

PCP នឹងជយួអ�កេធ�ីករណាត់ជួបជាមយួអ�កឯកេទសេនាះ។  PCP និងអ�កឯកេទសនឹងេធ�ីករជាមយួ
អ�ក េទវញិេទមកេដីម្ប្ីរបាកដថាអ�កទទលួបានករែថទសុំខភាពែដលអ�ក្រត�វករ។  

 
េពលខ�ះអ�កអចមានស� នភាពជំងឺពិេសសែដលអ�កចបំាច់្រត�វជបួ្រគ�េពទ្យឯកេទសជាញឹកញាប់។  េន
េពល PCP របស់អ�កែណនាអំ�កឲ្យេទជួប្រគ�េពទ្យឯកេទសេ្រចីនដង េនះ្រត�វបានេគេហថាករែណនា ំ

អចិៃ�ន�យ ៍  
 
ស្រមាប់ប�� ី្រគ�េពទ្យឯកេទសេនក�ុងបណា� ញរបស់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania សូមេមីល
ប�� ីេឈ� ះអ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពេនេលីេគហទំព័រ www.amerihealthcaritaspa.com ឬេហ
ទូរស័ព�េទកន់េសវកម�សមាជិកេដីម្បសុីំជំនួយ ឬសកសួរអំពីប�� ីេឈ� ះអ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាព
ែដលេបាះពុម�រចួ។ 
 

ករែណនាខំ�ួនឯង 
 

ករប��ូ នខ�ួនឯងគឺជាេសវកម�ែដលអ�កេរៀបចំស្រមាប់ខ�ួនអ�កេហយីមិនត្រម�វឱ្យ PCP របស់អ�កេរៀបចំឱ្យ
អ�កេដីម្បទីទលួបានេសវកម�េនាះេទ។ អ�ក្រត�វែតេ្របីអ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពក�ុងបណា� ញរបស់ 
AmeriHealth Caritas Pennsylvania េលីកែលងែត AmeriHealth Caritas Pennsylvania 
យល់្រពមចំេពះអ�កផ�ល់េសវកម�េ្រកបណា� ញ។  
 
េសវកម�ខងេ្រកមេនះមិន្រត�វករករប��ូ នពី PCP របស់អ�កេទ៖ 

• ករពិនិត្យកំឡុងេពលមានៃផ�េពះ  
• ករែថទែំផ�កសម�ព (OB) ជា្របច ំ 
• ករែថទេំរគ�ស�ី (GYN) ជា្របច ំ

• េសវកម�ែផនករ្រគ�សរេទៀងទត់ (អចជបួអ�កផ�ល់េសវកម�េ្រកបណា� ញេដយគា� នករយល់្រពម) 

• េសវកម�ែថទេំធ�ញជា្របច ំ

• ករពិនិត្យែភ�កជា្របច ំ

• េសវសេ�ង� ះបនា� ន់ 
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អ�កមិនចបំាច់្រត�វករករែណនាពីំ PCP របស់អ�កស្រមាប់េសវែថទសុំខភាពផ�ូវចិត�េនាះេទ។ អ�កអច

េហទូរស័ព�េទកន់អង�ករែថទ្ំរគប់្រគងសុខភាពផ�ូវចិត�របស់អ�កស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�ម។  សូមេមីល
ែផ�កទី 7 ៃនេសៀវេភែណនា ំេនេលីទំព័រទី 105 ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�ម។ 
 

ករែថទេំ្រកេម៉ាង 
 
អ�កអចេហទូរស័ព�េទកន់ PCP របស់អ�កស្រមាប់ប�� េវជ�ស�ស�ែដលមិនសូវបនា� ន់ក�ុងេពល 24 

េម៉ាងក�ុងមយួៃថ� 7 ៃថ�ក�ុងមយួសបា� ហ៍។  អ�កជំនាញខងែថទសុំខភាពែដលអចទក់ទងបានតម
ទូរស័ព�នឹងជយួអ�កជាមយួនឹងករែថទ ំនិងករព្យោបាលណាមយួែដលអ�ក្រត�វករ។ 
 
AmeriHealth Caritas Pennsylvania មានេលខទំនាក់ទំនងេទកន់គិលននុបដ� យកិេដយឥត
គិតៃថ�តមរយៈ 1-866-566-1513 ែដលអ�កក៏អចេហទូរស័ព�េទ 24 េម៉ាងក�ុងមយួៃថ� 7 ៃថ�ក�ុងមយួ   
សបា� ហ៍។  គិលនុបដ� យកិនឹងពិភាក្សោជាមយួអ�កអំពីប�� សុខភាពបនា� ន់របស់អ�ក។ 
 
 

ករចូលរមួរបស់សមាជិក 
 

េស�ឲី្យមានករផា� ស់ប�ូរេគាលនេយាបាយនិងេសវកម� 
 

AmeriHealth Caritas Pennsylvania ចង់ស� ប់េយាបល់ពីអ�កអំពីរេបៀបែដលអចេធ�ីឲ្យអ�កទទលួ
បានបទពិេសធល�ជាមយួ HealthChoicesН  ្របសិនេបីអ�កមានសំណូមពរអំពីរេបៀបែដលេធ�ីឲ្យកម�វធីិ
ដំេណីរករបានល� ឬក៏រេបៀបក�ុងករបេ្រមីេសវកម�ខុសពីេនះ សូមទក់ទងេសវកម�សមាជិករបស់ 

AmeriHealth Caritas Pennsylvania តមរយៈេលខ 1-888-991-7200 (TTY 1-888-987-

5704)។  
 

 

 
គណៈកមា� ធិករ្របឹក្សោករអប់រសុំខភាព (HEAC) AmeriHealth Caritas Pennsylvania 

 
AmeriHealth Caritas Pennsylvania គណៈកមា� ធិករ្របឹក្សោករអប់រសុំខភាព (HEAC) ែដលរមួ
មានទងំសមាជិក និងអ�កផ�ល់េសវកម�ជាបណា� ញ។  គណៈកមា� ធិករផ�ល់្របឹក្សោដល់ AmeriHealth 
Caritas Pennsylvania អំពីបទពិេសធន៍ និងត្រម�វករៃនសមាជិកដូចអ�ក។  ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�ម
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អំពីគណៈកមា� ធិករ សូមេហទូរស័ព�េទកន់េលខ 1-888-991-7200 (TTY 1-888-987-5704) ឬ

ចូលេមីលេវបសយ www.amerihealthcaritaspa.comН 
 
 

កម�វធីិព្រងឹងគុណភាពរបស់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania 

 
AmeriHealth Caritas Pennsylvania មានេបសកម�េដីម្បជីយួដល់មនុស្សទូេទទទលួបានករែថទ ំ
រស់េនបានល� និងបេង�ីតសហគមន៍្របកបេដយសុខភាពល�។ 
 
្រក�មករងរែដលមានគុណភាពរបស់េយងីជយួគា្ំរទេបសកម�េនះេដយ្រគប់្រគងករែថទសុំខភាព និង

េសវកម�ែដលអ�ក និង្រគ�សររបស់អ�កទទលួបាន។ 
 
េគាលេដរបស់េយងីគឺេលកីកម�ស់សុខភាព និងសុខុមាលភាពរបស់សមាជិកេយងីមានភាព្របេសីរេឡងី។ 
ែផ�កគុណភាពេធ�ីករេនពីេ្រកយឆាកបុ៉ែន�អ�កក៏អចរកេឃញីេយងីេនជរួមុខេនក�ុងសហគមន៍របស់អ�ក
ែដរ។ ្រក�មករងររបស់េយងី៖ 
 

• ផ�ល់ជូនកម�វធីិសុខភាពនិងជំងឺស្រមាប់អ�ក។ 

• ព្យោយាមផ�ល់ជំនយួដល់សមាជិកេដីម្បជីួយពកួេគទទួលបានករែថទ ំនិងករអប់រសុំខភាពែដល
ពកួេគ្រត�វករ។ 

• បេង�ីតកម�វធីិេដីម្បបីេ្រមីដល់សមាជិករបស់េយងីែដលមានត្រម�វករែថរក្សោសុខភាពពិេសស។ 

• ករស�ង់មតិសមាជិកនិងអ�កផ�ល់េសវេថទសុំខភាពនិងេ្របីចេម�ីយេដីម្បែីកលម�េសវកម�របស់េយងី។ 

• ពិនិត្យេមីលគុណភាពៃនករែថទ ំនិងេសវកម�ែដលផ�ល់េដយអ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពែផ�ក
េវជ�ស�ស� ែផ�កេធ�ញ ចក�ុវ�ិ� ណ និងឱសថរបស់ AmeriHealth Caritas PennsylvaniaН 
 

េយងីែស�ងរកតំបន់ែដល្រត�វករករែកលំអ។ 

សូមេហទូរស័ព�េទកន់េសវកម�សមាជិកតមរយៈទូរស័ព�េលខ 1-888-991-7200 (TTY 1-888-987-

5704) ្របសនិេបីអ�ក៖ 
 

• ចង់ែស�ងយល់បែន�មអំពីកម�វធីិគុណភាពរបស់េយងីនិងេគាលេដ សកម�ភាព និងលទ�ផលរបស់វ។ 

• គិតថាអ�ក ឬ្រគ�សរអ�កមិនបានទទលួករែថរក្សោគុណភាពេទ។ ្រក�មករងរេយងីនឹងពិនិត្យេលី
ប�� េនះ។ 
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• កំពុងេចញពីមន�ីរេពទ្យ្រតឡប់េទផ�ះ េដយមិនមានជំនយួនិងធនធានែដលអ�ក្រត�វករេទ។ ្រក�ម

ករងរភា� ប់ករែថទ ំ(Care Connectors) របស់េយងីអចជយួបាន។ 
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ែផ�កទី 2 – 

 

សទិ�និិងទំនួលខុស្រត�វ 
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សិទ�និងិទំនួលខុស្រត�វរបស់សមាជិក 
 
AmeriHealth Caritas Pennsylvania និងបណា� ញអ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពមិនេរសីេអីងចំេពះ
សមាជិកេទេលីពូជសសន៍ េភទ សសនា េដីមកំេណីតជនជាតិ អសមត�ភាព អយុ ទំេនារផ�ូវេភទ េយន

ឌ័រ ឬមូលដ� នដៃទេទៀតែដល្រត�វបានហមឃាត់េដយច្បោប់េឡយី។ 
 
ក�ុងនាមជាអ�កចូលរមួរបស់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania អ�កមានសិទ�ិ និងទំនលួខុស្រត�វ

ដូចខងេ្រកម។ 
 
 

សទិ�ិរបស់សមាជិក 
 
អ�កមានសិទ�ិ៖ 
 

1. ទទលួបានករព្យោបាលេដយេគារព េសចក�ីៃថ�ថ�ូរ និងឯកជនភាពពីបុគ�លិក និងបណា� ញរបស់ 
AmeriHealth Caritas PennsylvaniaН 
 

2. ទទលួបានព័ត៌មានក�ុងមេធ្យោបាយណាមយួែដលអ�កងយយល់ េហយីរកជំនយួេនេពលអ�ក្រត�វ
ករវ។ 

 

3. ទទលួបានព័ត៌មានែដលអ�កងយយល់អំពីេសវកម�របស់ AmeriHealth Caritas 
Pennsylvania និងេវជ�បណ�ិ ត និងអ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពេផ្សងេទៀតែដលព្យោបាលអ�ក។ 

 

4. េ្រជីសេរសីបណា� ញអ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពែដលអ�កចង់បានព្យោបាលអ�ក។ 
 

5. ទទលួបានេសវកម�សេ�ង� ះបនា� ន់ េពលែដលអ�ក្រត�វករពីសំណាក់អ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាព
េដយគា� នករយល់្រពមពី AmeriHealth Caritas PennsylvaniaН 

 

6. ទទលួបានព័ត៌មានែដលេធ�ីឲ្យអ�កងយយល់ និងពិភាក្សោជាមយួអ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពរបស់

អ�កអំពីជេ្រមីសករព្យោបាលរបស់អ�ក ហនិភ័យៃនករព្យោបាល និងករេធ�ីេតស�ែដលអចនឹង្រត�វ
បាន្រគប់្រគងខ�ួនឯងេដយគា� នករេ្រជៀតែ្រជកពី AmeriHealth Caritas PennsylvaniaН 

 

7. ទទលួបានករសេ្រមចចិត�អំពីករែថទសុំខភាពរបស់អ�ក រមួមានសិទ�ិក�ុងករបដិេសធករ

ព្យោបាលផងែដរ។  ្របសិនេបីអ�កមិនអចេធ�ីករសេ្រមចចិត�េលីករព្យោបាលេដយខ�ួនឯងបានេទ 
េនាះអ�កមានសិទ�ិ អ�កមានសិទ�ិឲ្យនរណាមា� ក់េទៀតជួយអ�កេធ�ីករសេ្រមចចិត�ជំនយួអ�ក។ 
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8. និយាយជាមយួអ�កផ�ល់េសវ្របកបេដយភាពេជឿជាក់និង្រត�វរក្សោព័ត៌មាននិងកំណត់្រតអំពីករ
ែថទសុំខភាពរបស់អ�កជាករសមា� ត់។  

 

9. េមីលនិងទទលួបានច្បោប់ចម�ងៃនកំណត់្រតេវជ�ស�ស�របស់អ�កនិងេដីម្បេីស�ីសុំករផា� ស់ប�ូរឬករ

ែកត្រម�វកំណត់្រតរបស់អ�ក។ 
 

10. សុំេយាបល់ទីពីរ។ 
 

11. ដក់បណ�ឹ ងសទុក�ក�ុងករណីែដលអ�កមិនយល់្រពមចំេពះករសេ្រមចរបស់ AmeriHealth 
Caritas Pennsylvania ែដលេសវកម�េនះមិនចបំាច់ខងេវជ�ស�ស�ស្រមាប់អ�ក។ 

 

12. ដក់ពក្យបណ�ឹ ង ក�ុងករណីែដលអ�កមិនសប្បោយចិត�ចំេពះករែថទ ំឬករព្យោបាលែដលអ�ក
បានទទលួ។  

 

13. េស�ីសុំសវនាករយុត�ិធម៌ DHS មយួ។ 
 

14. រចួផុតពីទ្រមង់ណាមយួៃនករដក់កំហតិ ឬឯកវសភាព ែដល្រត�វបានេ្របីេដីម្បបីង�ិតបង�ំអ�កឲ្យ
េធ�ីអ�ីមយួ, ដក់ពិន័យអ�ក, បង�លក�ណៈងយ្រស�លជាងមុនដល់អ�កផ�ល់េសវ ឬដក់េទសអ�ក។ 

 

15. ទទលួបានព័ត៌មានអំពីេសវកម�ែដល AmeriHealth Caritas Pennsylvania ឬអ�កផ�ល់េស
វែថទសុំខភាពមិនផ�ល់ជូនអ�កេដយសរែតប�� សីលធម៌ និងសសនា និងរេបៀបក�ុងករ
ទទលួបានេសវកម�ទងំេនាះ។ 

16. េ្របី្របាស់សិទ�ិរបស់អ�កេដយមិនប៉ះពល់េទដល់រេបៀបែដលនាយកដ� នេសវកម�្របជាជន 

(DHS), AmeriHealth Caritas Pennsylvania និងបណា� ញអ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាព
ព្យោបាលអ�ក។ 

 

17. បេង�ីតេសចក�ីបង� ប់ជាមុន។ សូមេមីលែផ�កទី 6 េនេលីទំព័រទី 102 ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�ម។   
 

18. ផ�ល់េយាបល់អំពីសិទ�ិនិងទំនលួខុស្រត�វៃនសមាជិករបស់ AmeriHealth Caritas 
PennsylvaniaН    
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ទំនលួខុស្រត�វរបស់សមាជិក 
 

សមាជិក្រត�វេធ�ីករជាមយួអ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពរបស់ពកួេគ។  AmeriHealth Caritas 
Pennsylvania ្រត�វករជំនយួរបស់អ�ក ដូេច� ះេទីបអ�កអចទទលួបានេសវកម� និងករគា្ំរទែដលអ�ក

្រត�វករ។ 
 
ករងរែដលអ�កគរួែតេធ�ី៖ 
 

1. ផ�ល់ព័ត៌មានែដលអ�កែថទសុំខភាព្រត�វករឲ្យបានេ្រចីនតមែដលអចេធ�ីបាន។ 

2. េធ�ីតមករែណនារំបស់អ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពរបស់អ�ក។ 

3. ចូលរមួក�ុងករសេ្រមចចិត�អំពីករែថ ទសុំខភាពនិងករព្យោបាលរបស់អ�ក។  

4. េធ�ីករជាមយួអ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពដេដីម្បបីេង�ីតនិងអនុវត�គេ្រមាងព្យោបាល។  

5. ្របាប់អ�កផ�ល់េសវែថទរំបស់អ�កពីអ�ីែដលអ�កចង់បាននិង្រត�វករ។  

6. សិក្សោអំពីទំហធំានារ៉ប់រងរបស់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania រមួប��ូ លទងំអត�
្របេយាជន៍ និងែដនកំណត់របស់វ។   

7. េ្របីេសវកម�ពីបណា� ញអ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពែតមយួគត់ លុះ្រតែត AmeriHealth 
Caritas Pennsylvania អនុ�� តចំេពះអ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពេនេ្រកបណា� ញ ឬអ�ក
មាន MedicareН 

8. ទទលួករប��ូ នពី PCP របស់អ�កេដីម្បេីទជួប្រគ�េពទ្យឯកេទស។ 

9. េគារពចំេពះអ�កជំងឺដៃទេទៀត បុគ�លិកផ�ល់េសវកម�ែថទសុំខភាព និងអ�កេធ�ីករែថទសុំខភាព។  

10.  រក្សោសច�ៈភាពក�ុងករបង់ៃថ�ករសហករទូទត់របស់អ�ក។  

11. េធ�ីកររយករណ៍ពីករែក�ងបន�ំ និងរេំលភបំពនេទកន់េលខទូរស័ព�បនា� ន់ស្រមាប់រយករណ៍

អំពីករែក�ងបន�ំ និងរេំលភបំពនរបស់ DHSН 
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ឯកជនភាពនិងភាពសមា� ត់ 
 
AmeriHealth Caritas Pennsylvania ្រត�វែតករពរភាពឯកជនៃនព័ត៌មានសុខភាពផា� ល់ខ�ួនរបស់
អ�ក (PHI)។  AmeriHealth Caritas Pennsylvania ្រត�វែត្របាប់អ�កពីរេបៀបែដល PHI របស់អ�ក

អច្រត�វបានេ្របី្របាស់ ឬែចករែំលកេទកន់អ�កដៃទ។  េនះរមួប��ូ លទងំករែចកចយ PHI របស់អ�ក
ជាមយួអ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពែដលព្យោបាលអ�ក ដូេច� ះ AmeriHealth Caritas Pennsylvania 

អចទូទត់្របាក់ឲ្យអ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពរបស់អ�ក។  វក៏រមួប��ូ លទងំ PHI ជាមយួ DHSН  
ព័ត៌មានេនះ្រត�វបានប��ូ លេនក�ុងករជូនដំណឹងទក់ទងនឹងករអនុវត�ឯកជនភាពរបស់ AmeriHealth 

Caritas PennsylvaniaН  េដីម្បទីទលួបានច្បោប់ចម�ងៃនេសចក�ីជូនដំណឹងទក់ទងនឹងករអនុវត�ឯក
ជនភាពរបស់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania សូមេហទូរស័ព�េទ េសវកម�សមាជិកតម
េលខ 1-888-991-7200 (TTY 1-888-987-5704) ឬចូលេមីល 
www.amerihealthcaritaspa.comН  
 
 

ករសហករទូរទត់ 
 

ករសហករទូរទត់គឺជាចំននួទឹក្របាក់ែដលអ�ក្រត�វបង់ចំេពះេសវកម�ធានារ៉ប់រងមយួចំននួ។  ជាទូេទ
វ្រគាន់ែតជាចំននួទឹក្របាក់តិចតចួបុ៉េណា� ះ។  េនេពលអ�កទទលួេសវកម� អ�កនឹង្រត�វបានឲ្យបង់ករ
សហករទូទត់របស់អ�ក បុ៉ែន�អ�កមិនអច្រត�វបានេគបដិេសធេលីេសវកម�មយួបានេទ ្របសិនេបីអ�កមិន
អចបង់ករសហករទូទត់េនេពលេនាះ។  ្របសិនេបីអ�កមិនបង់សហករទូទត់េនេពលទទលួបានេស
វ អ�កអចនឹងទទលួបានវកិ�យប្រតពីអ�កផ�ល់េសវរបស់អ�កស្រមាប់ករសហករទូទត់េនាះ។ 
 
ចំននួទឹក្របាក់សហករទូទត់មានេនក�ុងតរងេសវធានារ៉ប់រងេនេលីទំព័រទី 41 ៃនេសៀវេភែណនាំ
េនះ។ 
 
ចំេពះសមាជិកដូចខងេ្រកមេនះមិនចបំាច់បង់ករសហករទូទត់េទ៖   
 

• សមាជិកអយុេ្រកម 18 ឆា�  ំ
• �ស�ីមានៃផ�េពះ (រមួប��ូ លទងំរយៈេពល 60 ៃថ�បនា� ប់ពីទរកេកីត (អំឡុងេពលេ្រកយឆ�ងទេន�)) 

• សមាជិកែដលរស់េនក�ុងមណ� លែថទសុំខភាពរយៈេពលែវង រមួទងំមណ� លែថទកំ្រមិតមធ្យម
ស្រមាប់ជនេខ្សោយសតិប�� និងលក�ខណ� ពក់ព័ន�េផ្សងេទៀត ឬស� ប័នេវជ�ស�ស�េផ្សងេទៀត។ 
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• សមាជិកែដលរស់េនក�ុងមណ� លេថទផំា� ល់ំខ�ួន ឬករែថទតំមផ�ះ។ 

• សមាជិកែដលមានសិទ�ិទទួលបានផល្របេយាជន៍ពីកម�វធីិបង� រនិងព្យោបាលជំងឺមហរកីសុដន់
និងស្ូបន (Breast and Cervical Cancer Prevention and Treatment Program) 

• សមាជិកមានសិទ�ិទទលួបានករធានារ៉ប់រង េ្រកមកម�វធីិ Title IV-B ករែថទេំក�ងចិ�� ឹម និង 
Title IV-E ករែថទេំក�ងចិ�� ឹម និង ជំនយួេលីករយកកូនមកចិ�� ឹម. 

 
េសវកម�ខងេ្រកមេនះមិន្រត�វករសហករទូទត់េទ៖ 
 

• េសវសេ�ង� ះបនា� ន់ 

• េសវមន�ីរពិេសធន៍ 

• េសវែផនករ្រគ�សរ រមួទងំករផ�ត់ផ�ង់ 

• េសវែថទេំនមន�ីរេពទ្យ 
• េសវែថទសុំខភាពេនផ�ះ 

• េសវផា� ច់ថា� ជំក់ 
 
 

េតីមានអ�ីេកីតេឡងី្របសនិេបីខ�ុ ំ្រត�វបានគិតៃថ�េល ីករសហករទូរទត់េហយីខ�ុមិំនយល់្រសប? 
 

្របសិនេបីអ�កេជឿថាអ�កផ�ល់េសវែថទគិំតៃថ�សហករទូទត់ខុស ឬករសហករទូទត់មយួែដលអ�កេជឿ
ថាមិនគរួបានបង់ៃថ�េនាះ អ�កអចដក់ពក្យបណ�ឹ ងជាមយួ AmeriHealth Caritas PennsylvaniaН  
សូមេមីលែផ�កទី 8, បណ�ឹ ង សទុក� និងសវនាករយុត�ិធម៌ ស្រមាប់ព័ត៌មានស�ីអំពីរេបៀបដក់ពក្យបណ�ឹ ង 
ឬទូរស័ព�េទកន់េសវកម�សមាជិកតមរយៈេលខ 1-888-991-7200 (TTY 1-888-987-5704)។  
 
 

ព័ត៌មានវកិ�យប្រត 
 

បណា� ញអ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពរបស់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania អចនឹងមិនគិត
លុយអ�កស្រមាប់េសវចបំាច់ខងេវជ�ស�ស�ែដលរ៉ប់រងេដយ AmeriHealth Caritas 
Pennsylvania េនាះេទ។  េទះបីជាអ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពរបស់អ�កមិនទន់ទទលួបានករបង់
្របាក់ ឬចំននួទឺក្របាក់េពញែដលគិតេទឲ្យ AmeriHealth Caritas Pennsylvania ក៏េដយ ក៏េគ
មិនគិត្របាក់ចំេពះអ�កែដរ។  េនះ្រត�វបានេគេហថាវកិ�យប្រតសមតុល្យ។   
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េតីអ�កផ�ល់េសវអចេចញវកិ�យប្រតឲ្យខ�ុ ំេនេពលណា? 
 
អ�កផ�ល់េសវអចេចញវកិ�យប្រតឲ្យអ�ក េបីសិន៖ 
 

• អ�កមិនបានបង់ៃថ�សហករទូទត់របស់អ�ក។ 

• អ�កបានទទលួេសវកម�ពីអ�កេនេ្រកបណា� ញេដយមិនមានករអនុ�� តពី AmeriHealth 
Caritas Pennsylvania ម្យោង៉េទៀតអ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពបាន្របាប់អ�កេហយីថាេសវ
កម�របស់អ�កមិន្រត�វបានរ៉ប់រងេនាះេទ េហយីអ�កយល់្រពមក�ុងករបង់្របាក់ស្រមាប់េសវកម�

េនាះ។ 

• អ�កបានទទលួេសវកម�ែដលមិន្រត�វបានធានារ៉ប់រងេដយ AmeriHealth Caritas 
Pennsylvania េដយមានករ្របាប់ជាមុនពីអ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាព េហយីអ�កយល់្រពម
បង់ៃថ�េសវកម�េនាះ។ 

• អ�កបានទទលួេសវកម�ពីអ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពែដលមិន្រត�វបានចុះេឈ� ះេនក�ុងកម�វធីិ
ជំនយួករេវជ�ស�ស� (Medical Assistance Program)។ 

 
 

េតីខ�ុ ំ្រត�វេធ�ដូីចេម�ច្របសនិេបីខ�ុទំទលួបានវកិ�យប្រត? 
 

្របសិនេបីអ�កទទលួបានវកិ�យប្រតពីបណា� ញអ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាព AmeriHealth Caritas 
Pennsylvania េហយីអ�កគិតថាអ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពមិនគរួេចញវកិ�យប្រតជូនអ�កេនាះេទ អ�ក
អចេហទូរស័ព�េទកន់េសវកម�សមាជិកតមរយៈេលខ 1-888-991-7200 (TTY 1-888-987-

5704)។ 
 
្របសិនេបីអ�កទទលួបានវកិ�យប្រតេដយសរែតេហតុផលមយួណាខងេលីែដលប�� ក់ថាអ�កផ�ល់េសវ
ែថទសុំខភាពអចគិត្របាក់ចំេពះអ�កបាន អ�កគរួែត បង់ៃថ�វកិ�យប្រតេនាះឬទំនាក់ទំនងេទកន់អ�កផ�ល់
េសវែថទសុំខភាពេនាះ។ 
 

ទនំលួខុស្រត�វរបស់ភាគីទបី ី
 
អ�កអចមាន Medicare ឬក៏ករធានារ៉ប់រងសុខភាពេផ្សងេទៀត។  Medicare ឬករធានារ៉ប់រងសុខ
ភាពេផ្សងេទៀតគឺជាករធានារ៉ប់រងបឋមរបស់អ�ក។  ករធានារ៉ប់រងេផ្សងេទៀតេនះ្រត�វបានេគស� ល់ថា
ជា “ទំនលួខុស្រត�វរបស់ភាគីទីបី” ឬ TPLН  ករមានធានារ៉ប់រងេផ្សងេទៀតមិនប៉ះពល់ដល់សិទ�ិក�ុងករ
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ទទលួបានជំនយួែផ�កេវជ�ស�ស�របស់អ�កេនាះេទ។  ក�ុងករណីជាេ្រចីន Medicare ឬករធានារ៉ប់រង

េផ្សងេទៀតនឹងបង់ៃថ�េលី PCP របស់អ�ក ឬអ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពេផ្សងេទៀតមុនេពល 
AmeriHealth Caritas Pennsylvania បង់ឲ្យ។  AmeriHealth Caritas Pennsylvania អច

្រត�វបានេគគិតលុយចំេពះែតទឹក្របាក់ែដល Medicare របស់អ�ក ឬករធានារ៉ប់រងសុខភាពេផ្សងេទៀត
មិនបង់ៃថ�។ 

  
អ�ក្រត�វែត្របាប់ទងំ CAO និងេសវកម�សមាជិករបស់អ�កតមរយៈេលខ 1-888-991-7200 (TTY 1-

888-987-5704) ្របសិនេបីអ�កមាន Medicare ឬករធានារ៉ប់រងសុខភាពេផ្សង។  េនេពលអ�កេទរក

អ�កផ�ល់េសវ ឬេទរកឱសថស� នអ�ក ្រត�វ្របាប់អ�កផ�ល់េសវ ឬឱសថស� នេនាះអំពីរល់ទ្រមង់ែបបបទ
ទងំអស់ៃនករធានារ៉ប់រងេវជ�ស�ស�ែដលអ�កមានេហយីបង� ញអ�កផ�ល់េសវ ឬឱសថស� នេនាះនូវប័ណ� 
Medicare របស់អ�ក ឬប័ណ�ធានារ៉ប់រងេផ្សងេទៀតដូចជា ACCESS ឬ EBT និងប័ណ�សមា� ល់ 
AmeriHealth Caritas Pennsylvania របស់អ�ក។  េនះជយួឱ្យ្របាកដថាវកិ�យប្រតែថទសុំខភាព
របស់អ�ក្រត�វបានបង់ឱ្យបានទន់េពលេវលនិង្រតឹម្រត�វ។   
 
 

ករស្រមបស្រម�លអត�្របេយាជន៍ 
 
្របសិនេបីអ�កមាន Medicare េហយីេសវកម�ឬករែថទេំផ្សងេទៀតែដលអ�ក្រត�វករ្រត�វបានធានារ៉ប់រង
េដយ Medicare េនាះអ�កអចទទលួបានករែថទពីំអ�កផ�ល់េសវ Medicare ែដលអ�កេ្រជីសេរសី។  
អ�កផ�ល់េសវមិនចបំាច់ស�ិតេនក�ុងបណា� ញរបស់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania េទ។  
អ�កក៏មិនចបំាច់ទទលួបានករអនុ�� តជាមុនពី AmeriHealth Caritas Pennsylvania ឬករ
ប��ូ នពី Medicare PCP របស់អ�កេដីម្បេីទជបួអ�កឯកេទសេទ។  AmeriHealth Caritas 
Pennsylvania នឹងេធ�ីករជាមយួ Medicare េដីម្បសីំេរចថាេតីវចបំាច់្រត�វបង់លុយឲ្យអ�កផ�ល់េសវរ ឺ
អត់បនា� ប់ពី Medicare ្រត�វបង់ឲ្យជាមុន ្របសិនេបីអ�កផ�ល់េសវបានចុះេឈ� ះក�ុងកម�វធីិជំនយួេវជ�
ស�ស� (Medical Assistance Program)។  
 
្របសិនេបីអ�ក្រត�វករេសវកម�ែដលមិន្រត�វបានរ៉ប់រងេដយ Medicare បុ៉ែន�្រត�វបានធានារ៉ប់រងេដយ 

AmeriHealth Caritas Pennsylvania អ�ក្រត�វែតទទលួេសវកម�ពីបណា� ញអ�កផ�ល់េសវែថទសុំខ
ភាពរបស់ AmeriHealth Caritas PennsylvaniaН  រល់ច្បោប់របស់ AmeriHealth Caritas 
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Pennsylvania ទងំអស់ដូចជាករអនុ�� តជាមុន និងករែណនារំបស់្រគ�េពទ្យឯកេទស ្រត�វបានអនុវត�

ចំេពះេសវកម�ទងំេនះ។   
 

េបីអ�កមិនមាន Medicare បុ៉ែន�មានករធានារ៉ប់រងេផ្សងេទៀត េហយីអ�ក្រត�វករេសវកម� ឬករែថទំ
េផ្សងេទៀតែដលមិនរ៉ប់រងេដយករធានារ៉ប់រងេផ្សងេទៀតរបស់អ�កេទ អ�ក្រត�វែតទទលួេសវកម�ពីអ�ក

ផ�ល់េសវែថទសុំខភាពមា� ក់ែដលមិនស�ិតេនក�ុងបណា� ញទងំពីរគឺបណា� ញអ�កធានារ៉ប់រងេផ្សងេទៀត
របស់អ�ក និងបណា� ញរបស់ AmeriHealth Caritas PennsylvaniaН  អ�ក្រត�វអនុវត�តមច្បោប់របស់
ធានារ៉ប់រងេផ្សងេទៀតរបស់អ�ក និង AmeriHealth Caritas Pennsylvania ដូចជាករអនុ�� តជា

មុន និងករែណនារំបស់្រគ�េពទ្យឯកេទស។  AmeriHealth Caritas Pennsylvania នឹងេធ�ីករ
ជាមយួធានារ៉ប់រងេផ្សងេទៀតរបស់អ�កេដីម្បសីេ្រមចថាេតី្រត�វបង់ៃថ�េសវកម�ឬក៏អត់ បនា� ប់ពីធានារ៉ប់រង
េផ្សងេទៀតរបស់អ�ក្រត�វបង់ឲ្យអ�កផ�ល់េសវជាមុនសិន។ 
 
្របសិនេបីអ�ក្រត�វករេសវកម�ែដលមិន្រត�វបានរ៉ប់រងេដយធានារ៉ប់រងេផ្សងេទៀតរបស់អ�កេទ អ�ក្រត�វែត
ទទលួេសវកម�ពីបណា� ញអ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពរបស់ AmeriHealth Caritas PennsylvaniaН  
រល់ច្បោប់របស់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania ទងំអស់ដូចជាករអនុ�� តជាមុន និងករ
ែណនារំបស់្រគ�េពទ្យឯកេទស ្រត�វបានអនុវត�ចំេពះេសវកម�ទងំេនះ។ 
 
 

 

ករដកក់ហំតិចេំពះករទទលួេសវកម�/កម�វធិឃីាតឃ់ាងំ (Lock-in Program) 
 
ករដក់កំហតិចំេពះករទទលួេសវកម�/ កម�វធីិឃាត់ឃាងំសមាជិក (Participant Lock-In Program) 

ទមទរឲ្យសមាជិកេ្របី្របាស់អ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពជាក់លក់ ក�ុងករណីសមាជិកបានរេំលភពន 
ឬេ្របី្របាស់ផល្របេយាជន៍ែថទសុំខភាព ឬេវជ�ប�� របស់គាត់/នាងេ្រចីនហសួេហតុេពក។ 

AmeriHealth Caritas Pennsylvania េធ�ីករជាមយួ DHS េដីម្បសីេ្រមចថាេតី្រត�វដក់ក្រមិត
សមាជិកចំេពះ្រគ�េពទ្យ ឱសថស� ន មន�ីរេពទ្យ ទន�េពទ្យ ឬអ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពេផ្សងេទៀត។ 
 
 

េតីវដំេណីរករយ៉ាងដូចេម�ច? 
 
AmeriHealth Caritas Pennsylvania ពិនិត្យេមីលេសវែថទសុំខភាព និងឱសថមានេវជ�ប��

ែដលអ�កបានេ្របី្របាស់។  េ្របីសិនេបី AmeriHealth Caritas Pennsylvania រកេឃញីថាមានករ



េសៀវេភែណនាសំមាជកិរបស់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania ឆា�  ំ2022 

37 

េ្របី្របាស់ហសួែដនកំនត់ ឬបំពនេលីេសវែថទសុំខភាព និងឱសថមានេវជ�ប��  េនាះ AmeriHealth 

Caritas Pennsylvania សុំឲ្យ DHS អនុមតិចំេពះករដក់ក្រមិតេលីអ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាព
ែដលអ�កអចេ្របី្របាស់។  ្របសិនេបីទទលួបានករអនុមតិពី DHS េនាះ AmeriHealth Caritas 

Pennsylvania នឹងេផ�ីេសចក�ីជូនដំណឹងជាលយលក�ណ៍អក្សរ ែដលពន្យល់អំពីករដក់ក្រមិតេនាះេទ
កន់អ�ក។  
 
អ�កអចេ្រជីសេរសីអ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាព ឬក៏ឲ្យ AmeriHealth Caritas Pennsylvania ជា

អ�កេ្រជីសេរសីឲ្យអ�កក៏បាន។  ្របសិនេបីអ�កចង់បានអ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពខុសគា� ពី 
AmeriHealth Caritas Pennsylvania បានេ្រជីសេរសីជូនអ�ក សូមេហទូរស័ព�េទកន់េសវកម�

សមាជិកតមរយៈេលខ 1-888-991-7200 (TTY 1-888-987-5704)។  ករដក់ក្រមិតេនះនឹងមាន   
រយៈេពល 5 ឆា�  ំេទះបីជាអ�កផា� ស់ប�ូរគេ្រមាង HealthChoices ក៏េដយ។  
 
្របសិនេបីអ�កមិនយល់្រសបចំេពះករដក់ក្រមិតេលីអ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពរបស់អ�ក អ�កអចដក់
ពក្យបណ�ឹ ងេទកន់ DHS ក�ុងរយៈេពល 30 ចប់ពីកលបរេិច�ទៃនលិខិតជូនដំណឹងដល់អ�កថា 

AmeriHealth Caritas Pennsylvania បានដក់ក្រមិតេលីអ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពរបស់អ�ក។ 
 

 

 

អ�ក្រត�វចុះហត�េលខចំេពះសំេណីជា លយលក�ណ៍អក្សរ ស្រមាប់ករកត់ក�ី េហយីប��ូ នសំេណីេនាះ
េទកន់៖  
 

Department of Human Services  
Office of Administration 
Bureau of Program Integrity - DPPC  
Recipient Restriction Section  
P.O. Box 2675  
Harrisburg, Pennsylvania 17105-2675 
 
្របសិនេបីអ�ក្រត�វករជំនយួេដីម្បសីកសួរពីករកត់ក�ី សូមេហទូរស័ព�េទកន់េសវកម�សមាជិកតមរយៈ

េលខ 1-888-991-7200 (TTY 1-888-987-5704) ឬទក់ទងេទកន់ករយិាល័យែផ�កច្បោប់្របចំ
តំបន់របស់អ�ក។ 
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្របសិនេបីបណ�ឹ ងសទុក�របស់អ�ក្រត�វបានវយ្រតេលីសំបុ្រតក�ុងរយៈេពល 10 ៃថ�ៃនកលបរេិច�ទជូន

ដំណឹងរបស់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania េនាះករដក់ក្រមិតនឹងមិនអនុវត�េទរហូតដល់
បណ�ឹ ងរបស់អ�ក្រត�វបានសេ្រមច។  ្របសិនេបីបណ�ឹ ងសទុក�របស់អ�ក្រត�វបានវយ្រតេលីសំបុ្រតេលីសពី 

10 ៃថ� បុ៉ែន�ស�ិតក�ុងអំឡុងេពល 30 ៃថ�ៃនកលបរេិច�ទជូនដំណឹង េនាះករដក់ក្រមិតនឹងចូលជាធរមាន
រហូតដល់បណ�ឹ ងសទុក�របស់អ�ក្រត�វបានសេ្រមច។  ករយិាល័យសវនាករនិងបណ�ឹ ងឧទ�រណ៍ 

(Bureau of Hearings and Appeals) នឹងផ�ល់ដំណឹងជូនអ�កជាលយលក�ណ៍អក្សរ នូវកលបរេិច�ទ 
េពលេវល និងទីកែន�ងៃនករកត់ក�ីរបស់អ�ក។  អ�កអចនឹងមិនដក់ពក្យបណ�ឹ ងសទុក�តមរយៈ 
AmeriHealth Caritas Pennsylvania អំពីករសេ្រមចចំេពះករដក់ក្រមិតេលីអ�កផ�ល់េសវែថទំ

សុខភាពរបស់អ�ក។ 
 
េ្រកយរយៈេពល 5 ឆា�  ំAmeriHealth Caritas Pennsylvania  នឹងេធ�ីករពិនិត្យេលីេសវកម�របស់
អ�កម�ងេទៀតេដីម្បសីេ្រមចថាេតីករដក់ក្រមិតគរួ្រត�វដកេចល ឬបន� េហយីនឹងេផ�ីលទ�ផលៃនករពិនិត្យ
របស់ខ�ួនេទកន់ DHSН  AmeriHealth Caritas Pennsylvania នឹងផ�ល់លទ�ផល្រត�តពិនិត្យជូន
អ�កជាលយលក�ណ៍អក្សរ។   

 
 

 

កររយករណ៍ពីករែក�ងបន�និំងរេំលភបំពន 
 

េតីខ�ុ ំ្រត�វរយករណ៍ពីករែក�ងបន�និំងរេំលភបំពនរបស់សមាជិកេដយរេបៀបណា? 
 

្របសិនេបីអ�កគិតថានរណាមា� ក់កំពុងេ្របី្របាស់ប័ណ� AmeriHealth Caritas Pennsylvania របស់
អ�ក ឬរបស់សមាជិកេផ្សងេដីម្បទីទលួបានេសវកម� សមា� រៈ ឬថា� េំពទ្យ ឬនរណាមា� ក់កំពុងែក�ងបន�ំ ឬផា� ស់

ប�ូរេវជ�ប�� របស់ពកួេគ ឬកំពុងទទលួបានេសវកម�ែដលពកួេគមិន្រត�វករ អ�កអចេហេទទូរស័ព�ទន់
េហតុករណ៍ស្រមាប់ករែក�ងបន�ំ និងរេំលភបំពនរបស់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania តម
រយៈេលខ 1-866-833-9718 (TTY 711)  េដីម្បផី�ល់ឲ្យ AmeriHealth Caritas Pennsylvania 
នូវព័ត៌មានេនះ។  អ�កក៏អចរយករណ៍ពីព័ត៌មានេនះេទកន់ េលខទូរស័ព�បនា� ន់ស្រមាប់រយករណ៍អំពី

ករែក�ងបន�ំ និងរេំលភបំពនរបស់ DHS តមរយៈេលខ 1-844-DHS-TIPS (1-844-347-8477)។ 
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េតីខ�ុ ំ្រត�វរយករណ៍ពីករែក�ងបន�និំងរេំលភបំពនេទដល់អ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពេដយរេបៀបណា? 
 
ករែក�ងបន�ំរបស់អ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពេកីតេឡងីេនេពលពកួេពេចញវកិ�យប្រតេលីៃថ�េសវកម� 
សមា� រៈ ឬថា� េំពទ្យែដលអ�កមិនបានទទលួ ឬវកិ�យប្រតស្រមាប់េសវកម�េផ្សងគា� ជាជាងេសវកម�ែដល

អ�កបានទទលួ។  ករគិតលុយេលីេសវកម�ែតមយួេលីសពីម�ង ឬផា� ស់ប�ូរកលបរេិច�ទៃនេសវកម�ក៏ជា
ឧទហរណ៍ៃនអំេពីែក�ងបន�ំរបស់អ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពែដរ។  េដីម្បរីយករណ៍អំពីករែក�ងបន�ំ
របស់អ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាព អ�កអចេហេទេលខទូរស័ព�បនា� ន់ស្រមាប់រយករណ៍អំពីករែក�ង

បន�ំ និងរេំលភបំពនរបស់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania តមរយៈេលខ 1-866-833-

9718 (TTY 711)។  េលកអ�កក៏អចរយករណ៍ពីព័ត៌មានេនះេទកន់ េលខទូរស័ព�បនា� ន់ស្រមាប់

រយករណ៍អំពីករែក�ងបន�ំ និងរេំលភបំពនរបស់ DHS តមរយៈេលខ 1-844-DHS-TIPS (1-

844-347-8477)។ 
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េសវកម�សុខភាពផ�ូវកយ 
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េសវកម�រ៉ប់រង  
 
តរងខងេ្រកមេនះគឺជាេសវកម�ែដល្រត�វបានរ៉ប់រងេដយ AmeriHealth Caritas Pennsylvania 
េនេពលេសវកម�មានភាពចបំាច់ខងេវជ�ស�ស�។  េសវកម�ខ�ះមានែដនកំណត់ ឬករសហករទូទត់ ឬ

្រត�វករករប��ូ នពី PCP របស់អ�ក ឬក៏ត្រម�វឲ្យមានករអនុ�� តជាមុនេដយ AmeriHealth Caritas 
PennsylvaniaН  ្របសិនេបីអ�ក្រត�វករេសវកម�េលីសពីែដនកំណត់ែដលបានេនក�ុងប�� ីខងេ្រកម

េនះ អ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពរបស់អ�កអចេស�ីសុំករេលីកែលង ដូចែដលបានពន្យល់េនេពលេ្រកយ
ក�ុងែផ�កេនះ។  ែដនកំណត់មិន្រត�វបានអនុវត�េទ ្របសិនេបីអ�កមានអយុេ្រកម 21 ឆា�  ំឬមាន ៃផ�េពះ។  
 
េសវកម�  កុមារ មនុស្សធំ 

អ�កផ�ល់េសវែថទំ
បឋម 

ែដនកំណត់ គា� នែដនកំណត់ គា� នែដនកំណត់ 

សហករទូទត់ គា� នសហករទូទត់ គា� នសហករទូទត់ 

ករអនុ�� ត / ករ
ប��ូ នជាមុន 

គា� នករអនុ�� ត ឬ 
ករប��ូ នជាមុនេទ  

គា� នករអនុ�� ត ឬ 
ករប��ូ នជាមុនេទ  
 

្រគ�េពទ្យឯកេទស 

ែដនកំណត់ គា� នែដនកំណត់  គា� នែដនកំណត់  

សហករទូទត់ គា� នសហករទូទត់  គា� នសហករទូទត់  

ករអនុ�� ត / ករ
ប��ូ នជាមុន 

ករអនុ�� តជាមុន
ស្រមាប់េសវកម�្រគ�
េពទ្យឯកេទសមយួ
ចំននួអចនឹង្រត�វអនុវត�  

ករអនុ�� តជាមុន
ស្រមាប់េសវកម�្រគ�
េពទ្យឯកេទសមយួ
ចំននួអចនឹង្រត�វអនុវត�  

 

គិលនុបដ� យកិែដល

មានអជា� ប័ណ� 
(CRNP) 

ែដនកំណត់ គា� នែដនកំណត់  គា� នែដនកំណត់  

សហករទូទត់ គា� នសហករទូទត់  គា� នសហករទូទត់  

ករអនុ�� ត / ករ
ប��ូ នជាមុន 

គា� នករអនុ�� ត ឬ 
ករប��ូ នជាមុនេទ  

គា� នករអនុ�� ត ឬ 
ករប��ូ នជាមុនេទ  
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េសវកម�  កុមារ មនុស្សធំ 

មណ� លសុខភាពមាន
លក�ណៈសម្បត�ិ្រគប់

្រគាន់ថា� ក់សហព័ន� / 
មណ� លសុខភាព
ជនបទ 

ែដនកំណត់ គា� នែដនកំណត់  គា� នែដនកំណត់  

សហករទូទត់ គា� នសហករទូទត់ គា� នសហករទូទត់ 

ករអនុ�� ត / ករ

ប��ូ នជាមុន 

គា� នករអនុ�� ត ឬ 

ករប��ូ នជាមុនេទ  

គា� នករអនុ�� ត ឬ 

ករប��ូ នជាមុនេទ  

គ�ីនិកែថទអំ�កជំងឺេ្រក
មន�ីរេពទ្យ 

ែដនកំណត់ គា� នែដនកំណត់  គា� នែដនកំណត់  

សហករទូទត់ គា� នសហករទូទត់  គា� នសហករទូទត់  

ករអនុ�� ត / ករ
ប��ូ នជាមុន 

ករអនុ�� តជាមុន
ស្រមាប់េសវកម�មយួ
ចំននួអចនឹង្រត�វអនុវត�  

ករអនុ�� តជាមុន
ស្រមាប់េសវកម�មយួ
ចំននួអចនឹង្រត�វអនុវត� 
 

គ�ីនិកពិនិត្យព្យោបាល
អ�កជំងឺ 

ែដនកំណត់ គា� នែដនកំណត់  គា� នែដនកំណត់  

សហករទូទត់ គា� នសហករទូទត់ គា� នសហករទូទត់ 

ករអនុ�� ត / ករ
ប��ូ នជាមុន 

ករអនុ�� តជាមុន
ស្រមាប់េសវកម�មយួ
ចំននួអចនឹង្រត�វអនុវត�  

ករអនុ�� តជាមុន
ស្រមាប់េសវកម�មយួ
ចំននួអចនឹង្រត�វអនុវត�  
 

េសវកម�ព្យោបាលេរគ 

ែដនកំណត់ គា� នែដនកំណត់  គា� នែដនកំណត់  

សហករទូទត់ គា� នសហករទូទត់ សហករទូទត់ $1  

ករអនុ�� ត / ករ
ប��ូ នជាមុន 

ករអនុ�� តជាមុន
ស្រមាប់េសវកម�
ព្យោបាលបាតេជីងមយួ

ចំននួអចនឹង្រត�វអនុវត�  

ករអនុ�� តជាមុន
ស្រមាប់េសវកម�
ព្យោបាលបាតេជីងមយួ

ចំននួអចនឹង្រត�វអនុវត�  
 

េសវកម�ខងចប់
សរៃសនិងសនា� ក់ 

ែដនកំណត់ គា� នែដនកំណត់  គា� នែដនកំណត់  

សហករទូទត់ គា� នសហករទូទត់  សហករទូទត់ $1  

ករអនុ�� ត / ករ

ប��ូ នជាមុន 

ករអនុ�� តជាមុន

ស្រមាប់េសវកម�ខង

ករអនុ�� តជាមុន

ស្រមាប់េសវកម�ខង
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សរៃសសនា� ក់មយួ
ចំននួអចនឹង្រត�វអនុវត�  

សរៃសសនា� ក់មយួ
ចំននួអចនឹង្រត�វអនុវត�  

 

េសវកម�អ�កឯកេទស
ពិនិត្យែភ�កនិងេ្របីឡង់
ទី 

ែដនកំណត់ គា� នែដនកំណត់ ែដនកំណត់អចនឹង្រត�វ
អនុវត� 

សហករទូទត់ គា� នសហករទូទត់ គា� នសហករទូទត់ 

ករអនុ�� ត / ករ

ប��ូ នជាមុន 

ករអនុ�� តជាមុន

ស្រមាប់េសវកម�មយួ
ចំននួអចនឹង្រត�វអនុវត�  

ករអនុ�� តជាមុន

ស្រមាប់េសវកម�មយួ
ចំននួអចនឹង្រត�វអនុវត�  

 

មន�ីរេពទ្យែដលេមីល 
ែថរក្សោអ�កជំងឺឈចុឺង
េ្រកយ 

ែដនកំណត់ គា� នែដនកំណត់ គា� នែដនកំណត់ 

សហករទូទត់ គា� នសហករទូទត់ គា� នសហករទូទត់ 

ករអនុ�� ត / ករ
ប��ូ នជាមុន 

ករអនុ�� តជាមុនអច
នឹង្រត�វបានអនុវត�  

ករអនុ�� តជាមុនអច
នឹង្រត�វបានអនុវត�  

 

េសវែថទេំធ�ញ 

ែដនកំណត់ គា� នែដនកំណត់ ែដនកំណត់អចនឹង្រត�វ

អនុវត� 

សហករទូទត់ គា� នសហករទូទត់ គា� នសហករទូទត់ 

ករអនុ�� ត / ករ
ប��ូ នជាមុន 

ករអនុ�� តជាមុនអច
នឹង្រត�វបានអនុវត�  

ករអនុ�� តជាមុនអច
នឹង្រត�វបានអនុវត�  
 

ករេ្របីវទិ្ុយសកម�ក�ុង
ករព្យោបាលេរគ (ឧ. 
ករំស�ីអិុច, MRIs, 
CTs) 

ែដនកំណត់ គា� នែដនកំណត់ គា� នែដនកំណត់ 

សហករទូទត់ គា� នសហករទូទត់ សហករទូទត់េពល

េទជបួម�ងគឺ $1 

ករអនុ�� ត / ករ
ប��ូ នជាមុន 

ករអនុ�� តជាមុនអច
នឹង្រត�វបានអនុវត�  

ករអនុ�� តជាមុនអច
នឹង្រត�វបានអនុវត� 
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ែផ�កនីតិវធីិក�ុងករ
ព្យោបាលអ�កជំងឺរយៈ

េពលខ�ី  

ែដនកំណត់ គា� នែដនកំណត់ គា� នែដនកំណត់ 

សហករទូទត់ គា� នសហករទូទត់ សហករទូទត់ $3  

ករអនុ�� ត / ករ

ប��ូ នជាមុន 

ករអនុ�� តជាមុនអច

នឹង្រត�វបានអនុវត�  

ករអនុ�� តជាមុនអច

នឹង្រត�វបានអនុវត�  
 

មជ្ឈមណ� លវះកត់   

សេ�ង� ះបនា� ន់េនមន�ីរ
េពទ្យ  

ែដនកំណត់ គា� នែដនកំណត់ គា� នែដនកំណត់ 

សហករទូទត់ គា� នសហករទូទត់ សហករទូទត់ $3  

ករអនុ�� ត / ករ

ប��ូ នជាមុន 

ករអនុ�� តជាមុនអច

នឹង្រត�វបានអនុវត�  

ករអនុ�� តជាមុនអច

នឹង្រត�វបានអនុវត�  
 

ឡានេពទ្យដឹកអ�កជំងឺ
ដឹកជំងឺក�ុងករណីមិន
បនា� ន់ 

ែដនកំណត់ គា� នែដនកំណត់ គា� នែដនកំណត់ 

សហករទូទត់ គា� នសហករទូទត់ គា� នសហករទូទត់ 

ករអនុ�� ត / ករ
ប��ូ នជាមុន 

ករអនុ�� តជាមុនអច
នឹង្រត�វបានអនុវត�  

ករអនុ�� តជាមុនអច
នឹង្រត�វបានអនុវត�  
 

េសវកម�ែផនករ
្រគ�សរ  

ែដនកំណត់ គា� នែដនកំណត់ គា� នែដនកំណត់ 

សហករទូទត់ គា� នសហករទូទត់ គា� នសហករទូទត់ 

ករអនុ�� ត / ករ
ប��ូ នជាមុន 

ករអនុ�� តជាមុន
ស្រមាប់េសវកម�
ែផនករ្រគ�សរមយួ
ចំននួអចនឹង្រត�វអនុវត�  

ករអនុ�� តជាមុន
ស្រមាប់េសវកម�
ែផនករ្រគ�សរមយួ
ចំននួអចនឹង្រត�វអនុវត�  

 

ករលងតំរងេនាម 

ែដនកំណត់ គា� នែដនកំណត់ គា� នែដនកំណត់ 

សហករទូទត់ គា� នសហករទូទត់  គា� នសហករទូទត់  

ករអនុ�� ត / ករ
ប��ូ នជាមុន 

ករអនុ�� តជាមុនអច
នឹង្រត�វបានអនុវត�  

ករអនុ�� តជាមុនអច
នឹង្រត�វបានអនុវត�  
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េសវសេ�ង� ះបនា� ន់ 

ែដនកំណត់ គា� នែដនកំណត់  គា� នែដនកំណត់  

សហករទូទត់ គា� នសហករទូទត់ គា� នសហករទូទត់ 

ករអនុ�� ត / ករ

ប��ូ នជាមុន 

គា� នករអនុ�� ត ឬ 

ករប��ូ នជាមុនេទ  

គា� នករអនុ�� ត ឬ 

ករប��ូ នជាមុនេទ  
 

េសវែថទបំនា� ន់ 

ែដនកំណត់ គា� នែដនកំណត់ គា� នែដនកំណត់ 

សហករទូទត់ គា� នសហករទូទត់ គា� នសហករទូទត់ 

ករអនុ�� ត / ករ

ប��ូ នជាមុន 

គា� នករអនុ�� ត ឬ 

ករប��ូ នជាមុនេទ  

គា� នករអនុ�� ត ឬ 

ករប��ូ នជាមុនេទ 

 

េសវកម�ឡានេពទ្យ 

ែដនកំណត់ គា� នែដនកំណត់ គា� នែដនកំណត់ 

សហករទូទត់ គា� នសហករទូទត់ គា� នសហករទូទត់ 

ករអនុ�� ត / ករ
ប��ូ នជាមុន 

ករអនុ�� តជាមុនអច
នឹង្រត�វបានអនុវត�  

ករអនុ�� តជាមុនអច
នឹង្រត�វបានអនុវត�  
 

មន�ីរេពទ្យស្រមាក
ព្យោបាល 

ែដនកំណត់ គា� នែដនកំណត់ គា� នែដនកំណត់ 

សហករទូទត់ គា� នសហករទូទត់ សហករទូទត់ក�ុងមយួ
ៃថ�គឺ $3 / អតិបរមា 
$21  

ករអនុ�� ត / ករ

ប��ូ នជាមុន 

ករអនុ�� តជាមុនអច

នឹង្រត�វបានអនុវត�  

ករអនុ�� តជាមុនអច

នឹង្រត�វបានអនុវត�  
 

មន�ីរេពទ្យស្រមាក

ព្យោបាលអ�កជំងឺ 

ែដនកំណត់ គា� នែដនកំណត់ គា� នែដនកំណត់  

សហករទូទត់ គា� នសហករទូទត់  សហករទូទត់ក�ុងមយួ

ៃថ�គឺ $3 / អតិបរមា 
$21  

ករអនុ�� ត / ករ
ប��ូ នជាមុន 

ករអនុ�� តជាមុនអច
នឹង្រត�វបានអនុវត�  

ករអនុ�� តជាមុនអច
នឹង្រត�វបានអនុវត�  
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ករែថទមំាតុភាព   

ែដនកំណត់ គា� នែដនកំណត់  គា� នែដនកំណត់  

សហករទូទត់ គា� នសហករទូទត់  គា� នសហករទូទត់  

ករអនុ�� ត / ករ
ប��ូ នជាមុន 

ករអនុ�� តជាមុនអច
នឹង្រត�វបានអនុវត�  

ករអនុ�� តជាមុនអច
នឹង្រត�វបានអនុវត�  
 

ឱសថមានេវជ�ប��  

ែដនកំណត់ គា� នែដនកំណត់ គា� នែដនកំណត់  

សហករទូទត់ គា� នសហករទូទត់ យេីហ៖ $3 ស្រមាប់

មយួេវជ�ប��  ឬករ
បំេពញថា� មំ�ង  
ថា� ទូំេទ៖ $1 ស្រមាប់
មយួេវជ�ប��  ឬករ
បំេពញថា� មំ�ង  

ថា� មំយួចំនួនមិនមាន
សហករទូទត់េទ។ 
សូមេមីលកលវភិាគ
សហករទូទត់របស់
សមាជិកែដលមានេន
ក�ុងក�� ប់ស� គមន៍
សមាជិកថ�ីរបស់អ�ក។ 
អ�កក៏អចរកវបានេន

េលីអនឡាញ 
www.amerihealthc

aritaspa.comН  

ករអនុ�� ត / ករ
ប��ូ នជាមុន 

ករអនុ�� តជាមុនអច
នឹង្រត�វបានអនុវត�  

ករអនុ�� តជាមុនអច
នឹង្រត�វបានអនុវត�  
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អហរបំប៉ន្របេភទថា�  ំ

ែដនកំណត់ គា� នែដនកំណត់  គា� នែដនកំណត់  

សហករទូទត់ គា� នសហករទូទត់  គា� នសហករទូទត់  

ករអនុ�� ត / ករ

ប��ូ នជាមុន 

ករអនុ�� តជាមុនអច

នឹង្រត�វបានអនុវត�  

ករអនុ�� តជាមុនអច

នឹង្រត�វបានអនុវត�  
 

េសវកម�េមីលែថក�ុង
មណ� លែថទ ំ

ែដនកំណត់ គា� នែដនកំណត់  គា� នែដនកំណត់  

សហករទូទត់ គា� នសហករទូទត់  គា� នសហករទូទត់ 

ករអនុ�� ត / ករ

ប��ូ នជាមុន 

ករអនុ�� តជាមុនអច

នឹង្រត�វបានអនុវត�  

ករអនុ�� តជាមុនអច

នឹង្រត�វបានអនុវត�  
 

ករែថទសុំខភាពេន
ផ�ះរមួមាន ករេមីលែថ 
ជំនយួ និងេសវ
ព្យោបាល 

ែដនកំណត់ គា� នែដនកំណត់  ែដនកំណត់អចនឹង្រត�វ
អនុវត�  

សហករទូទត់ គា� នសហករទូទត់  គា� នសហករទូទត់  

ករអនុ�� ត / ករ
ប��ូ នជាមុន 

ករអនុ�� តជាមុនអច
នឹង្រត�វបានអនុវត�  

ករអនុ�� តជាមុនអច
នឹង្រត�វបានអនុវត�  
 

ឧបករណ៍េពទ្យេ្របីជាប់
បានយូរ 

ែដនកំណត់ ែដនកំណត់អចនឹង្រត�វ
អនុវត� 

ែដនកំណត់អចនឹង្រត�វ
អនុវត� 

សហករទូទត់ គា� នសហករទូទត់ គា� នសហករទូទត់  

ករអនុ�� ត / ករ
ប��ូ នជាមុន 

ករអនុ�� តជាមុនអច
នឹង្រត�វបានអនុវត�  

ករអនុ�� តជាមុនអច
នឹង្រត�វបានអនុវត�  

 

ករជសួឆ�ឹង និងករ

ត្រមង់ឆ�ឹងេជីង 

ែដនកំណត់ គា� នែដនកំណត់  ែដនកំណត់អចនឹង្រត�វ

អនុវត�  

សហករទូទត់ គា� នសហករទូទត់  គា� នសហករទូទត់  

ករអនុ�� ត / ករ

ប��ូ នជាមុន 

ករអនុ�� តជាមុនអច

នឹង្រត�វបានអនុវត�  

ករអនុ�� តជាមុនអច

នឹង្រត�វបានអនុវត�  
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ក�� ក់ែវន៉ត 

ែដនកំណត់ គា� នែដនកំណត់  ែដនកំណត់អចនឹង្រត�វ
អនុវត�  

សហករទូទត់ គា� នសហករទូទត់  គា� នសហករទូទត់  

ករអនុ�� ត / ករ

ប��ូ នជាមុន 

ករអនុ�� តជាមុនអច

នឹង្រត�វបានអនុវត�  

ករអនុ�� តជាមុនអច

នឹង្រត�វបានអនុវត�  
 

ដងែវន៉ត 

ែដនកំណត់ គា� នែដនកំណត់ ែដនកំណត់អចនឹង្រត�វ
អនុវត� 

សហករទូទត់ គា� នសហករទូទត់ សហករទូទត់អចនឹង
អនុវត� 

ករអនុ�� ត / ករ
ប��ូ នជាមុន 

ករអនុ�� តជាមុនអច
នឹង្រត�វបានអនុវត�  

ករអនុ�� តជាមុនអច
នឹង្រត�វបានអនុវត�  
 

ក�� ក់ពក់ែភ�ក 

ែដនកំណត់ គា� នែដនកំណត់ ែដនកំណត់អចនឹង្រត�វ
អនុវត� 

សហករទូទត់ គា� នសហករទូទត់ ៃថ�បង់មុនអចនឹងអនុ
វត�  

ករអនុ�� ត / ករ
ប��ូ នជាមុន 

ករអនុ�� តជាមុនអច
នឹង្រត�វបានអនុវត�  

ករអនុ�� តជាមុនអច
នឹង្រត�វបានអនុវត�  
 

ឧបករណ៍េពទ្យ 

ែដនកំណត់ គា� នែដនកំណត់ គា� នែដនកំណត់ 

សហករទូទត់ គា� នសហករទូទត់ គា� នសហករទូទត់ 

ករអនុ�� ត / ករ

ប��ូ នជាមុន 

ករអនុ�� តជាមុនអច

នឹង្រត�វបានអនុវត�  

ករអនុ�� តជាមុនអច

នឹង្រត�វបានអនុវត�  
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ករព្យោបាល (កយ  
សម្បទ ករងរ ករ

និយាយ) 

ែដនកំណត់ គា� នែដនកំណត់ ែដនកំណត់អចនឹង្រត�វ
អនុវត� 

សហករទូទត់ គា� នសហករទូទត់ គា� នសហករទូទត់ 

ករអនុ�� ត / ករ
ប��ូ នជាមុន 

ករអនុ�� តជាមុនអច
នឹង្រត�វបានអនុវត�  

ករអនុ�� តជាមុនអច
នឹង្រត�វបានអនុវត�  
 

មន�ីរពិេសធន៍ 

ែដនកំណត់ គា� នែដនកំណត់ គា� នែដនកំណត់ 

សហករទូទត់ គា� នសហករទូទត់ គា� នសហករទូទត់ 

ករអនុ�� ត / ករ
ប��ូ នជាមុន 

ករអនុ�� តជាមុនអច
នឹង្រត�វបានអនុវត�  

ករអនុ�� តជាមុនអច
នឹង្រត�វបានអនុវត�  
 

ករប�្ឈប់ថា� ជំក់ 

ែដនកំណត់ គា� នែដនកំណត់ ែដនកំណត់អចនឹង្រត�វ
អនុវត� 

សហករទូទត់ គា� នសហករទូទត់ គា� នសហករទូទត់ 

ករអនុ�� ត / ករ
ប��ូ នជាមុន 

ករអនុ�� តជាមុនអច
នឹង្រត�វបានអនុវត�  

ករអនុ�� តជាមុនអច
នឹង្រត�វបានអនុវត�  
 

 
 

េសវកម�ែដលមិន្រត�វបានរ៉ប់រង 
 
មានេសវែថទសុំខភាពរងកយែដល AmeriHealth Caritas Pennsylvania មិនបានធានារ៉ប់     

រង។  ្របសិនេបីអ�កមានសំណួរថាេតី AmeriHealth Caritas Pennsylvania មានេសវធានារ៉ប់រង
ស្រមាប់អ�កឬក៏អត់ សូមេហទូរស័ព�េទកន់េសវកម�សមាជិកតមរយៈេលខ  

1-888-991-7200 (TTY 1-888-987-5704)។  
 
MCOs អចនឹងមិនរ៉ប់រងេលី នីតិវធីិក�ុងករពិេសធន៍ែបបេវជ�ស�ស� ថា� េំពទ្យ និងសមា� រៈេទ។  
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េសវកម�ែដលមិនមានធានារ៉ប់រង៖ 

• នីតិវធីិក�ុងករពិេសន៍ែបបេវជ�ស�ស� ថា� េំពទ្យ និងសមា� រៈ។  
• េសវកម�ែដលមិនចបំាច់ខងេវជ�ស�ស�។  
• េសវកម�ែដលផ�ល់េដយអ�កផ�ល់េសវែថទែំដលមិនែមនជាបណា� ញរបស់ AmeriHealth 

Caritas Pennsylvania េលីកែលងែត៖  
o េសវសេ�ង� ះបនា� ន់។  
o េសវកម�ែផនករ្រគ�សរ។  
o េសវ្របឹក្សោអំពីករប�្ឈប់ថា� ជំក់។  
o េនេពលមានករអនុ�� តជាមុនពី AmeriHealth Caritas PennsylvaniaН  
o េនេពលអ�កមាន Medicare េហយីែស�ងរកេសវរ៉ប់រងរបស់ Medicare ពីអ�កផ�ល់េសវ

ែថទសុំខភាពរបស់ Medicare េទតមជេ្រមីសរបស់អ�ក។  
• ករវះកត់ែកសម�ស្សដូចជា ករបន�ឹងែស្បកមុខ ករេជៀរែស្បកេពះ ឬករបូមខ� ញ់។  
• ករព្យោបាលេ្របីម�ុលវទិ្យោស�ស�។  
• េសវកម�ករមិនមានៃផ�េពះ។  
• ករេធ�ីេតស�បិតុភាព។  
• េសវកម�ដៃទេទៀតែដល្រត�វបានផ�ល់ជូន ឬធានារ៉ប់រងេដយកម�វធីិធានារ៉ប់រងេផ្សងេទៀតដូចជា 

សំណងស្រមាប់កម�ករ TRICARE ឬធានារ៉ប់រងពណិជ�កម�ែដលមិន្រត�វបានអនុ�� តជាមុន
េដយ AmeriHealth Caritas PennsylvaniaН េទះបីជាយ៉ាងណាក៏េដយ េសវកម�រ៉ប់រង
របស់ Medicare មិនទមទរឲ្យមានករអនុ�� តជាមុនេនាះេទ។  

• េសវកម�ែដល្រត�វបានផ�ល់េនេ្រក និងក�ុងទឹកដីសហរដ�អេមរកិ។ AmeriHealth Caritas 
Pennsylvania មិន្រត�វបានអនុ�� តឲ្យេធ�ីករទូទត់េនេ្រកសហរដ�អេមរកិេទ។  

• េសវកម�ែដលមិន្រត�វបានចត់ទុកជា “េសវកម�ែផ�កេវជ�ស�ស�” េ្រកមចំណងេជីង XIX ៃនច្បោប់

របបសន�ិសុខសង�ម (Social Security Act)។  
 

េនះមិនែមនជាប�� ីេពញេលញៃនេសវកម�ែដលមិនមានកររ៉ប់រងេនាះេទ។  
 
AmeriHealth Caritas Pennsylvania ្របែហលជាមិនរ៉ប់រងចំេពះចំណាយែថទរំបស់អ�កទងំ

អស់េនាះេទ។ អ�ក្របែហលជាទទលួខុស្រត�វក�ុងករបង់ៃថ�េសវកម� ្របសិនេបីអ�ក្រត�វបាន្របាប់ឲ្យដឹងមុន
ថា AmeriHealth Caritas Pennsylvania មិនទទលួរ៉ប់រងចំេពះេសវកម�ហ�ងឹេទ។ វមានសរៈ
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សំខន់ណាស់ក�ុងករពិនិត្យេមីលជាមយួ  PCP របស់អ�ក ឬេសវកម�សមាជិករបស់ AmeriHealth 

Caritas Pennsylvania េដីម្បែីស�ងយល់ថាេសវកម�សុខភាពមយួណាខ�ះ្រត�វបានរ៉ប់រង។ 
 
 
 

គំនិតទីពរី 
 

អ�កមានសិទ�ិក�ុងករេស�ីសុំគំនិតទីពីរ ្របសិនេបីអ�កមិនច្បោស់អំពីករព្យោបាល េសវកម� ឬករវះកត់មិន
បនា� ន់ណាមយួែដលេគបានែណនាឲំ្យអ�ក។  គំនិតទីពីរនឹងផ�ល់ព័ត៌មានបែន�មដល់អ�ក ែដលអចជយួអ�ក

េធ�ីករសេ្រមចចិត�សំខន់ៗអំពីករព្យោបាលរបស់អ�ក។  គំនិតទីពីរគឺមានស្រមាប់អ�កេដយឥតគិតៃថ�េ្រក
ពីៃថ�សហករទូទត់។  
 
េហទូរស័ព�េទកន់ PCP របស់អ�កេដីម្បេីស�ីសុំេឈ� ះៃនបណា� ញអ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពរបស់ 
AmeriHealth Caritas Pennsylvania មយួេផ្សងេទៀតេដីម្បទីទលួបានគំនិតទីពីរ។  ្របសិនេបីេន
ក�ុងបណា� ញរបស់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania មិនមានអ�កផ�ល់េសវែថទេំផ្សងេទៀតេទ
េនាះ អ�កអចេស�ីសុំករអនុ�� តពី AmeriHealth Caritas Pennsylvania េដីម្បទីទលួបានគំនិតទី
ពីរពីអ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពែដលមិនស�ិតេនក�ុងបណា� ញ។   
 
 

េតីអ�េីទជាករអនុ�� តជាមុន? 
 
េសវកម� ឬទំនិញមួយចំនួន្រត�វករករអនុ�� តពី AmeriHealth Caritas Pennsylvania មុនេពល
អ�កអចទទលួយកេសវកម�េនាះ។  េនះេហយីេគេហថាករអនុ�� តជាមុន។  ស្រមាប់េសវកម�ែដល្រត�វ

ករករអនុ�� តជាមុន AmeriHealth Caritas Pennsylvania ្រត�វសេ្រមចថាេសវកម�ែដលេស�ី
េឡងីេនះមានភាពចបំាច់ខងេវជ�ស�ស�ឬក៏អត់មុនេពលអ�កទទលួបានេសវកម�េនាះ។  អ�កឬអ�កផ�ល់

េសវែថទសុំខភាព្រត�វេលីកសំេណីេឡងីេទកន់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania េដីម្បសុីំ
ករអនុ�� តមុនេពលអ�កទទលួបានេសវកម�េនាះ។   
 

 

 
េតីេសវែថទសុំខភាពដល់អ�កជំងឺ (Medically Necessary) មានអត�ន័យដូចេម�ច? 

 
េសវែថទសុំខភាពដល់អ�កជំងឺ មានន័យថាេសវកម� ទំនិញ ឬថា� េំពទ្យមានលក�ណៈដូចតេទ៖    
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• វអចបង� រជំងឺ ស� នភាព ឬពិករភាព។ 

• វអចកត់បន�យ ឬជយួឲ្យកយសម្បទវវិត�្របេសីរេឡងី ផ�ូវចិត� ឬផលប៉ះពល់ៃនករវវិត�របស់
ជំងឺ ស� នភាព កររងរបសួ ឬពិករភាព។ 

• វនឹងជយួអ�កក�ុងករទទលួបានឬរក្សោសមត�ភាពក�ុងករបំេពញករងរ្របចៃំថ�េដយពិចរណា
េលីសមត�ភាពរបស់អ�កឬនរណាមា� ក់ែដលមានអរយម្រសបាលគា� នឹងអ�ក។ 

 
្របសិនេបីអ�ក្រត�វករជំនយួណាមយួេដីម្បយីល់ដឹងថា េពលណាេសវកម� ទំនិញ ឬថា� េំពទ្យមានភាព

ចបំាច់ខងេវជ�ស�ស� ឬក៏្រត�វករព័ត៌មានបែន�ម សូមទូរស័ព�េទកន់េសវកម�សមាជិកតមរយៈេលខ  
1-888-991-7200 (TTY 1-888-987-5704)។  
 
 

ដេំណីរករពិនតិ្យករេ្រប្ីរបាស់េឡងីវញិ 
 

ស្រមាប់សំណួរអំពីដំេណីរករពិនិត្យករេ្របី្របាស់េឡងីវញិ សូមេហទូរស័ព�េទែផ�ក្រគប់្រគងករេ្របី្របាស់
របស់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania េនចេនា� ះេម៉ាង 8:00 ្រពឹក ដល់ 5:00 ល� ច តមរយៈ
េលខ 1-800-521-6622 (TTY 711)។ ្របសិនេបីអ�កមានសំណួរអំពីដំេណីរករពិនិត្យករេ្របី្របាស់
េឡងីវញិ េនេ្រកេម៉ាងទងំេនះ សូមេហទូរស័ព�េទកន់េសវកម�សមាជិករបស់ AmeriHealth Caritas 
Pennsylvania តមរយៈេលខ 1-888-991-7200 (TTY 1-888-987-5704)។ 
 
 
 

វធីិេដីម្បេីស�សុីកំរអនុ�� តជាមុន 
 
1. PCP របស់អ�ក ឬអ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពេផ្សងេទៀត្រត�វែតផ�ល់ព័ត៌មានដល់ AmeriHealth 

Caritas Pennsylvania េដីម្បបីង� ញថាេសវកម� ឬឱសថចបំាច់ខងេវជ�ស�ស�។  
2. គិលនុបដ� យកិ ឬឱសថកររីបស់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania ពិនិត្យេមីលព័ត៌មាន

េឡងីវញិ។ ពកួេគនឹងេ្របី្របាស់ករែណនាសំ្រមាប់គ�ីនិកែដល្រត�វបានអនុ�� តេដយ្រកសួងេសវកម�
្របជាជន េដីម្បឲី្យដឹងថាេសវកម� ឬថា� េំពទ្យមានភាពចបំាច់ខងេវជ�ស�ស�ែមន។  

3. ្របសិនេបីសំេណីមិនអច្រត�វបានយល់្រពមេដយគិលនុបដ� យកិរបស់ ឬឱសថកររីបស់ 
AmeriHealth Caritas Pennsylvania េនាះេវជ�បណ�ិ តរបស់ AmeriHealth Caritas 
Pennsylvania នឹងពិនិត្យេមីលសេណីេនាះ។  
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4. ្របសិនេបីសំេណី្រត�វបានយល់្រពម េយងីនឹងឲ្យអ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពដឹងថាវ្រត�វបានយល់្រពម។  

5. ្របសិនេបីករេស�ីសុំមិន្រត�វបានយល់្រពម  េនាះេគនឹងេផ�ីលិខិតមយួេទអ�កេហយីអ�កផ�ល់េសវែថទំ
សុខភាពរបស់អ�កេដីម្បជី្រមាប្របាប់អ�កពីេហតុផលស្រមាប់ករសេ្រមចចិត�។  

6. ្របសិនេបីអ�កមិនយល់្រសបនឹងករសេ្រមចចិត�េនាះ អ�កអចដក់បណ�ឹ ងតវ៉ ឬសទុក� និង/ឬេស�ីសុំ
សវនាករយុត�ិធម៌។ េមីលទំព័រ 109 ស្រមាប់ព័ត៌មានអំពីបណ�ឹ ងតវ៉ សទុក� និងសវនាករយុត�ិធម៌។  

7. អ�កក៏អចេហទូរស័ព�េទកន់េសវកម�សមាជិកតមរយៈេលខ 1-888-991-7200 (TTY 1-888-

987-5704) ស្រមាប់ជំនួយក�ុងករដក់ពក្យបណ�ឹ ងឬសទុក�និង / ឬេស�ីសុំសវនាករយុត�ិធម៌។  
 
្របសិនេបីអ�ក្រត�វករជំនយួេដីម្បយីល់កន់ែតច្បោស់អំពីដំេណីរករផ�ល់សិទ�ិជាមុន សូមពិេ្រគាះជាមយួ 

PCP ឬអ�កឯកេទសរបស់អ�ក ឬទូរស័ព�េទេសវកម�សមាជិកតមរយៈេលខ 1-888-991-7200 (TTY 
1-888-987-5704)។ 
 
្របសិនេបីអ�ក ឬអ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពរបស់អ�ក្រត�វករច្បោប់ចម�ងៃនេសៀវេភែណនាភំាពចបំាច់
ែផ�កេវជ�ស�ស� ឬច្បោប់ដៃទេទៀតែដលធា� ប់បានេ្របីេដីម្បសីេ្រមចករេស�ីសុំករអនុ�� តជាមុនរបស់អ�ក 

អ�កអចទូរស័ព�េទកន់េសវកម�សមាជិកតមរយៈេលខ 1-888-991-7200 (TTY 1-888-987-5704)
។ អ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពរបស់អ�កអចទូរស័ព�េទកន់េសវកម�អ�កផ�ល់េសវែថទតំមរយៈេលខ  1-

800-521-6007។  
 
 

 

េតីេសវកម� ទំនិញ ឬថា� េំពទ្យអ�ខី�ះែដល្រត�វករករអនុ�� តជាមុន? 
 
តរងខងេ្រកមមានករបង� ញខ�ះៗ បុ៉ែន�មិនែមន្រគប់េសវកម� ទំនិញ និងថា� េំពទ្យែដល្រត�វករករ
អនុ�� តជាមុនេនាះេទ។  
 
េសវកម�សុខភាពផ�ូវកយែដល្រត�វករករអនុ�� តជាមុន មានដូចជា៖  

• រល់ករេផ�រែដលេ្រជីសេរសីស្រមាប់េសវកម�របស់អ�កជំងឺែដលស្រមាកក�ុងមន�ីរេពទ្យ និង/ឬ អ�ក

ជំងឺែដលមិនស្រមាកក�ុងមន�ីរេពទ្យរវងមន�ីរែថទអំ�កជំងឺធ�ន់ធ�រ។ 

• ករវយតៃម� និងនីតិវធីិវះកត់ប�ូរសររីង�ែដលអចេ្រជីសេរសីបាន។ 

• ករដឹកជ��ូ នតមយន�េហះែដលអចេ្រជីសេរសីបាន/មិនសេ�ង� ះបនា� ន់។ 
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• ករផ�ល់កែន�ងែថទែំដលមានជំនាញស្រមាប់ករផ�ល់ករែថទកំ្រមិតេផ្សងេទៀតេនក�ុងមណ� ល

ែថទេំដយមិនគិតៃថ�ឬែផ�កខ�ះៃនមន�ីរេពទ្យែដលទទួលយកអ�កជំងឺែដល្រត�វករករស� រនីតិសម្ប
ទក្រមិតជំនាញនិង / ឬករែថទេំវជ�ស�ស�ែដលមិនចបំាច់ប��ូ នដល់មន�ីរេពទ្យ។ េនះមិនរប់

ប��ូ លករែថទរំក្សោរយៈេពលែវងេទ។ 

• េសវកម�ឬឧបករណ៍េពទ្យេ្របីជាប់បានយូរ (DME) បានទទលួពីអ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាព ឬ

មន�ីរេពទ្យែដលមិនមានេនក�ុងបណា� ញ AmeriHealth Caritas Pennsylvania (េលីកែលង
ែតវគ�្របឹក្សោប�្ឈប់ថា� ជំក់ េសវកម�បនា� ន់ េសវកម�ែផនករ្រគ�សរនិងេសវកម�ែដលធានារ៉ប់រង 
Medicare ណាមយួពីអ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពរបស់ Medicare ្របសិនេបីអ�កមានករធានា

រ៉ប់រង Medicare)។ 

• ទទលួអ�កជំងឺចូលមន�ីរេពទ្យ (មិនបនា� ន់) 

• នីតិវធីិេវជ�ស�ស�ឬករវះកត់មយួចំននួបានអនុវត�េនក�ុងអង�ភាពនីតិវធីិខ�ី (SPU) ឬអង�ភាពវះ
កត់ចល័ត (ASU) រមួទងំមន�ីរេពទ្យឬកែន�ងឈរេជីងឥតគិតៃថ� បុ៉ែន�មិនមានកំណត់ដូចខង
េ្រកម៖  

o ករចក់ថា� ឬំប�ុកេស�រ ៉ូអីុដ្រត�វបាន្រត�ត្រតស្រមាប់ករ្រគប់្រគងករឈចឺប់។ 

o ករវះកត់ស្រមកទម�ន់ 

o ចង ឬ្រសយសរៃសែវន៉ 

• រល់នីតិវធីិបា� ស�ិកឬេ្រគឿងសំអងែដលមិនបនា� ន់ទងំអស់ (េ្រកពីករវះកត់របួសភា� មៗ) រប់
ប��ូ លបុ៉ែន�មិនកំណត់ចំេពះ៖  

o ករវះកត់ែកប់្រតបកែភ�ក។ 

o ករវះកត់បន�យទំហសុំដន់។ 

o ករវះកត់ែក្រចមុះ។ 

• ករប�� ប់ករេ្រជីសេរសីមានៃផ�េពះ។ 

• ករចុះេឈ� ះអ�កជំងឺឲ្យស� ក់េនជាផ�ូវករេនក�ុងមណ� លែថទឬំករស� រនីតិសម្បទ។ 

• េសវកម�ព្យោបាលអ�កជំងឺេ្រកមន�ីរេពទ្យ (ខងរងកយ ករងរ ករនិយាយ) 

o េគមិនត្រម�វឲ្យមានករអនុ�� តជាមុនស្រមាប់ករវយតៃម�មយួ េហយីអចេទពិនិត្យ

បានដល់ 24 ដងក�ុងមយួមុខក�ុងរយៈេពលមយួឆា� តំម្របតិទិន។ 

o េគមិនត្រម�វឲ្យមានករអនុ�� តជាមុនស្រមាប់េសវកម�េផ្សងៗ េលីសពី 24 ដងក�ុងមយួ
មុខក�ុងរយៈេពលមយួឆា� តំម្របតិទិន។ 

• េសវកម�ស� រនីតិសម្បទេបះដូងនិងសួត។ 
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• េសវសុខភាពតមផ�ះបនា� ប់ពីបានមកជួប 18 េលីកស្រមាប់េសវកម�នីមយួៗ, ករមកជបួ

ស្រមាប់ករែថទែំដលមានជំនាញ; ករមកជបួស្រមាប់ជំនយួសុខភាពតមផ�ះ; ករព្យោបាលរង
កយ ករព្យោបាលេដយឲ្យអ�កជំងឺេធ�ីសកម�ភាពេផ្សងៗ និងករព្យោបាលអ�កមានប�� និយាយ។ 

សមាជិក្រត�វែតេធ�ីករវយតំៃលេឡងីវញិេរៀងរល់ 60 ៃថ�ម�ង។ 

• រល់ករផា� ស់ប�ូរេសវែថទ ំ/ េសវែថទសុំខភាពកតព�កិច�ឯកជន (រមួទងំជំនយួករសុខភាព

តមផ�ះ)។ 

• រល់ករជលួសមា� រៈ DME ទងំអស់្របចែំខ េលីសពី $750.00 ក�ុងករចំណាយក�ុងមយួែខ។  
• រល់ករជលួរេទះរុញ (ដំេណីរករេដយមូ៉ទ័រ និងេដយេ្របីៃដរុញ) និងរល់វត�ុធាតុរេទះរុញទងំ

អស់។ 

• រល់ករជលួបំពង់អុកសុីែសន។ 

• ករទិញ DME ពិេសស៖ 

o ករទិញទំនិញទងំអស់េលីសពី $750.00 

o ករទិញរេទះរុញទងំអស់ (ដំេណីរករេដយមូ៉ទ័រ និងេដយេ្របីៃដរុញ) និងរល់វត�ុធាតុ
រេទះរុញទងំអស់ (េ្រគឿងបនា� ស់) េដយមិនទក់ទងនឹងតៃម�ក�ុងមយួវត�ុធាតុ។ 

• សមា� រៈ DME ស្រមាប់េ្របី្របាស់ក�ុងផ�ះទងំអស់។ 

• ករផ�ល់ចំណីតមបំពង់ទុេយា និងករអហរបំប៉ន (ែដល្រត�វបានេលបចូលតមេពះេវៀន)  
o េនេពលសមាជិកមានអយុចប់ពី 21 ឆា� េំឡងី។ 

o ្របសិនេបីចំននួ្របាក់ដុល� រេលីសពី $500/ែខ ស្រមាប់សមាជិកមានអយុេ្រកម 21 ឆា�  ំ
ឬស្រមាប់ទំនិញមួយចំនួនែដលមានតៃម�េលីសពី $500/ែខ។ 

• េខទឹកេនាមទរកនិង / ឬេខទឹកេនាមេស��ក េពល្រត�វករចបំាច់ខងេវជ�ស�ស� េនេពលេស�ីសុំ៖  
o េខទឹកេនាមទរក/េខទឹកេនាមទរក្របេភទបកបិទេ្រចីនជាង 300 ក�ុងមយួែខ។ 

o េខទឹកេនាមទរកែដលមានម៉ាកជាក់លក់។ 

o េខទឹកេនាមទរកែដលផ�ត់ផ�ង់េដយអ�កផ�ល់េសវ DMEН 

o ចំណា៖ំ មិនចបំាច់មានករអនុ�� តជាមុនេទេនេពលយកេខទឹកេនាមទរកេចញពីេរង
ច្រកតមរយៈអ�កផ�ត់ផ�ង់េខទឹកេនាមទរក AmeriHealth Caritas PennsylvaniaН 

• េសវកម�ឬផលិតផលណាមយួែដលមិនបានធានារ៉ប់រងេដយកម�វធីិជំនយួេវជ�ស�ស�។ 

• ករេធ�ីេតស�និងនីតិវធីិវភិាគេរគអ�កជំងឺមួយចំនួនែដលបានេទព្យោបាលេនមន�ីរេពទ្យ។ 

• េសវកម�ែផ�កព្យោបាលឆ�ឹងខ�ង ជាមួយអ�កផ�ល់េសវក�ុងបណា� ញរបស់ AmeriHealth Caritas 
Pennsylvania បនា� ប់ពីករេទជបួេលីកទី 24 ្របសិនេបីសមាជិកមានអយុតិចជាង 18 ឆា� ។ំ 
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• េសវកម�ព្យោបាលអ�កជំងឺែដលសំរកក�ុងមន�ីេពទ្យ ឬេ្រកបណា� ញ។ 

• េសវកម�ឯកេទសែថទេំធ�ញមយួចំនួន។ 

• ករេ្របីវទិ្ុយសកម�ក�ុងករព្យោបាលេរគអ�កជំងឺេនមន�ីរេពទ្យ (ករអនុ�� តជាមុនេដយ National 

Imaging Associates Inc.)។ 

• ករេស�ន PET និង CT, MRI, MRA, និងករសិក្សោពីេបះដូងតមបេច�កវទិ្យោនុយេក�ែអ៊រ។ 

• មជ្ឍមណ� លែថទសុំខភាពកុមារ និងមណ� លែថទេំវជ�ស�ស�េពលៃថ�។ 

• ករដឹកជ��ូ នតមរថយន�សេ�ង� ះបនា� ន់េទកន់និងមកពីមជ្ឍមណ� លែថទសុំខភាពកុមារ និង
មណ� លែថទេំវជ�ស�ស�េពលៃថ�តមេគាលករណ៍ែណនាជំាក់លក់។ 

• ថា� ែំដលមានរូបមន�តមេវជ�ប�� មយួចំនួន  ថា� ែំដលគា� នរូបមន�តមេវជ�ប�� ទងំអស់ ថា� ែំដល
ទិញតមផ្សោរ ថា� មិំនមានេវជ�ប�� មយួចំននួ និងករផ�ត់ផ�ង់ DME មយួចំននួែដលទទលួបាន
តមរយៈឱសថស� នក�ុងបណា� ញរបស់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania (ឧ. ឧបករណ៍
វស់ក្រមិតគ�ុយកូស)។ 

• រល់ករវយតៃម�និងករពិេ្រគាះេយាបល់អំពីករប�ូរសររីង�ទងំអស់។ 

• ករដឹកជ��ូ នតមរយៈឡានេពទ្យក�ុងករណីជំងឺមិនបនា� ន់។ 

• ករេធ�ីេតស�ែហ្សនេនមន�ីរពិេសធន៍។ 
 
      
ស្រមាប់េសវកម�ទងំេនាះែដលមានែដនកំណត់ ្របសិនេបីអ�កឬអ�កផ�ល់េសវេថទសុំខភាពរបស់អ�កេជឿ
ជាក់ថាអ�ក្រត�វករេសវកម�េ្រចីនជាងចំនួនកំណត់ែដលអនុ�� តឲ្យអ�កឬអ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាព
របស់អ�កអចេស�ីសុំេសវកម�បែន�មតមរយៈដំេណីរករអនុ�� តជាមុន។   
 
្របសិនេបីអ�កឬអ�កផ�ល់េសវេថទសុំខភាពរបស់អ�កមិនច្បោស់ថាេតីេសវកម� ទំនិញ ឬថា� េំពទ្យ្រត�វករករ
អនុ�� តជាមុនឬអត់ សូមេហទូរស័ព�េទកន់េសវកម�សមាជិកតមរយៈេលខ 1-888-991-7200 

(TTY 1-888-987-5704)។ 
 
 

ករអនុ�� តជាមុនេលេីសវកម� ឬទំនិញ 
 
AmeriHealth Caritas Pennsylvania នឹងពិនិត្យេមីលសំេណីសុំករអនុ�� តជាមុន និងព័ត៌មាន

ែដលអ�ក ឬអ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពរបស់អ�កបានដក់ប��ូ ន។  AmeriHealth Caritas 
Pennsylvania នឹង្របាប់អ�កអំពីករសេ្រមចចិត�របស់ខ�ួនក�ុងរយៈេពល 2 ៃថ� (ៃថ�េធ�ីករ) ចប់ពីៃថ�
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ែដល AmeriHealth Caritas Pennsylvania បានទទលួសំេណី ្របសិនេបី AmeriHealth 

Caritas Pennsylvania មានព័ត៌មាន្រគប់្រគាន់េដីម្បសីេ្រមចថាេសវកម� ឬទំនិញមានភាពចបំាច់
ខងេវជ�ស�ស�។  
 
្របសិនេបី AmeriHealth Caritas Pennsylvania មិនមានព័ត៌មាន្រគប់្រគាន់េដីម្បសីេ្រមចេលី
សំេណីេទ េយងី្រត�វែត្របាប់អ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពរបស់អ�កក�ុងរយៈេពល 48 េម៉ាង គិតពីទទលួ
បានសំេណីែដលេយងី្រត�វករព័ត៌មានបែន�មេដីម្បសីេ្រមចចិត�េលីសំេណី និងអនុ�� តឲ្យ 14 ៃថ�ស្រមាប់

អ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពក�ុងករផ�ល់ព័ត៌មានបែន�មដល់េយងី។  AmeriHealth Caritas 
Pennsylvania នឹង្របាប់អ�កពីករសេ្រមចចិត�ក�ុងរយៈេពល 2 ៃថ� (ៃថ�េធ�ីករ) បនា� ប់ពី 

AmeriHealth Caritas Pennsylvania ទទលួព័ត៌មានបែន�ម។   
 
អ�ក និងអ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពរបស់អ�កនឹងទទួលបានករជូនដំណឹងជាលយលក�ណ៍អក្សរេដយ
្របាប់អ�ក្របសិនជាសំេណី្រត�វបានយល់្រពម ឬបដិេសធ េហយី្របសិនេបីវ្រត�វបានបដិេសធ និង្របាប់ពី
េហតុផល្រត�វបានបដិេសធផងែដរ។   

 
ករអនុ�� តជាមុនេលឱីសថព្យោបាលអ�កជំងឺ 

 
ក�ុងរយៈេពល 24 េម៉ាងចប់ពីេពលែដល AmeriHealth Caritas Pennsylvania ទទលួបានសំេណី 
េនាះ AmeriHealth Caritas Pennsylvania នឹងពិនិត្យេមីលសំេណីសុំករអនុ�� តជាមុនស្រមាប់ថា� ំ
ព្យោបាលេនេ្រកមន�ីរេពទ្យ ជាថា� ែំដលអ�កមិនទទលួបានេនក�ុងមន�ីរេពទ្យេទ។  អ�ក និងអ�កផ�ល់េសវ
ែថទសុំខភាពរបស់អ�កនឹងទទលួបានករជូនដំណឹងជាលយលក�ណ៍អក្សរេដយ្របាប់អ�ក្របសិនជា
សំេណី្រត�វបានយល់្រពម ឬបដិេសធ េហយី្របសិនេបីវ្រត�វបានបដិេសធ និង្របាប់ពីេហតុផល្រត�វបាន
បដិេសធផងែដរ។   
 
្របសិនេបីអ�កេទកន់ឱសថស� នេដីម្បបំីេពញលិខិតសុំទិញថា�  ំេហយីលិខិតេនាះមិនអចបំេពញបាន
េដយសរែត្រត�វករករអនុ�� តជាមុន ឱសថករនឹីងផ�ល់ថា� បំេណា� ះអសន�ជូនអ�ក លុះ្រតែតឱសថករ ី
គិតថាថា� េំនាះអចបង�រេ្រគាះថា� ក់ដល់អ�ក។  ្របសិនេបីអ�កមិនបានេលបថា�  ំអ�កនឹងទទលួបានករផ�ត់ផ�ង់

ស្រមាប់រយៈេពល  72 េម៉ាង។  ្របសិនេបីអ�កបានេលបថា� រំចួេហយី េនាះអ�កនឹងទទលួបានករផ�ត់ផ�ង់
ស្រមាប់រយៈេពល 15 ៃថ�។ អ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពរបស់អ�កេនែត្រត�វករសុំករអនុ�� តជាមុនពី 

AmeriHealth Caritas Pennsylvania ឲ្យបានឆាប់បំផុត។  
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ឱសថករនឹីងមិនផ�ល់ថា� ែំដលអ�កទទលួទនរចួស្រមាប់រយៈេពល 15 ៃថ� ជូនអ�កេនាះេទ ្របសិនេបីអ�ក

ទទលួបានលិខិតបដិេសធពី AmeriHealth Caritas Pennsylvania ក�ុងរយៈេពល 10 ៃថ�មុនេពល
លិខិតសុំទិញថា� ្ំរត�វបានប�� ប់ េដយ្របាប់អ�កថាមិនមានករអនុ�� តេលីថា� េំនាះម�ងេទៀតេទ េហយីអ�ក

មិនបានដក់ពក្យបណ�ឹ ងសទុក�េទ។  
 
 

ចុះ្របសនិេបីខ�ុទំទលួបានេសចក�ជូីនដំណឹងអំពីករបដិេសធ? 
 
្របសិនេបី AmeriHealth Caritas Pennsylvania បដិេសធសំេណីរសុំេសវកម� ទំនិញ ឬឱសថ ឬ

មិនអនុ�� តេលីវតមករេស�ីសុំ អ�កអចដក់ពក្យបណ�ឹ ងសទុក� ឬពក្យបណ�ឹ ងបាន។  ្របសិនេបីអ�ក
ដក់ពក្យបណ�ឹ ង ឬសទុក�ស្រមាប់ករបដិេសធចំេពះថា� ែំដលកំពុងេ្របី្របាស់AmeriHealth Caritas 
Pennsylvania ្រត�វែតអនុ�� តចំេពះថា� េំនាះរហូតដល់បណ�ឹ ង ឬសទុក�្រត�វបានេដះ្រសយ។  សូម
េមីលែផ�កទី 8 បណ�ឹ ងនិងសទុក� និងសវនាករយុត�ិធម៌ចប់េផ�ីមពីទំព័រទី 109 ៃនេសៀវេភែណនាេំនះ
ស្រមាប់ព័ត៌មានលំអិតស�ីពីបណ�ឹ ង និងសទុក�។  

 
 

ដេំណីរករេលីកែលងរបស់កម�វធិ ី 
 

ស្រមាប់េសវកម�ទងំេនាះែដលមានែដនកំណត់ ្របសិនេបីអ�កឬអ�កផ�ល់េសវេថទសុំខភាពរបស់អ�កេជឿ
ជាក់ថាអ�ក្រត�វករេសវកម�េ្រចីនជាងចំនួនកំណត់ែដលអនុ�� តឱ្យអ�កឬអ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាព
របស់អ�កអចេស�ីសុំករេលកីែលងរបស់កម�វធីិ (PE)។  ដំេណីរករ PE ខុសគា� ពីដំេណីរករេលីកែលង
ែដនកំណត់ករធានារ៉ប់រងស្រមាប់េធ�ញែដលបានពិពណ៌នាេនទំព័រ 62។   
 
េដីម្បេីស�ីសុំ PE មុនេពល អ�កទទលួេសវកម�៖  

1. េហទូរស័ព�េទកន់េសវកម�សមាជិករបស់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania េហយី

្របាប់អ�កតំណាងរបស់េសវកម�សមាជិកថាអ�កចង់េស�ីសុំករេលីកែលងចំេពះែដនកំណត់ករ
ធានារ៉ប់រង។  

2. អ�កអចេផ�ីសំេណីជាលយលក�ណ៍អក្សរតមៃ្របសណីយ ៍ឬតមទូរសរេទកន់៖  
Benefit Limit Exceptions  
Member Services Department  
AmeriHealth Caritas Pennsylvania  
8040 Carlson Road, Suite 500  
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Harrisburg, PA 17112  

Fax: 1-717-651-3591   
3. អ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពរបស់អ�កអចេហទូរស័ព�េទកន់នាយកដ� ន្រគប់្រគងករែថទរំបស់ 

AmeriHealth Caritas Pennsylvania តមរយៈេលខ 1-877-693-8271, ជេ្រមីសទី 2។  
 
េដីម្បេីស�ីសុំ PE េ្រកយេពល អ�កទទលួេសវកម�៖  
1. អ�កអចេហទូរស័ព�េទកន់េសវកម�សមាជិករបស់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania 

េហយី្របាប់អ�កតំណាងរបស់េសវកម�សមាជិកថាអ�កចង់េស�ីសុំករេលីកែលងចំេពះែដនកំណត់ករ
ធានារ៉ប់រង។  

2. អ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពរបស់អ�កអចេហទូរស័ព�េទកន់នាយកដ� ន្រគប់្រគងករែថទរំបស់ 
AmeriHealth Caritas Pennsylvania តមរយៈេលខ 1-877-693-8271, ជេ្រមីសទី 2។  

3. អ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពរបស់អ�កអចេផ�ីសំេណីតមៃ្របសណីយេ៍ទកន់នាយកដ� នបណ�ឹ ង
ឧទ�រណ៍របស់អ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាព AmeriHealth Caritas Pennsylvania តមរយៈ៖  
Attention: Provider Appeal Coordinator  
Provider Appeals Department  
AmeriHealth Caritas Pennsylvania  
P.O. Box 7316  
London, KY 40742 

 
 
 

ករពិពណ៌័នាអពីំេសវកម� 
 

េសវសេ�ង� ះបនា� ន់ 
 
េសវសេ�ង� ះបនា� ន់គឺជាេសវែដល្រត�វករជាចបំាច់ក�ុងករព្យោបាលឬវយតៃម�ចំេពះស� នភាពជំងឺក�ុង

ករណីបនា� ន់។  ស� នភាពជំងឺក�ុងករណីបនា� ន់គឺជាកររងរបសួឬជំងឺែដលមានលក�ណៈធ�ន់ធ�រែដលេគេជឿ
ថាវអចមានហនិភ័យភា� មៗដល់ជីវតិមនុស្សឬសុខភាពក�ុងរយៈេពលែវង។  ្របសិនេបីជាអ�កមានស� ន
ភាពជំងឺក�ុងករណីបនា� ន់ ្រត�វេទកន់បន�ប់សេ�ង� ះបនា� ន់េនជិតបំផុត េដយេហេទេលខ 911 ឬ
ទក់ទងេទកន់អ�កផ�ល់េសវឡានេពទ្យក�ុងតំបន់របស់អ�ក។  អ�កមិន្រត�វករករអនុ�� តពី 
AmeriHealth Caritas Pennsylvania េដីម្បទីទួលបានេសវសេ�ង� ះបនា� ន់េនាះេទ េហយីអ�កអច
េ្របីមន�ីរេពទ្យឬក៏ករេរៀបចំស្រមាប់ករែថទបំនា� ន់ណាមយួក៏បាន។ 
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ខងេ្រកមេនះជាឧទហរណ៍ស្រមាប់ស� នភាពជំងឺក�ុងករណីបនា� ន់និងស� នភាពជំងឺក�ុងករណីមិនបនា� ន់៖ 
 
ស� នភាពជំងឺក�ុងករណីបនា� ន់                                                    

• គាងំេបះដូង 

• ឈចុឺកចប់េដីម្រទ�ង 

• េចញឈមធ�ន់ធ�រ 
• ឈចឺប់ខ� ងំ 

• សន�ប់ 

• ពុល 
 
ស� នភាពជំងឺក�ុងករណីមិនបនា� ន់ 

• ឈបំឺពង់ក 

• ក�ួត 

• ផា� សយ ឬ្រគ�នផា� សយ 

• ឈខឺ�ង 

• ឈកឺ�ុង្រតេចៀក 

• ជា ំេហមី ឬមុតបន�ិចបន�ួច 
 
្របសិនេបីអ�កមិនច្បោស់ថាស� នភាពជំងឺរបស់អ�ក្រត�វករេសវសេ�ង� ះបនា� ន់ឬអត់ សូមេហទូរស័ព�េទ 
PCP របស់អ�កឬ ែខ្សទូរស័ព�ទន់េហតុករណ៍របស់គិលនុបដ� យកិៃន AmeriHealth Caritas 
Pennsylvania តមរយៈេលខ 1-866-566-1513, 24 េម៉ាងក�ុងមយួៃថ� 7 ៃថ�ក�ុងមយួសបា� ហ៍។ 
 
 

ករដឹកជ��ូ នស្រមាប់ករព្យោបាលជំងឺក�ុងករណីបនា� ន់ 
 

AmeriHealth Caritas Pennsylvania រ៉ប់រងេលីករដឹកជ��ូ នស្រមាប់ករព្យោបាលជំងឺក�ុងករណី
បនា� ន់តមរយៈឡានេពទ្យស្រមាប់ស� នភាពជំងឺក�ុងករណីបនា� ន់។  ្របសិនេបីអ�ក្រត�វករឡានេពទ្យ សូម

េហេទេលខ 911 ឬឡានេពទ្យក�ុងតំបន់របស់អ�ក។  កំុេហទូរស័ព�េទ MATP (ែដលបានេរៀបរប់េន
េលីទំព័រទី 93 ៃនេសៀវេភែណនាេំនះ) ស្រមាប់ករដឹកជ��ូ នស្រមាប់ករព្យោបាលជំងឺក�ុងករណីបនា� ន់ឲ្យ
េសះ។   
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ករែថទបំនា� ន់ 

 
AmeriHealth Caritas Pennsylvania រ៉ប់រងេលីករែថទបំនា� ន់ ចំេពះជំងឺ របសួ ឬស� នភាពែដល
មិនបានព្យោបាលក�ងរយៈេពល 24 េម៉ាង ែដលអចក� យេទជាស� នភាពជំងឺធ�ន់ធ�រឬបនា� ន់។  គឺេន

េពលែដលអ�ក្រត�វករករយកចិត�ទុកដក់ពី្រគ�េពទ្យ បុ៉ែន� មិនឋតិក�ុងបន�ប់សេ�ង� ះបនា� ន់។  
 
្របសិនេបីអ�ក្រត�វករករែថទបំនា� ន់ បុ៉ែន� មិនច្បោស់ថាវបនា� ន់ឬអត់ សូមទក់ទងេទកន់ PCP របស់
អ�កឬ ែខ្សទូរស័ព�ទន់េហតុករណ៍របស់គិលនុបដ� យកិៃន AmeriHealth Caritas Pennsylvania 

តមរយៈេលខ 1-866-566-1513 ជាមុនសិន។  PCP របស់អ�កឬ េលខទូរស័ព�បនា� ន់របស់គិលនុបដ�
យកិនឹងជយួអ�កេដីម្បសីេ្រមចថាេតីអ�ក្រត�វេទកន់បន�ប់សេ�ង� ះបនា� ន់ ករយិាល័យរបស់ PCP ឬ
មជ្ឈមណ� លែថទបំនា� ន់េនជិតអ�កឬក៏អត់។  ករណីភាគេ្រចីន ្របសិនេបីអ�ក្រត�វករករែថទបំនា� ន់ េនាះ 
PCP របស់អ�កនឹងផ�ល់ករណាត់ជួបឲ្យអ�កក�ុងរយៈេពល 24 េម៉ាង។  ្របសិនេបីអ�កមិនអចទក់ទងេទ
កន់ PCP របស់អ�កបាន ឬក៏ PCP របស់អ�កមិនអចជបួអ�កក�ុងរយៈេព ល 24 េម៉ាង េហយីស� នភាព
ជំងឺរបស់អ�កមិនបនា� ន់ អ�កក៏អចេទកន់មជ្ឈមណ� លែថទបំនា� ន់ ឬគ�ីនិកេនក�ុងបណា� ញរបស់ 
AmeriHealth Caritas PennsylvaniaН ករអនុ�� តជាមុនមិន្រត�វករស្រមាប់េសវកម�េន
មជ្ឈមណ� លែថទបំនា� ន់េទ។ 
 
ឧទហរណ៍មយួចំននួៃនស� នភាពជំងឺែដល្រត�វករករែថទបំនា� ន់រមួមាន៖ 
 

• ក�ួត  
• ក�ក និង្រគ�នេក�   
• េថា� ះសនា� ក់  

• កន�ួល  
• ឈកឺ�ុង្រតេចៀកសងខង  

• រគជាប់គា� រហូត  
• ឈបំឺពង់ក  
• ចុកេពះ  

 
្របសិនេបីអ�កមានសំណួរអ�ីមយួ សូមេហទូរស័ព�េទកន់េសវកម�សមាជិកតមរយៈេលខ 1-888-991-

7200 (TTY 1-888-987-5704)។ 
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េសវែថទេំធ�ញ 
 

សមាជិកមានអយុេ្រកម 21 ឆា�  ំ
 

AmeriHealth Caritas Pennsylvania ផ�ល់នូវេសវកម�េធ�ញចបំាច់ខងេវជ�ស�ស�ទងំអស់

ស្រមាប់េក�ងអយុេ្រកម 21 ឆា� ។ំ  េក�ងអចេទជបួេពទ្យេធ�ញែដលចូលរមួក�ុងបណា� ញរបស់ 
AmeriHealth Caritas PennsylvaniaН   
 
ករេទជបួពិនិត្យេធ�ញស្រមាប់កុមារមិន្រត�វករករប��ូ នេទ។  ្របសិនេបីកូនរបស់អ�កមានអយុ 1 ឆា� ឬំ
េលីសេនះេហយីមិនមានទន�េពទ្យ អ�កអចេស�ីសុំឱ្យ PCP របស់កូនអ�កប��ូ នកូនរបស់អ�កេទជបួ

ទន�េពទ្យេដីម្បេីធ�ីករពិនិត្យេធ�ញេទៀងទត់។  ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�មអំពីេសវកម�ែថទេំធ�ញ សូមេហ
ទូរស័ព�េទកន់េសវកម�សមាជិករបស់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania តមរយៈេលខ 1-

888-991-7200 (TTY 1-888-987-5704)។ 
 
េសវកម�េពទ្យេធ�ញែដលទទលួរ៉ប់រងចំេពះកុមារែដលមានអយុេ្រកម 21 ឆា�  ំរមួមានដូចខងេ្រកម 
េនេពលមានករចបំាច់ែផ�កេវជ�ស�ស�៖  

• ករេ្របីថា� សំន�ប់  
• ទន�េពទ្យវទិ្យោ (ករពត់េធ�ញ) *  
• ករពិនិត្យសុខភាព  
• ករព្យោបាលអ�� ញ  
• ករសមា� តេធ�ញ  
• ករព្យោបាលេដយភ�ុយអរ (វ៉នីសភ�ុយអរលបខងេ្រកក៏អច្រត�វបានេធ�ីេដយ PCP ឬគិលនុ

បដ� យកិែដលមានអជា� ប័ណ� (CRNP)។  
• សៃសេធ�ញ  
• េ្រសបេធ�ញ  

• ថា� បិំទភ�ិត  
• ្រកសេធ�ញពក់  
• ដំេណីរករៃនករវះកត់  

• ករណីបនា� ន់ៃនេធ�ញ  
• ករថតករំស�ីអិុច  
• ករដកេធ�ញ  
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• ករប៉ះេធ�ញ 
 

េសវកម�មយួចំននួអច្រត�វករករយល់្រពមមុនេពលេសវកម�្រត�វបានផ�ល់ជូន (ករអនុ�� តជាមុន)។ 
ពិភាក្សោជាមយួទន�េពទ្យរបស់អ�កអំពីប�� េនះ។  
 
ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�មអំពីករធានារ៉ប់រងទន�ស�ស�របស់កុមាររបស់អ�ក សូមេហទូរស័ព�េទកន់េសវ
កម�សមាជិករបស់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania តមរយៈេលខ 1-888-991-7200 
(TTY 1-888-987-5704)។  
 
* ្របសិនេបី្របដប់ពត់េធ�ញ្រត�វបានពក់មុនអយុ 21 ឆា�  ំេនាះ AmeriHealth Caritas 
Pennsylvania នឹងបន�រ៉ប់រងេលីេសវកម�រហូតដល់ករព្យោបាលេដយេ្របី្របដប់ពត់េធ�ញ្រត�វបាន
ប�� ប់ ឬរហូតដល់មានអយុ 23 ឆា�  ំមយួណាក៏បានែដលមកមុនដរបណាសមាជិកេនែតជាសមាជិក
របស់ AmeriHealth Caritas PennsylvaniaН ្របសិនេបីសមាជិកផា� ស់ប�ូរគេ្រមាងសុខភាព 
HealthChoices ករធានារ៉ប់រងនឹង្រត�វបានផ�ល់ជូនេដយគេ្រមាងសុខភាព HealthChoicesН 
 

 
សមាជិកែដលមានអយុចប់ពី 21 ឆា� េំឡងី 

 
AmeriHealth Caritas Pennsylvania រ៉ប់រងេលីេសវែថទមំាត់េធ�ញជូនសមាជិកែដលមានអយុ
ចប់ពី 21 ឆា� េំឡងីេទ តមរយៈទន�េពទ្យេនក�ុងបណា� ញរបស់ AmeriHealth Caritas 

PennsylvaniaН  េសវែថទមំាត់េធ�ញមយួចំនួនមានែដនកំណត់។   
 
មនុស្សេពញវយ័ែដលមានអយុចប់ពី 21 ឆា� េំឡងីេទ មានសិទ�ិទទលួបានករធានារ៉ប់រងដូចខងេ្រកម

េនេពលមានភាពចបំាច់ខងេវជ�ស�ស�៖  
• ករថា� សំណ�ំ  ឬថា� សំន�ប់ IV ឬមិនែមន IV  

• ករ្រត�តពិនិត្យមាត់េធ�ញ  
• ករសមា� តេធ�ញ  
• ករណីបនា� ន់ៃនេធ�ញ  
• ករថតករំស�ីអិុច  
• ករប៉ះេធ�ញ  
• ករដកេធ�ញ  



េសៀវេភែណនាសំមាជកិរបស់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania ឆា�  ំ2022 

64 

• ករយកសរៃសបណ�ូ លេដីមេធ�ញ (ដកបណ�ូ លេធ�ញេចញ) េដីម្បបំីបាត់ករឈចឺប់  

• ករដក់េធ�ញសិប្បនិម�ិត  
• ្រកសេធ�ញពក់  

• ដំេណីរករៃនករវះកត់  
• ករ្រត�តពិនិត្យេធ�ញនិងករសមា� តេធ�ញម�ងស្រមាប់អ�កផ�ល់េសវមា� ក់ជាេរៀងរល់ 180 ៃថ� ម�ង 

(6 ែខ )។  
 

េសវកម�មយួចំននួអច្រត�វករករយល់្រពមមុនេពលេសវកម�្រត�វបានផ�ល់ជូន (ករអនុ�� តជាមុន)។ 
អ�កខ�ះក៏អចមានែដនកំណត់ (ែដនកំណត់ករធានារ៉ប់រង)។ សូមេមីល “ករេលីកែលងែដនកំណត់អត�

្របេយាជន៍េធ�ញ” េនទំព័រទី 62 ស្រមាប់ព័ត៌មានអំពីករេលីកែលងេផ្សងៗ។ 
្រត�វ្របាកដផងែដរថាពិភាក្សោជាមយួទន�េពទ្យរបស់អ�កអំពីប�� េនះ។ 
 
ក�ុងអយុកលរបស់ពកួេគ មនុស្សេពញវយ័ែដលមានអយុចប់ពី 21 ឆា� េំឡងីអចទទលួ៖  

• េធ�ញខងេលី 1 ែផ�កឬេធ�ញខងេលីទងំមូល 1។  
• េធ�ញដក់េ្រកមេដយែផ�ក 1 េធ�ញដក់េលីទងំមូល 1។ ្របសិនេបីអ�កបានទទួលបានេធ�ញដក់

េលី ឬេ្រកមេដយែផ�ក ឬទមូំលចប់តងំពីៃថ�ទី 27 ែខេមសឆា�  ំ2015 អ�ក្រត�វែតទទលួបានករ
យល់្រពមពិេសសេដីម្បទីទួលបានេធ�ញែផ�កខងេលីឬែផ�កខងេ្រកមទងំមូលឬេពញ។ េនះគឺជា
ករេលីកែលងែដនកំណត់ករធានារ៉ប់រង។  

 
មានេសវកម�មួយចំនួនែដល្រត�វបានធានារ៉ប់រងេនេ្រកម ករេលីកែលងែដនកំណត់ករធានារ៉ប់រងែត
បុ៉េណា� ះ។ ទន�េពទ្យរបស់អ�ក្រត�វែតេស�ីសុំករេលីកែលងែដនកំណត់ករធានារ៉ប់រងស្រមាប់៖  

• េសវកម�េ្រសបេធ�ញ និងេសវកម�ែដលទក់ទងគា� ។  
• សៃសេធ�ញ និងេសវកម�ទក់ទងនឹងេរគបណ�ូ លេធ�ញេផ្សងេទៀត។  

• ករព្យោបាលអ�� ញ (អ�� ញេធ�ញ)។  
• ករសមា� ត និងករ្រត�តពិនិត្យបែន�ម។  
• េសវកម�ព្យបាលអ�� ញេធ�ញបែន�មពីេ្រពះអ�កមានៃផ�េពះ ឬមានជំងឺទឺកេនាមែផ�ម ឬជំងឺេបះដូង។  

 
សូមេទេមីលទំព័រទី 62 ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�មអំពីករេលីកែលងែដនកំណត់ករធានារ៉ប់រង។  
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ករេលកីែលងែដនកំណត់ករធានារ៉ប់រងទន�ស�ស� 
 
េសវកម�ទន�ស�ស�មយួចំននួ្រត�វបានធានារ៉ប់រង្រតឹមែតជាមយួករេលីកែលងែដនកំណត់ករធានារ៉ប់រង 
(BLE) ែតបុ៉េណា� ះ។  អ�ក ឬទន�េពទ្យរបស់អ�កក៏អចេស�ីសុំ BLE បានែដរ ្របសិនេបីអ�ក ឬទន�េពទ្យ

របស់អ�កេជឿថាអ�ក្រត�វករេសវកម�ទន�ស�ស�េ្រចីនជាងែដនកំណត់ែដលអនុ�� តឲ្យ។ 
 
AmeriHealth Caritas Pennsylvania នឹងអនុមតិេលី BLE ្របសនិេបី៖ 
 

• អ�កមានជំងឺឬស� នភាពសុខភាពធ�ន់ធ�រឬរុៃំរេ៉ហយីេបីគា� នេសវកម�បែន�មេទេនាះជីវតិរបស់អ�ក

នឹងស�ិតក�ុងេ្រគាះថា� ក់ ឬ 

• អ�កមានជំងឺឬស� នភាពសុខភាពធ�ន់ធ�រឬរុៃំរេ៉ហយីេបីគា� នេសវកម�បែន�មេទេនាះសុខភាពរបស់
អ�កនឹងកន់ែតអ្រកក់ខ� ងំ ឬ 

• អ�កនឹង្រត�វករករព្យោបាលៃថ�ជាងេនះ្របសិនេបីអ�កមិនទទលួបានេសវែដលបានេស�ីសុំេទេនាះ 

ឬ 

• វ្របឆាងំនឹងច្បោប់សហព័ន�ស្រមាប់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania េដីម្បបីដិេសធ
ករេលីកែលងេនះ។ 

 
េដីម្បេីស�ីសុំ BLE មុនេពល អ�កទទលួេសវកម� េនាះអ�កឬទន�េពទ្យរបស់អ�កអចេហទូរស័ព�េទកន់េស
វកម�សមាជិករបស់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania តមរយៈេលខ 1-888-991-7200 
(TTY 1-888-987-5704) ឬក៏េផ�ីសំេណីេទកន់៖  
 

Request for Benefit Limit Exception 
AmeriHealth Caritas Pennsylvania  
P.O. Box 654 
Milwaukee, WI 53201 
    
ករេស�ីសុំ BLE ្រត�វែតរមួប��ូ លព័ត៌មានដូចខងេ្រកម៖ 
 

• េឈ� ះរបស់អ�ក 

• អសយដ� នរបស់អ�ក 

• េលខទូរស័ព�របស់អ�ក 

• េសវកម�ែដលអ�ក្រត�វករ 
• េហតុផលែដលអ�ក្រត�វករេសវកម� 
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• េឈ� ះអ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពរបស់អ�ក 

• េលខទូរស័ព�អ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពរបស់អ�ក 
 
 
េពលេវលជាក់លក់ស្រមាប់េធ�ីករសេ្រមចចិត�េលកីរេលកីែលងែដនកំណត់ករធានារ៉ប់រង 

 
្របសិនេបីអ�កឬអ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពរបស់អ�កេស�ីសុំករេលីកែលងមុនេពលអ�កទទលួបានេសវកម� 
AmeriHealth Caritas Pennsylvania នឹងជូនដំណឹងដល់អ�កថាេតី BLE ្រត�វបានយល់្រពមក�ុងេពល
ែតមយួដូចគា� នឹងេពលេវលស្រមាប់ករេស�ីសុំករអនុ�� តជាមុនែដលបានពិពណ៌នាេនទំព័រទី 56 ែដរឬអ

ត់។   
 

្របសិនេបីទន�េពទ្យ របស់អ�កេស�ីសុំករេលីកែលងបនា� ប់ពីអ�កបានទទលួេសវកម� AmeriHealth 

Caritas Pennsylvania នឹងជូនដំណឹងដល់អ�កថាេតីករេស�ីសុំ BLE ្រត�វបានយល់្រពមក�ុងរយៈេពល 
30 ៃថ�គិតចប់ពីៃថ�ែដល AmeriHealth Caritas Pennsylvania ទទលួបានករេស�ីសុំេនាះ។  
 
្របសិនេបីអ�កមិនយល់្រសបឬមិនសប្បោយចិត�នឹងករសេ្រមចចិត�របស់ AmeriHealth Caritas 
Pennsylvania អ�កអចដក់ពក្យបណ�ឹ ង ឬសទុក�ជាមយួ AmeriHealth Caritas Pennsylvania

Н  ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�មអំពីដំេណីរករពក្យបណ�ឹ ង ឬសទុក� សូមេមីលែផ�កទី 8 ៃនេសៀវេភែណនាេំនះ 
ពក្យបណ�ឹ ង សទុក� និងសវនាករយុត�ិធម៌េនទំព័រ 109។ 
 
 

េសវកម�ែថរក្សោចក�ុវ�ិ� ណ 
 

សមាជិកមានអយុេ្រកម 21 ឆា�  ំ
 
AmeriHealth Caritas Pennsylvania ផ�ល់នូវេសវកម�េធ�ញចបំាច់ខងេវជ�ស�ស�ទងំអស់
ស្រមាប់េក�ងអយុេ្រកម 21 ឆា� ។ំ  េក�ងអចេទជបួេពទ្យេធ�ញែដលចូលរមួក�ុងបណា� ញរបស់ 
AmeriHealth Caritas PennsylvaniaН 

 
សមាជិកអយុេ្រកម 21 ឆា� មំានសិទ�ិទទលួករពិនិត្យែភ�ក 2 ដងេរៀងរល់ឆា� ្ំរបតិទិនឬញឹកញាប់ជាងេនះ
េបីចបំាច់ខងេវជ�ស�ស�។ មិនចបំាច់្រត�វករករប��ូ នបន�ស្រមាប់ករពិនិត្យែភ�កជា្របចេំទ។  
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សមាជិកអយុេ្រកម 21 ឆា� ក៏ំមានសិទ�ិទទលួបានែវន៉តតមេវជ�ប��  2 គូ េរៀងរល់ 12 ែខ ឬញឹកញាប់

ជាងេនះេបីចបំាច់ខងេវជ�ស�ស�។ ែកវពក់ែភ�កមានេវជ�ប�� ក៏អច្រត�វបានេ្រជីសេរសីផងែដរ។  
 
្របសិនេបីែវន៉តមានេវជ�ប�� បានបាត់ ្រត�វបានេគលួច ឬែបក េនាះ AmeriHealth Caritas 
Pennsylvania នឹងេចញៃថ�ប�ូរថ�ីឲ្យ។ ែកវពក់ែភ�កមានេវជ�ប�� ែដលបានបាត់ េគលួច ឬែបកនឹង្រត�វ
បានប�ូរថ�ីជាមួយែវន៉តតមេវជ�ប�� ។  
 
្របសិនេបីែកវពក់ែភ�កមានេវជ�ប�� ្រត�វបានេ្រជីសេរសី េនាះ AmeriHealth Caritas Pennsylvania 
នឹងេចញៃថ�ចំណាយេលីែកវពក់ែភ�កមានេវជ�ប�� េនាះ ឬ $60 មយួណាែដលតិចជាង។  
 
មានបទប្ប��ត�ិពិេសសៗស្រមាប់សមាជិកែដលមាន ជំងឺែភ�កែស្បកបាងំ ឬជំងឺែភ�កេឡងីបាយ។ ស្រមាប់
ព័ត៌មានបែន�មសូមទូរស័ព�េទែផ�កេសវកម�សមាជិក។  
 
អ�កអចេ្រជីសេរសី្របេភទែកវពិេសសស្រមាប់ករសហករទូទត់បែន�ម។  
 

ដងែវន៉ត 

សមាជិកែដលមានសិទ�ទិទួលអចនឹង៖  អ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពនឹងគិតៃថ�៖  

េ្រជីសពី្រក�មពិេសសៃនដងែវន៉ត  អត់គិតៃថ�  

ឬ  

េ្រជីសេរសីដងរចនាពី “Tower Collection”  សហករទូទត់ $15  

ឬ  

េ្រជីសេរសីដង្របេភទ Premier ពី “Tower 
Collection”  

ៃថ�បង់មុន $25  

ស្រមាប់ដងែវន៉តែដលមិនែមនជាែផ�កៃន្រក�មេ្រជីសេរសីទងំេនះ AmeriHealth Caritas Pennsylvania 
នឹងេចញៃថ�ដងឲ្យ ឬ $30 មយួណាែដលទបជាង។  
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សមាជិកែដលមានអយុចប់ពី 21 ឆា� េំឡងី 
 

AmeriHealth Caritas Pennsylvania រ៉ប់រងេលីេសវែថទែំភ�ក ជូនសមាជិកែដលមានអយុចប់ពី 
21 ឆា� េំឡងីេទ តមរយៈអ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពេនក�ុងបណា� ញរបស់ AmeriHealth Caritas 
PennsylvaniaН 
 
សមាជិកែដលមានអយុចប់ពី 21 ឆា� េំឡងីមានសិទ�ិទទលួបានករពិនិត្យែភ�កជា្របច ំ2 ដងក�ុងមយួឆា� ។ំ 
មិនចបំាច់្រត�វករករប��ូ នបន�ស្រមាប់ករពិនិត្យែភ�កជា្របចេំទ។  
 
អ�កអចនឹងទទលួបានករពិនិត្យែភ�កបែន�មេទៀត (រហូតដល់ពីរដងបែន�មក�ុងមួយឆា� )ំ ្របសិនេបីេពទ្យ

ែភ�ក បំេពញសំណំុែបបបទរចួ។  
 
អ�កក៏មានសិទ�ិទទលួែវន៉តមានេវជ�បណ�ិ តផងែដរេរៀងរល់ 12 ែខម�ង។ អ�កអចេ្រជីសេរសីែកវពក់ែភ�ក
មានេវជ�ប��  ជំនសួឱ្យែវន៉ត។  
 
្របសិនេបីែកវពក់ែភ�កមានេវជ�ប�� ្រត�វបានេ្រជីសេរសីជំនសួឲ្យែវន៉ត េនាះ AmeriHealth Caritas 

Pennsylvania នឹងេចញៃថ�មយួចំែណក រហូតដល់ $60។  
 
មានបទប្ប��ត�ិពិេសសៗស្រមាប់សមាជិកែដលមាន ជំងឺែភ�កែស្បកបាងំ ឬជំងឺែភ�កេឡងីបាយ។ 
សមាជិកែដលមានជំងឺែភ�កែស្បកបាងំមានសិទ�ិទទលួបានែវន៉ត 2 គូ ឬែកវពក់ែភ�ក 2 ក�ុងមយួឆា� ។ំ 
ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�ម សូមទូរស័ព�េទែផ�កេសវកម�សមាជិក។  
 
អ�កអចេ្រជីសេរសី្របេភទែកវពិេសសស្រមាប់ករសហករទូទត់បែន�ម។  
 
មិនមានសហករទូទត់ស្រមាប់ករពិនិត្យេនែផ�ក្រគ�េពទ្យឯកេទសខងែភ�ក (្រគ�េពទ្យែភ�ក) េទ។ េទះ

យ៉ាងណាក៏េដយវអចមានសហករទូទត់ស្រមាប់េសវកម�មយួចំននួែដលពកួេគផ�ល់ឱ្យ។ សូមនិយាយ
ជាមយួេពទ្យែភ�ករបស់អ�ក។ 
 

ដងែវន៉ត 

សមាជិកែដលមានសិទ�ទិទួលអចនឹង៖  អ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពនឹងគិតៃថ�៖  

េ្រជីសពី្រក�មពិេសសៃនដងែវន៉ត  អត់គិតៃថ�  
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ឬ  

េ្រជីសេរសីដងរចនាពី “Tower Collection”  សហករទូទត់ $15  

ឬ  

េ្រជីសេរសីដង្របេភទ Premier ពី “Tower 

Collection”  
សហករទូទត់ $35  

ស្រមាប់ដងែវន៉តែដលមិនែមនជាែផ�កៃន្រក�មេ្រជីសេរសីទងំេនះ AmeriHealth Caritas Pennsylvania 

នឹងេចញៃថ�ដងេអយ ឬ $30 មយួណាែដលទបជាង។  

  
 

អត�្របេយាជន៍ឱសថស� ន 
 

AmeriHealth Caritas Pennsylvania ្រគបដណ� ប់ករធានារ៉ប់រងេលីឱសថែដលរមួប��ូ លទងំឱ
សថតមេវជ�ប�� និងឱសថែដលមិន្រត�វករេវជ�ប�� និងវតីមីនែដលមានេវជ�ប�� ពី្រគ�េពទ្យជាេដីម។ 
 
 

េវជ�ប�� ទិញថា�  ំ
 

AmeriHealth Caritas Pennsylvania ធានារ៉ប់រងេលីឱសថែដល៖  
• មានត្រម�វករចបំាច់។  
• ទទលួបានករអនុ�� តពីនាយកដ� នអហរនិងថា�  ំ(FDA)។  
• េវជ�ប�� ែដលេចញេដយអ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាព។ 

 
េនេពលែដលអ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពេចញេវជ�ប�� ថា� ជូំនអ�ក េនាះអ�កអចយកវេទកន់ឱសថ

ស� នណាមយួែដលជាបណា� ញរបស់ AmeriHealth Caritas PennsylvaniaН  អ�ក្រត�វភា� ប់មក
ជាមយួនូវប័ណ�សមា� ល់ខ�ួនរបស់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania េហយីអ�កអចនឹងមានករ

សហករទូទត់េលីេសវសុខភាព ្របសិនេបីអ�កមានអយុេលីសពី 18 ឆា� ។ំ  AmeriHealth Caritas 
Pennsylvania នឹងបង់ៃថ�ថា� េំពទ្យណាែដលមានចុះេនក�ុង PDL ទូទងំរដ� និងប�� ីថា� បំែន�មរបស់ 

AmeriHealth Caritas Pennsylvania េហយីអចនឹងបង់ៃថ�េលីថា� េំពទ្យេផ្សងេទៀត ្របសិនេបីមាន
ករអនុ�� តជាមុន។  េនេលីេវជ�ប�� ក៏ដូចជាេនេលីស� កថា� រំបស់អ�កនឹងបង� ញ្របាប់អ�កថាេតី្រគ�េពទ្យ
នឹងទទលួករកម�៉ង់បែន�មស្រមាប់េវជ�ប�� េនះនិងចំននួៃនករបំេពញបែន�មថា� ែំដល អ�កនឹងទទលួបាន
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ផងែដរ។  ្របសិនេបី្រគ�េពទ្យរបស់អ�កេធ�ីករកម�៉ង់បែន�ម េនាះអ�កទទលួបានករបែន�ម 1 េលីកបុ៉េណា� ះ 

ស្រមាប់មយួដង។  ្របសិនេបីអ�កមានសំណួរទក់ទងនឹងឱសថមានេវជ�ប�� ្រត�វបានធានារ៉ប់រងឬអត់ ក៏
ដូចជា្រត�វករជំនយួក�ុងករែស�ងរកឱសថស� នេនក�ុងបណា� ញរបស់ AmeriHealth Caritas 

Pennsylvania ឬក៏មានសំណួរេផ្សងេទៀតសូមេហទូរស័ព�េទកន់េសវកម�សមាជិកតមរយៈេលខ  
1-888-991-7200 (TTY 1-888-987-5704)។ 
 
ក�ុងករណីែដលអ�កមានៃផ�េពះ អ�ក្រត�វទក់ទងេទកន់ករយិាល័យជំនយួករក�ុងេខនធី (CAO) ឬមជ្ឈ 

មណ� លេសវកម�អតិថិជនតមរយៈេលខទូរស័ព� 1-877-395-8930។ ជ្រមាបពកួេគឲ្យដឹងថាអ�កកំពុងមាន
ៃផ�េពះ។ អ�កនឹងមិនមានសហករទូទត់កំឡុងេពលអ�កមានៃផ�េពះេទ។ 
  
 

ប�� ីឱសថេពញនិយមទូទងំរដ� (PDL) និងប�� ីថា� បំែន�មរបស់ AmeriHealth Caritas 
Pennsylvania 

 
AmeriHealth Caritas Pennsylvania រ៉ប់រងេលីឱសថែដលបានចុះេឈ� ះក�ុងប�� ីឱសថេពញ
និយមទូទងំរដ� (PDL) និងប�� ីថា� បំែន�មរបស់ AmeriHealth Caritas PennsylvaniaН  េនះជាអ�ី
ែដល PCP របស់អ�កឬ្រគ�េពទ្យដៃទេទៀតគរួេ្របីេនេពលសេ្រមចថាថា� អំ�ីែដលអ�កគរួពិសរ។  ទងំប�� ី  
ឱសថទូទងំរដ� PDL និង ប�� ីថា� បំែន�មរបស់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania ្រគបដណ� ប់
ទងំេឈ� ះស� កយេីហ និងថា� ទូំេទ។  ថា� ទូំេទមានេ្រគឿងផ្សដូំចេទនឹងថា� មំានម៉ាកែដរ។  ចំេពះថា� ំ
ែដលមានេវជ�ប�� េដយេវជ�បណ�ិ តរបស់អ�កែដលមិនមានេនក�ុងប�� ីឱសថ PDL េនទូទងំរដ� និងប�� ី
ថា� បំែន�មរបស់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania ្រត�វករករអនុ�� តជាមុនសិន។  េនក�ុង
ប�� ីឱសថ PDL េនទូទងំរដ� និងប�� ីថា� បំែន�មរបស់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania អច
ផា� ស់ប�ូរយូរៗម�ង ដូេច�ះអ�ក្រត�វ្របាកដថា អ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពរបស់អ�កមានព័ត៌មានថ�ីបំផុតេពល

េចញេវជ�ប�� ថា� ជូំនអ�ក។   
 
្របសិនេបីមានចម�ល់ ឬក៏ចង់បានច្បោប់ចម�ងៃនប�� ីឱសថ PDL េនទូទងំរដ� និងប�� ីថា� បំែន�មរបស់ 

AmeriHealth Caritas Pennsylvania សូមេហទូរស័ព�េទកន់េសវកម�សមាជិកតមរយៈេលខ   
1-888-991-7200 (TTY 1-888-987-5704) ឬចូលេមីលេវបសយរបស់ AmeriHealth Caritas 
Pennsylvania តម www.amerihealthcaritaspa.comН 
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ករសងៃថ�ថា�  ំ
 
វ្របែហលជាមានេពលខ�ះែដលអ�កសងៃថ�ថា� រំបស់អ�ក។ AmeriHealth Caritas Pennsylvania អច
នឹងេចញសងជូនអ�កវញិ។ ដំេណីរករករបង់សងវញិេនះមិនអនុវត�ចំេពះករសហករទូទត់េលីៃថ�េសវ

សុខភាពេទ។  
ជាទូេទ សំណងមិន្រត�វបានបង់េលីថា� ែំដល៖  
 

• ្រត�វករករអនុ�� តជាមុនេទ។  
• មិន្រត�វបានរ៉ប់រងេដយ AmeriHealth Caritas Pennsylvania ឬកម�វធីិជំនយួេវជ�ស�ស� 

Pennsylvania (Pennsylvania Medical Assistance) េទ។  
• មិនមានភាពចបំាច់ខងេវជ�ស�ស�។  
• ្រត�តពិនិត្យក្រមិតដូសជាក់លក់និងែដនកំណត់ផ�ត់ផ�ង់ែដលកំណត់េដយ FDAН  
• ្រត�វករបំេពញបែន�មេលឿនេពក។  

 

 

 

អ�កមិនអចសង្របាក់ឲ្យវញិេទ ្របសិនេបី៖  
 

• េនេពលែដលអ�កបង់ៃថ�ថា�  ំអ�កគា� នសិទ�ិទទលួបានករធានារ៉ប់រងេលីឱសថេទ េនេពលអ�កបាន
បង់ៃថ�ថា� រំចួ។  

• េនេពលែដលអ�កទទលួបានករបំេពញបែន�មថា�  ំអ�កមិនែមនជាសមាជិករបស់ AmeriHealth 
Caritas Pennsylvania េទ។  

 
េដីម្បទីសំណងចំេពះថា� ែំដលអ�កបានបង់្របាក់រចួ អ�ក្រត�វែត៖ 
 

• ្រត�វេស�ីសុំសំណងជាលយលក�ណ៍អក្សរ។*    
• ្រត�វេផ�ីវកិ�យប្រតលំអិតែដលបានពីឱសថស� នរមួជាមយួនឹង៖  

o កលបរេិច�ទែដលអ�កបានទិញថា� ។ំ  
o េឈ� ះរបស់អ�ក។  
o េឈ� ះឱសថស� ន អសយដ� ន (ទី្រក�ង រដ� េលខកូដតំបន់) និងេលខទូរស័ព�។  
o េឈ� ះ គុណភាព និងបរមិាណៃនថា� ។ំ  
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o េលខ NDC ថា�  ំ(្របសិនេបីអ�កមិនច្បោស់ចំេពះព័ត៌មានេនះ សូមរកជំនយួពីឱសថ   

ករ)ី។  
o ចំននួទឹក្របាក់សរុបែដលអ�ក្រត�វបង់ចំេពះថា� នីំមយួៗ។  

 
* ្របសិនេបីអ�ក្រត�វករជំនួយក�ុងករសរេសរសេំណីេនះ សូមេហទូរស័ព�េទកន់េសវកម�សមាជិកតមរយៈ
េលខ 1-888-991-7200 (TTY 1-888-987-5704)។  
 
សរេសរេឈ� ះ អសយដ� ន េលខទូរស័ព� និងេលខសមា� ល់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania 

េនេលីវកិ�យប្រតរបស់អ�ក ឬេលី្រកដសណាមយួ។ េផ�ីព័ត៌មានខងេលីេទកន់៖  
Pharmacy Reimbursement Department  
AmeriHealth Caritas Pennsylvania 
P. O. Box 336  
Essington, PA 19029  
 
វអចនឹងចំណាយេពលពី 6 េទ 8 សបា� ហ៍មុនេពលអ�កទទលួបានករទូទត់្របាក់របស់អ�ក។  
 
ចំណា៖ំ ចំេពះវកិ�យប្រតែដលគា� នព័ត៌មានទងំអស់េនាះនឹងមិនទទលួបាន្របាក់សំណង់េហយី្រត�វ
ប��ូ នេទកន់អ�កវញិ។ វកិ�យប្រតគរួេផ�ីេទកន់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania ឲ្យបានឆាប់
បំផុត។ វកិ�យប្រតែដលមានរយៈេពលេលីសពី 365 នឹងមិន្រត�វបានទទលួយកេទ។ សូមចងចថំា្រត�វ
ទុកវកិ�យប្រតស្រមាប់ជាកំណត់្រតរបស់អ�ក។  
 
វកិ�យប្រតែដលមានព័ត៌មានទងំអស់ែដលអ�ក្រត�វករស្រមាប់សំណងគឺមានកឹបភា� ប់េនេលីក�� ប់ថា� ំ
របស់អ�ក។ វមិនែមនជាវកិ�យប្រតែដលមានករចុះប�� ីេនាះេទ។ ឱសថករអីច្រពីនវកិ�យប្រតេនាះជូន

អ�ក ្របសិនេបីអ�កេធ�ីករេស�ីសុំ។ 
  
 

ថា� ឯំកេទស 
 

ប�� ីឱសថ PDL េនទូទងំរដ� និងប�� ីថា� បំែន�មរបស់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania រមួ
មានឱសថែដល្រត�វបានេគស� ល់ថាឱសថឯកេទស។  េវជ�ប�� ស្រមាប់ថា� ្ំរបេភទេនះ្រត�វមានករ

អនុ�� តជាមុន។ អ�កអចនឹងមានស្រមាប់ថា� រំបស់អ�ក។  េដីម្បេីមីលប�� ីថា� េំពញនិយមទូទងំរដ� ប�� ី
ថា� បំែន�មរបស់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania និងប�� ីឱសថឯកេទសទងំមូល សូមេហ
ទូរស័ព�េទកន់េសវកម�សមាជិកតមរយៈ 1-888-991-7200 (TTY 1-888-987-5704) ឬចូល



េសៀវេភែណនាសំមាជកិរបស់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania ឆា�  ំ2022 

73 

េមីលេវបសយរបស់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania តម 

www.amerihealthcaritaspa.comН 
 
អ�ក្រត�វទទលួថា� ទំងំេនះពីឱសថស� នឯកេទស។  ឱសថស� នឯកេទសអចេផ�ីថា� ឲំ្យអ�កេដយផា� ល់តម

ៃ្របសណីយ ៍និងមិនមានករគិតៃថ�េលីអ�កស្រមាប់ករេផ�ីថា� ជូំនអ�ក។  ឱសថស� នឯកេទសនឹងទក់ទង
េទអ�កមុនេពលេផ�ីថា� ជូំនអ�ក។  ឱសថស� នក៏អចេឆ�ីយរល់ចម�ល់ែដលអ�កចង់សួរអំពីដំេណីរករេនាះ។  
អ�កអចេ្រជីសេរសីឱសថស� នឯកេទសណាមយួែដលមានេនក�ុងបណា� ញរបស់ AmeriHealth 

Caritas PennsylvaniaН  ស្រមាប់ប�� ីឱសថស� នឯកេទសក�ុងបណា� ញ សូមេហទូរស័ព�េទកន់េស
វកម�សមាជិកតមរយៈេលខ 1-888-991-7200 (TTY 1-888-987-5704) ឬចូលេមីលប�� ីអ�កផ�ល់

េសវែថទសុំខភាពេនេលីេវបសយរបស់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania តម 
www.amerihealthcaritaspa.comН  ស្រមាប់សណួំរេផ្សងេទៀត ឬព័ត៌មានបែន�ម សូមេហទូរស័ព�
េទកន់េសវកម�សមាជិកតមរយៈេលខ 1-888-991-7200 (TTY 1-888-987-5704)។  

 
ឱសថគា� នេវជ�ប��  

 
AmeriHealth Caritas Pennsylvania រ៉ប់រងេលីឱសថគា� នេវជ�ប�� េនេពលអ�កមានេវជ�ប�� ពី
អ�កផ�ល់េសវរបស់អ�ក។  អ�ក្រត�វភា� ប់មកជាមយួនូវប័ណ�សមា� ល់របស់ AmeriHealth Caritas 
Pennsylvania េហយីអ�កអចនឹងមានសហករទូទត់។  ខងេ្រកមេនះជាឧទហរណ៍ខ�ះៗៃនឱសថ
គា� នេវជ�ប�� ែដលបានធានារ៉ប់រង៖ 
 

• ថា� សុំីនុស និងថា� អំែឡរហ្ស ី
• ថា� ៃំថឡណុឺល ឬថា� អំស�ីរនី 

• វតីមីន 

• ថា� កំ�ក  
• ថា� បំំបាត់ឆ�ល់េក� ចុងដេង�ីម 

 
 
អ�កអចែស�ងរកព័ត៌មានបែន�មអំពីថា� ែំដលមិន្រត�វករេវជ�ប�� ែដលមានករធានារ៉ប់រងេដយចូលេមីល

េវបសយរបស់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania តម www.amerihealthcaritaspa.com 
ឬសូមេហទូរស័ព�េទកន់េសវកម�សមាជិក តមរយៈេលខ 1-888-991-7200 (TTY 1-888-987-

5704)។ 
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ករប�្ឈប់ថា� ជំក់ 
 

េតីអ�កចង់ឈប់ជក់បារែីដរេទ? AmeriHealth Caritas Pennsylvania ចង់ជយួអ�កក�ុងករផា� ច់បារ!ី 
 
្របសិនេបីអ�កបានេ្រតៀមខ�ួនក�ុងករមានេសរភីាពពីែផ្សងបាររីចួេហយី ពកួេយងីេនទីេនះេដីម្បជីយួអ�កមិន

ថាអ�កបានព្យោយាមផា� ច់់បារបុ៉ីនា� នដងេហយីេនាះេទ។ 
 
 

ថា� េំពទ្យ 
 
ប�� ីឱសថ PDL េនទូទងំរដ� រ៉ប់រងចំេពះថា� ខំងេ្រកមេដីម្បជីយួអ�កក�ុងករផា� ច់់បារ។ី   
 
ស្រមាប់ប�� ីឱសថទងំមូលែដល្រត�វបានធានារ៉ប់រងេដយ PDL េនទូទងំរដ� ចូលេមីលេវបសយរបស់
េយងីតម www.amerihealthcaritaspa.com ចុចេលពីក្យសមាជិក រចួែស�ងរកពក្យេវជ�បណ�ិ ត   ឱ

សថ ឬឱសថស� ន។ អ�កនឹងែស�ងរកតំណភា� ប់េនទីេនាះក�ុង PDL េនទូទងំរដ�។ 

ណាត់ជួប PCP របស់អ�កេដីម្បទីទលួបានករេចញេវជ�ប�� េលីថា� សំ្រមាប់ករផា� ច់ថា� ជំក់។ 
 
 
 

េសវ្របឹក្សោ 
 
ករ្របឹក្សោក៏អចជយួអ�កក�ុងករផា� ច់បារបីានែដរ។ AmeriHealth Caritas Pennsylvania រ៉ប់រងេលី
េសវ្របឹក្សោដូចខងេ្រកម៖   
 

• អ�កចូលរបស់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania ទងំអស់មានសិទ�ិទទួលបានករ

្របឹក្សោ 70 ដងក�ុងមយួឆា� ។ំ ករ្របឹក្សោម�ងមានរយៈេពល 15 នាទី (្របឹក្សោទល់មុខគា� ) ស្រមាប់
ទងំករ្របឹក្សោជា្រក�ម ឬជាបុគ�ល។  

• អ�កមិន្រត�វករករពិភាក្សោឬករអនុ�� តជាមុនេដីម្បចូីលរមួវគ�្របឹក្សោេនាះេទ។ ចូរពិភាក្សោជាមយួ
្រគ�េពទ្យរបស់អ�កអំពីករែស�ងរកអ�ក្របឹក្សោេយាបល់ែដលេនជិតអ�ក។  

• អ�ក្របឹក្សោេយាបល់្រត�វែតជាែផ�កមយួៃនកម�ជំនយួែផ�កេវជ�ស�ស�។ អ�ក្របឹក្សោេយាបល់ក៏្រត�វែត
ទទលួបានករអនុ�� តពី្រកសួងសុខភាពផងែដរ។  
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ករព្យោបាលសុខភាពផ�ូវចិត� 
 
មនុស្សខ�ះ្របែហលជាេ�ស�ស ្រព�យបារម� ឬក៏ពិបាកចិត�េនេពលែដលពកួេគព្យោយាមផា� ច់់បារ។ី  សមាជិក
របស់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania មានសិទ�ិទទលួេសវកម�េដីម្បេីដះ្រសយផលប៉ះពល់

ទងំេនះ បុ៉ែន�េសវកម�ទងំេនះ្រត�វបានធានារ៉ប់រងេដយ BH-MCO របស់អ�ក។  អ�កអចែស�ងរក BH-

MCO េនក�ុងេខនធីរបស់អ�ក និងព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់ខ�ួនេនេលីទំព័រ 106 ែដលមានេនក�ុង
េសៀវេភែណនា។ំ  អ�កក៏អចេហទូរស័ព�េទកន់េសវកម�សមាជិករបស់ AmeriHealth Caritas 

Pennsylvania តមរយៈេលខ 1-888-991-7200 (TTY 1-888-987-5704) ស្រមាប់ជំនយួក�ុងករ
ទក់ទងមក BH-MCO របស់អ�ក។ 
 
 
 

ធនធានស្រមាប់ករប�្ឈប់ថា� ជំក់េផ្សងេទៀត 
 
ស្រមាប់ជំនយួបែន�ម អ�កអច៖  

• េហទូរស័ព�េទកន់ PA Free Quitline តមរយៈេលខ 1-800-QUIT-NOW (784-866)។  
• ចូលេទកន់ https://www.health.pa.gov/Pages/default.aspx ស្រមាប់ព័ត៌មានអំពី “ថា� ំ

ជក់”។  
• ចូលេទកន់េគហទំព័រ https://pa.quitlogix.org េដីម្បែីស�ងធនធានអ�ក្របឹក្សោករប�្ឈប់ថា� ំ

ជក់ និងដំបូនា� នអំពីករឈប់ជក់បារ។ី  
 
សូមចងចថំា AmeriHealth Caritas Pennsylvania េនទីេនះេដីម្បជីយួគា្ំរទអ�កឲ្យទទលួបាន
សុខភាពល�េដយគា� នករជក់បារ។ី  កំុរង់ចឲំ្យេសះ!  សូមេហទូរស័ព�េទកន់េសវកម�សមាជិកតម    
រយៈទូរស័ព�េលខ 1-888-991-7200 (TTY 1-888-987-5704) េដីម្បឲី្យេយងីអចជយួអ�កចប់េផ�ីម 
បាន។ 
 

 
ែផនករ្រគ�សរ 

 
AmeriHealth Caritas Pennsylvania រ៉ប់រងេលីេសវកម�ែផនករ្រគ�សរ។  អ�កមិនចបំាច់្រត�វករ

ករែណនាពីំ PCP របស់អ�កស្រមាប់េសវកម�ែផនករ្រគ�សរេទ។  េសវកម�ទងំេនះរមួមានករេធ�ីេតស�
ករមានៃផ�េពះករេធ�ីេតស�និងព្យោបាលជំងឺែដលឆ�ងតមរយៈកររមួេភទ ករផ�ត់ផ�ង់ករ្រគប់្រគងពន្យោរ
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កំេណីត និងករអប់រែំផនករ្រគ�សររមួនិងករ្របឹក្សោផងែដរ។  អ�កអចជបួ្រគ�េពទ្យណាក៏បានែដលជាអ�ក

ផ�ល់េសវជំនកួរេវជ�ស�ស�រមួទងំ អ�កផ�ល់េសវកម�េ្រកបណា� ញែដលផ�ល់េសវកម�ែផនករ្រគ�សរ។  
មិនមានករហករទូទត់ស្រមាប់េសវកម�ទងំេនះេទ។  េនេពលអ�កេទរកអ�កផ�ល់េសវែផនករ្រគ�សរ

ែដលមិនស�ិតេនក�ុងបណា� ញរបស់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania អ�ក្រត�វែតបង� ញប័ណ� 
សមា� ល់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania និងប័ណ� ACCESS ឬ EBT របស់អ�ក។ 

ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�មស�ីពីេសវកម�ែផនករ្រគ�សរែដលមានករធានារ៉ប់រង ឬេដីម្បទីទលួបានជំនយួ
ក�ុងករែស�ងរកអ�កផ�ល់េសវែផនករ្រគ�សរ សូមេហទូរស័ព�េទកន់េសវកម�សមាជិកតមរយៈទូរស័ព�
េលខ 1-888-991-7200 (TTY 1-888-987-5704)។ 
 
 

ករែថទមំាតុភាព 
 

ករែថទកំ�ុងអំឡុងេពលមានៃផ�េពះ 
 
ករែថទេំពលកំពុងមានៃផ�េពះគឺជាករែថទសុំខភាពែដល�ស�ីទទលួបានក�ុងអំឡុងេពលមានពេពះ និង
ស្រមាលេដយអ�កផ�ល់េសវែថទមំាតុភាព ដូចជាេពទ្យសម�ព (OB ឬ OB/GYN) ឬេពទ្យឆ�ប។  ករ
ែថទនិំងពិនិត្យេពះឲ្យបានមុន និងជាេទៀងទត់គឺសំខន់ខ� ងំណាស់ស្រមាប់អ�ក និងសុខភាពរបស់កូន  
អ�ក។  េបីេទះជាអ�កធា� ប់ពេពះពីមុនក៏េដយ វសំខន់ក�ុងករេទជួបអ�កផ�ល់េសវែថទេំពលលំែហមាតុ
ភាពឲ្យបានេទៀងទត់េពញមយួរយៈេពលពេពះ។ 
 
េបីសិនអ�កគិតថាអ�កមានៃផ�េពះ េហយី្រត�វករេតស�ប�� ក់ករមានៃផ�េពះ សូមេទជបួ PCP របស់អ�ក 
ឬអ�កផ�ល់េសវេរៀបចំែផនករ្រគ�សរ។  េបីសិនអ�កមានៃផ�េពះ អ�កអច៖ 
 

• េហទូរស័ព�ឬេទជបួ PCP ែដលអចជយួអ�កក�ុងករែស�ងរកអ�កផ�ល់េសវែថទមុំនេពល
ស្រមាលែដលេនក�ុងបណា� ញរបស់ AmeriHealth Caritas PennsylvaniaН 

• ជបួជាមយួបណា� ញ OB ឬ OB/GYN ឬេពទ្យឆ�បេដយខ�ួនឯង។  អ�កមិន្រត�វករករែណនាំ

ស្រមាប់ករែថទេំពលស្រមាកលំែហមាតុភាពេឡយី។ 

• េទកន់មណ� លសុខភាពក�ុងបណា� ញែដលផ�ល់េសវ OB ឬ OB/GYNН  

• សូមេហទូរស័ព�េទកន់េសវកម�សមាជិកតមរយៈេលខ 1-888-991-7200 (TTY 1-888-

987-5704) េដីម្បែីស�ងរកអ�កផ�ល់េសវែថទមំាតុភាព។ 
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អ�កគរួែតេទជួប្រគ�េពទ្យឲ្យបានឆាប់េនេពលែដលអ�កដឹងថាខ�ួនឯងមានៃផ�េពះ។  អ�កផ�ល់េសវែថទមំា

តុភាពរបស់អ�កនឹងេធ�ីករណាត់ជួបជាមយួអ�ក 
 

• ្របសិនេបីអ�កស�ិតេនក�ុង្រតីមាសទីមយួ ក�ុងរយៈេពល 10 ៃថ�ៃនៃថ�េធ�ីករ ែដល AmeriHealth 
Caritas Pennsylvania ដឹងថាអ�កមានៃផ�េពះ។ 

• ្របសិនេបីអ�កស�ិតេនក�ុង្រតីមាសទីពីរ ក�ុងរយៈេពល 5 ៃថ�ៃនៃថ�េធ�ីករ ែដល AmeriHealth 
Caritas Pennsylvania ដឹងថាអ�កមានៃផ�េពះ។ 

• ្របសិនេបីអ�កស�ិតេនក�ុង្រតីមាសទីបី ក�ុងរយៈេពល 4 ៃថ�ៃនៃថ�េធ�ីករ ែដល AmeriHealth 
Caritas Pennsylvania ដឹងថាអ�កមានៃផ�េពះ។ 

• ្របសិនេបីអ�កកំពុងពេពះែដល្របឈមនឹងហនិភ័យ ក�ុងរយៈេពល 24 េម៉ាងែដល 
AmeriHealth Caritas Pennsylvania ដឹងថាអ�កមានៃផ�េពះ។ 

 
ក�ុងករណីបនា� ន់ សូមទក់ទងេទេលខ 911 ឬេហឡានេពទ្យក�ុងតំបន់របស់អ�ក។ 
 
ករជបួជាមយួអ�កផ�ល់េសវែថទមំាតុភាពែតមយួក�ុងរយៈេពលមានៃផ�េពះរហូតដល់េ្រកយស្រមាល 
(60 ៃថ� បនា� ប់ពីទរកបានេកីត) គឺមានសរៈសំខន់ខ� ងំណាស់។  ពួកេគនឹងតមដនស� នភាពជំងឺ
របស់អ�កនិងករលូតលស់របស់កូនអ�កយ៉ាងដិតដល់។  វក៏ជាគំនិតល�ក�ុងករេនក�ុងគេ្រមាង 
HealthChoices ដែដលក�ុងកំឡុងេពលមានៃផ�េពះផងែដរ។ 
 
AmeriHealth Caritas Pennsylvania បានបណ�ុ ះបណា� លជាពិេសសដល់អ�កស្រមបស្រម�លករ
ែថទមំាតុភាព ែដលដឹងពីេសវ និងធនធានែដលមានស្រមាប់អ�កផងែដរ។  
 
្របសិនេបីអ�កមានៃផ�េពះេហយីបានជបួអ�កផ�ល់េសវែថទមំាតុភាពរចួេហយី េនេពលែដលអ�កចុះេឈ� ះ

ក�ុង AmeriHealth Caritas Pennsylvania អ�កអចបន�ជបួអ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពេនាះ 
េទះបីជាគាត់មិនស�ិតេនក�ុងបណា� ញរបស់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania ក៏េដយ។  អ�ក
ផ�ល់េសវែថទសុំខភាពនឹង្រត�វចុះេឈ� ះក�ុងកម�វធីិជំនយួេវជ�ស�ស� េហយី្រត�វទូរស័ព�េទ 
AmeriHealth Caritas Pennsylvania េដីម្បទីទួលបានករយល់្រពមព្យោបាលអ�ក។ 
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ករែថទសំ្រមាប់អ�ក និងទរករបស់អ�កេ្រកយេពលទរកេកីត 
 
អ�កគរួែតេទជួបអ�កផ�ល់េសវែថទមំាតុភាពចេនា� ះពី 7 េទ 84 ៃថ� បនា� ប់ពីអ�កបានស្រមាលកូន េដីម្បី
ពិនិត្យសុខភាព លុះ្រតែតអ�កផ�ល់េសវែថទមំាតុភាពចង់ជួបអ�កេលឿនជាងេនះ។ 
 
ទរករបស់អ�កគរួែតមានករណាត់ជបួជាមយួ PCP របស់ទរកេនេពលគាត់មានអយុពី 3 េទ 5 ៃថ� 
លុះ្រតែត្រគ�េពទ្យចង់ជួបទរករបស់អ�កេលឿនជាងេនះ។  យកល�គរួែតេ្រជីសេរសី្រគ�េពទ្យឲ្យកូនរបស់អ�ក 
េនេពលអ�កមានៃផ�េពះេនេឡយី។  ្របសិនេបីអ�ក្រត�វករជំនយួក�ុងេ្រជីសេរសី្រគ�េពទ្យស្រមាប់កូនរបស់

អ�ក សូមេហទូរស័ព�េទកន់េសវកម�សមាជិកតមរយៈេលខ 1-888-991-7200 (TTY 1-888-987-

5704)។ 
 
 
 

កម�វធីិមាតុភាពរបស់ AmeriHealth Pennsylvania  
 
AmeriHealth Caritas Pennsylvania មានកម�វធីិពិេសសមយួស្រមាប់�ស�ីមានៃផ�េពះ គឺ Bright 

Start®។ 
 
េនកម�វធីិ Bright Start េយងីអចជយួឲ្យអ�កមានខុសភាពល�ក�ុងេពលែដលអ�កមានៃផ�េពះ ែដលេនះ
អចជយួឲ្យទរកអ�កមានសុខភាពល�។ េយងីនឹង្របាប់អ�កអំពីសរៈសំខន់ៃនករែថទមុំនេពលអ�ក
ស្រមាលកូនែដលក�ុងេនាះមានដូចជា៖  

• ពិសវតីមីនស្រមាប់មុនេពលស្រមាលកូន  
• បរេិភាគអហរឲ្យបាន្រតឹម្រត�វ។  

• េជៀសឲ្យឆា� យពីេ្រគឿងេញ�ន េ្រគឿង្រសវងឹ និងបារ។ី  
• េទរកទន�េពទ្យរបស់អ�កេដីម្បជីយួឲ្យអ�� ញេធ�ញរបស់អ�កមានសុខភាពល�។  

 
វជាករសំខន់ស្រមាប់ករេទជបួទន�េពទ្យយ៉ាងេហចណាស់ម�ងក�ុងអំឡុងេពលែដលអ�កមានៃផ�េពះ។ 
សុខភាពេធ�ញនិងអ�� ញរបស់អ�កមានឥទ�ិពលេលីសុខភាពទរកេនក�ុងៃផ�។ ជាឧទហរណ៍មានដូចជា

ជំងឺេនេលីអ�� ញេធ�ញអចបង�ឲ្យមានករចម�ងេរគ ែដលអចេធ�ីឲ្យទរកឆាប់េកីត។ ទរកែដលឆាប់
េកីតអចមានឱកសខ�ស់ក�ុងករមានប�� សុខភាពនិងពិករភាពែដលអចេកីតេឡងីេពញមយួជីវតិ។  

 
េយងីនឹងេធ�ីករជាមយួអ�ក អ�កស្រមាលកូន(OB) របស់អ�ក និងទន�េពទ្យរបស់អ�កេដីម្បេីធ�ីឲ្យ្របាកដថា
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អ�កទទលួបានករែថទែំដលអ�ក្រត�វករ។  

េយងីមានព័ត៌មានស�ីពីេសវកម�េផ្សងេទៀត ដូចជា៖  
• អហរ និងសេម��កបំពក់។  

• ករដឹកជ��ូ ន។  
• ករបំេបេដះ។  

• ករែថទេំនផ�ះ។  
• ករជយួឲ្យអ�កយល់ដឹងពីអរម�ណ៍ និងបែ្រមប្រម�លរងកយរបស់អ�ក។  
• ជយួឲ្យអ�កេបាះបង់ករជក់បារ។ី  

• ករឲ្យអ�កភា� ប់ទំនាក់ទំនងជាមយួកម�វធីិសួរសុខទុក�តមផ�ះស្រមាប់អ�ក និង/ឬកូនរបស់អ�ក ែដល
មានផ�ល់ជូនក�ុងសហគមន៍របស់អ�ក។  

• កម�វធីិ WIC (កម�វធីិ�ស�ី ទរក និងកុមារ)  
• ជយួអ�កទក់ទងនឹងប�� េ្រគឿងេញ�ន េ្រគឿង្រសវងឹ ឬប�� សុខភាពផ�ូវចិត�។  
• ជយួអ�កទក់ទងនឹងកររេំលភបំពនក�ុង្រគ�សរ។ 

 
អ�ក្របែហលអចទទលួបានករេមីលែថទងំសុខភាពេនផ�ះ សមា� រៈេវជ�ស�ស�ពិេសស ឬករដឹកជ��ូ ន
មកជបួ្រគ�េពទ្យ។ សូមទក់ទងមកកន់ពួកេយងីេដីម្បទីទលួបានព័ត៌មានបែន�ម។ អ�កអចទូរស័ព�េដយ
គិតៃថ�មកកន់ Bright Start តមរយៈេលខ 1-877-364-6797។ 
 
 
 

សមា� រៈេវជ�ស�ស�ែដលេ្របីជាប់បានយូរ និងសមា� រៈេពទ្យ 
 
AmeriHealth Caritas Pennsylvania រ៉ប់រងេលីសមា� រៈេវជ�ស�ស�ែដលេ្របីជាប់បានយូរ និងសមា� រៈ

េពទ្យ រប់ប��ូ លទងំ DME ស្រមាប់េ្របី្របាស់ក�ុងផ�ះ។ DME គឺជាសមា� រៈ ឬឧបករណ៍េពទ្យែដល្រត�វ
បានេ្របី្របាស់េនក�ុងផ�ះរបស់អ�កជាេ្រចីនដង ឬកែន�ងណាែដលសកម�ភាពជីវតិធម�តេកីតេឡងី េហយីជា
ទូេទវមិន្រត�វបានេ្របី្របាស់េនេនាះេទ លុះណាែតបុគ�លរូបេនាះមានជំងឺ ឬរងរបសួ។  ឧបករណ៍េពទ្យជា
ធម�តអចេបាះេចលបានេ្រកយេពលេ្របី្របាស់រចួេហយី្រត�វបានេ្របី្របាស់ស្រមាប់េគាលបំណងេវជ�ស
�ស�។  របស់ទងំេនះខ�ះ្រត�វករករអនុ�� តជាមុនេហយី្រគ�េពទ្យ្រត�វប�� ទិញរបស់ទងំេនាះ។  អ�កផ�ត់
ផ�ង់ DME ្រត�វែតេនក�ុងបណា� ញរបស់ AmeriHealth Caritas PennsylvaniaН  អ�កអចនឹងមាន
ករសហករទូទត់មយួ។   
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ឧទហរណ៍ៃន DME រមួមាន៖  
 

• បំពង់អុកសុីែសន 

• េកអីរុញ 

• េឈ្ីរចត់ 

• ឧបករណ៍ជំនយួករេដីរ 
• រណបឆ�ឹង 

• ែ្រគេពទ្យពិេសស  
 
ឧទហរណ៍ៃន DME ស្រមាប់េ្របី្របាស់ក�ុងផ�ះមានដូចជា៖ 

• ជេណ�ី រេយាងស្រមាប់រេទះរុញ 

• េកអីយន�ស្រមាប់េឡងីជេណ�ី រ 
• ឧបករណ៍េលីកែដលភា� ប់នឹងពិដន 

• ផ�ូវជ្រមាលេធ�ីពីេលហធាតុ 

AmeriHealth Caritas Pennsylvania រ៉ប់រងេលីករដំេឡងី DME ស្រមាប់េ្របីេនផ�ះ បុ៉ែន�មិនែកកុន
ផ�ះេទ។ 
 
ឧទហរណ៍ៃនឧបករណ៍េពទ្យរមួមាន៖ 
 

• ឧបករណ៍ស្រមាប់ជំងឺទឹកេនាមែផ�ម (ដូចជាសឺរុងំ ្របដប់េតស�េមីលជាតិស�រក�ុងអហរ ) 

• ៃស្បរុ ំ
• ស�ុតឬកវរុ ំ

• សមា� រៈទក់ទងនឹងទឹកេនាម (ដូចជាេខទឹកេនាម, េខ្រទនាប់, ្រកណាត់្រទប់កំុឲ្យ្រជាបទឹក) 
 
្របសិនេបីអ�កមានសំណួរណាមយួទក់ទងនឹង DME ឬេ្រគឿងបរកិ� េពទ្យ ឬស្រមាប់ប�� ីបណា� ញអ�កផ�ត់
ផ�ង់េ្រគឿងបរកិ� េពទ្យ សូមទូរស័ព�េទកន់េសវកម�សមាជិកតមរយៈេលខ 1-888-991-7200 (TTY 1-

888-987-5704)។ 
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េសវកម�ស្រមាប់អ�កជំងឺែដលមិនស្រមាកក�ុងមន�ីរេពទ្យ 
 

AmeriHealth Caritas Pennsylvania េចញៃថ�េលីេសវកម�ស្រមាប់អ�កជំងឺែដលមិនស្រមាកក�ុង
មន�ីរេពទ្យ ដូចជា ករព្យោបាលរងកយ ករងរ និងករនិយាយ ្រពមទងំករថតករំស�ីអិុច និងករេធ�ី  

េតស�ពិេសធន៍។  PCP នឹងេរៀបចំស្រមាប់េសវកម�ទងំេនះជាមួយអ�កផ�ល់េសវែថទណំាមា� ក់ក�ុង
បណា� ញរបស់ AmeriHealth Caritas PennsylvaniaН 
 
សូមេមីលព័ត៌មានេនក�ុងែផ�ក ករអនុ�� តជាមុន េនេលីទំព័រទី 52 ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�ម ថាេតីេសវ

កម�ព្យោបាលអ�កជំងឺែដលមិនស្រមាកេនមន�ីរេពទ្យណាខ�ះអច្រត�វករករអនុមតិជាមុន។  
 
េដីម្បែីស�ងរកព័ត៌មានអំពីៃថ�សហករទូទត់ស្រមាប់េសវកម�ស្រមាប់អ�កជំងឺែដលមិនស្រមាកក�ុងមន�ីរ
េពទ្យ សូមពិនិត្យេមីលកលវភិាគៃនៃថ�សហករទូទត់ែដលមានភា� ប់មកជាមយួក�� ប់ស� គមន៍របស់អ�ក។ 
អ�កក៏អចែស�ងរកព័ត៌មានេនះេនេលីេវបសយរបស់េយងីតម www.amerihealthcaritaspa.com ឬ
េមីលែផ�កេសវកម�ែដលធានារ៉ប់រងេនេលីទំព័រទី 41 ៃនេសៀវេភែណនាេំនះស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�ម។ 
 

 

េសវកម�េមីលែថក�ុងមណ� លែថទ ំ
 

AmeriHealth Caritas Pennsylvania ធានារ៉ប់រងេលីេសវកម�េមីលែថក�ុងមន�ីរែថទរំហូតដល់ 30 
ៃថ�។  ្របសិនេបីអ�ក្រត�វករេសវកម�េមីលែថក�ុងមន�ីរែថទេំលីសពី 30 ៃថ�េហយីកម�វធីិ Community 
HealthChoices មានេនក�ុងតំបន់ែដលអ�ករស់េន អ�កនឹង្រត�វបានេគវយតៃម�េដីម្បេីមីលថាេតីអ�កមាន
សិទ�ិចូលរមួក�ុងកម�វធីិ Community HealthChoices ែដរឬេទ។ ្របសិនេបី Community 

HealthChoices មិនមានេនក�ុងតំបន់ែដលអ�ករស់េន អ�កនឹង្រត�វលុបេឈ� ះេចញពី AmeriHealth 
Caritas Pennsylvania េហយីនឹងទទលួបានេសវកម�របស់អ�កតមរយៈ្របព័ន�បង់ៃថ�េសវស្រមាប់

ជំនយួែផ�កេវជ�ស�ស�។ 
 

េសវកម�មន�ីរេពទ្យ 
 
AmeriHealth Caritas Pennsylvania រ៉ប់រងេលីេសវកម�ែថទនិំងព្យោបាលអ�កជំងឺេនក�ុង និងេ្រក
មន�ីរេពទ្យ។  ្របសិនេបីអ�ក្រត�វករេសវស្រមាប់អ�កជំងឺែដលសំរកក�ុងមន�ីេពទ្យ  ែដលមិនសូវបនា� ន់ េនាះ 

PCP របស់អ�ក ឬ្រគ�េពទ្យឯកេទសរបស់អ�កនឹងេរៀបចំស្រមាប់អ�កេដីម្បចូីលស្រមាកេនក�ុងមន�ីរេពទ្យក�ុង
បណា� ញរបស់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania េហយីនឹងតមដនករែថទរំបស់អ�កេបី
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េទះបីជាអ�ក្រត�វករ្រគ�េពទ្យេផ្សងេទៀតកំឡុងេពលអ�កស� ក់េនមន�ីរេពទ្យ។  ករស្រមាកក�ុងមន�ីេពទ្យ្រត�វ

ែតមានករអនុមតិេដយ AmeriHealth Caritas PennsylvaniaН  េដីម្បដឹីងថាេតីមន�ីរេពទ្យស�ិតេន
ក�ុងបណា� ញរបស់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania ឬអត់ សូមេហទូរស័ព�េទកន់េសវកម�

សមាជិកតមរយៈេលខ 1-888-991-7200 (TTY 1-888-987-5704) ឬែឆកេមីលប�� ីអ�កផ�ល់េសវ
ែថទេំនេលីេវបសយ AmeriHealth Caritas Pennsylvania តម 
www.amerihealthcaritaspa.comН   
 
្របសិនេបីអ�កមានករបនា� ន់ េហយី្រត�វបានទទលួឲ្យចូលស្រមាកមន�ីរេពទ្យ អ�កឬក៏សមាជិក្រគ�សរមា� ក់ 
ឬមិត�ភក�ិមា� ក់គរួឲ្យដំណឹងេទកន់អ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពបឋម (PCP) ឲ្យបានឆាប់តមែដលអច

េធ�ីបាន បុ៉ែន�មិន្រត�វឲ្យេលីស 24 េម៉ាងេឡយី េ្រកយេពលអ�ក្រត�វបានទទលួឲ្យចូលមន�ីរេពទ្យ។  
្របសិនេបីអ�ក្រត�វបានទទួលឲ្យចូលស្រមាកមន�ីរេពទ្យែដលមិនស�ិតក�ុងបណា� ញរបស់ AmeriHealth 

Caritas Pennsylvania អ�កអចនឹង្រត�វបានេផ�រេទមន�ីរេពទ្យេនក�ុងបណា� ញរបស់ AmeriHealth 
Caritas Pennsylvania រញិ។  អ�កមិន្រត�វបានផា� ស់េទកន់មន�ីរេពទ្យថ�ីេទ លុះ្រតែតអ�កមានសុខ
ភាពរងឹមា្ំរគប់្រគាន់ក�ុងករេផ�រេទកន់មន�ីរេពទ្យថ�ី។ 
 
វពិតជាសំខន់ណាស់េដីម្បណីាត់ជបួជាមយួ PCP របស់អ�កក�ុងរយៈេពល 7 ៃថ� បនា� ប់ពីអ�កចកេចញ
ពីមន�ីរេពទ្យ។  េទជបួ PCP របស់អ�កភា� មបនា� ប់ពីអ�កបានស� ក់េនមន�ីរេពទ្យនឹងជយួអ�កេធ�ីតមករ
ែណនាណំាមយួ ែដលអ�កទទលួបានេនេពលែដលអ�កស�ិតេនក�ុងមន�ីរេពទ្យ េហយីបង� រអ�កពីករចុះ
េឈ� ះម�ងេទៀតេដីម្បចូីលស្រមាកក�ុងមន�ីរេពទ្យ។ 
 
េពលខ�ះ អ�កអច្រត�វេទជួប្រគ�េពទ្យ ឬទទលួករព្យោបាលេនមន�ីរេពទ្យ េដយមិនបាច់្រត�វបានអនុ�� ត

ឲ្យចូលេគងេពញមយួយប់។  េសវកម�ទងំេនះ្រត�វបានេហថាេសវស្រមាប់អ�កជំងឺែដលសំរកក�ុងមន�ីរ
េពទ្យ។  
 
្របសិនេបីអ�កមានសំណួរេផ្សងអំពីេសវកម�មន�ីរេពទ្យ សូមេហទូរស័ព�េទកន់េសវកម�សមាជិកតមរយៈ
េលខ 1-888-991-7200 (TTY 1-888-987-5704)។ 
 
េដីម្បែីស�ងរកព័ត៌មានអំពីករសហករទូទត់ស្រមាប់េសវកម�មន�ីរេពទ្យ សូមពិនិត្យេមីលកលវភិាគៃនករ

សហករទូទត់ែដលមានភា� ប់មកជាមយួក�� ប់ស� គមន៍របស់អ�ក។ អ�កក៏អចែស�ងរកព័ត៌មានេនះេនេលី
េវបសយរបស់េយងីតម www.amerihealthcaritaspa.com ឬេមីលែផ�កេសវកម�ែដលធានារ៉ប់រង

ចប់ពីទំព័រទី 41 ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�ម។ 
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េសវកម�បង� រទុកមុន 
 

AmeriHealth Caritas Pennsylvania ធានារ៉ប់រងេលីេសវកម�បង� រទុកមុនែដលអចជយួឲ្យអ�ក
រក្សោបានសុខភាពល�។  េសវកម�បង� រទុកមុនរមួមានេលីសពីករជបួជាមយួ PCP របស់អ�កម�ងក�ុងមយួ

ឆា� េំដីម្បេីធ�ីករពិនិត្យសុខភាព។  ពួកេគក៏រប់ប��ូ លទងំករចក់ថា� បំង� រេរគ (ចក់វ៉ក់សងំ) ករេធ�ី  
េតស�េនមន�ីរពិេសធន៍និងករេធ�ីេតស�េផ្សងៗេទៀតែដលអចឲ្យអ�កនិង PCP របស់អ�កដឹងថាអ�កមាន
សុខភាពល�ឬមានប�� សុខភាពណាមយួ។  េទជបួ PCP របស់អ�កស្រមាប់េសវកម�បង� រទុកមុន។  

គាត់នឹងែណនាអំំពីករែថរក្សោសុខភាពរបស់អ�កេយាងេទតមអនុសសន៍ចុងេ្រកយស្រមាប់ករែថទ។ំ   
 
�ស�ីក៏អចេទចូលរមួ OB/GYN ស្រមាប់ករេធ�ីេតស� Pap និង្រតេគៀក្របចឆំា� រំបស់ពកួេគ និងេដីម្បី
ទទលួេវជ�ប�� ស្រមាប់ករថតឆ�ុះេមីលេដះ។ 
 

េតីដល់េពល្រត�វពិនិត្យសុខភាពេហយីែមនេទ?  
 

មនុស្ស្រគប់វយ័  េទជបួទន�េពទ្យរបស់អ�ក 2 ដងក�ុងមយួឆា� សំ្រមាប់
ករពិនិត្យសុខភាពមាត់េធ�ញ។  

្របសិនេបីកូនរបស់អ�កមានអយុចេនា� ះពី 0 េទ 12 ឆា�  ំ េទជបួ PCP របស់កូនអ�កស្រមាប់ករចក់ថា�  ំនិង
ថតពិនិត្យេមីល។  

 

្របសិនេបីអ�ក (ឬកូនរបស់អ�ក) មានអយុចេនា� ះពី 
11 េទ 20 ឆា�  ំ 

េទជបួ PCP របស់អ�ក (ឬកូនរបស់អ�ក) ម�ងេរៀង
រល់ឆា� ។ំ 

  

�ស�ីទងំឡាយ  េទជបួេពទ្យេរគ�ស�ី (GYN) ឬ PCP របស់អ�ក
េរៀងរល់ឆា� សំ្រមាប់ប�� សុខភាព�ស�ី។ 

  

្របសិនេបីអ�កមានៃផ�េពះ  ជបួជាមយួ្រគ�េពទ្យសម�ព ឬេពទ្យេរគ�ស�ី 
(OB/GYN) ភា� មៗ េហយីេធ�ីករណាត់ជួបឲ្យ

បានេទៀងទត់។ េហទូរស័ព�េទកន់ទន�េពទ្យរបស់
អ�កៃថ�េនះស្រមាប់ករពិនិត្យសុខភាពមាត់េធ�ញ។ 
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្របសិនេបីអ�កជា�ស�ីមានអយុចប់ពី 40 ឆា� េំឡងីេទ  េធ�ីករករថតឆ�ុះេមីលសុដន់របស់អ�កម�ងជាេរៀង

រល់ឆា� ឬំេធ�ីតមករែណនារំបស់្រគ�េពទ្យ។  

 

្របសិនេបីអ�កជាបុរសមានអយុចប់ពី 50 ឆា� េំឡងីេទ  ពិេ្រគាះជាមយួ្រគ�េពទ្យរបស់អ�កអំពីករពិនិត្យរក

េមីលមហរកី្រកេពញ្រប�ស� ត។  

 

្របសិនេបីអ�កមានអយុចប់ពី 50 ឆា� េំឡងីេទ  ពិេ្រគាះជាមយួេវជ�បណ�ិ តរបស់អ�កអំពីករពិនិត្យរក
េមីលជំងឺមហរកីេពះេវៀនធំនិង្រកសល់គូថ។ 

  
 
 

ករពិនិត្យរងកយ 
 
អ�កគរួែតេធ�ីករពិនិត្យរងកយេដយ PCP របស់អ�កយ៉ាងេហចណាស់ម�ងក�ុងមយួឆា� ។ំ  វនឹងជយួឲ្យ 
PCP របស់អ�ករកេឃញីប�� ណាមយួែដលអ�កអចនឹងមិនដឹងអំពីវ។  PCP របស់អ�កអចប�� ទិញករ
េធ�ីេតស�ែផ�កេលី្របវត�ិសុខភាព អយុ និងេភទរបស់អ�ក។  PCP របស់អ�កក៏នឹងពិនិត្យផងែដរថាេតីអ�ក
បានចក់ថា� បំង� រនិងេសវបង� រទុកមុនរបស់អ�កទន់សម័យេហយីឬេនេដីម្បរីក្សោអ�កឲ្យមានសុខភាពល�។ 
 
្របសិនេបីអ�កមិនច្បោស់ថាេតីអ�កមានភាពទន់សម័យជាមយួត្រម�វករែថទសុំខភាពឬអត់ សូមេហ

ទូរស័ព�េទកន់ PCP របស់អ�ក ឬេសវកម�សមាជិកតមរយៈេលខ 1-888-991-7200 (TTY  
1-888-987-5704)។  េសវកម�សមាជិកក៏អចជយួអ�កេធ�ីករណាត់ជបួជាមយួ PCP របស់អ�កបានផង

ែដរ។  
 
 

ករែថទសុំខភាពេនផ�ះ 

AmeriHealth Caritas Pennsylvania រ៉ប់រងេលីករែថទសុំខភាពេនផ�ះែដល្រត�វបានផ�ល់ជូន
េដយភា� ក់ងរសុខភាពតមផ�ះ។  ករែថទសុំខភាពេនផ�ះគឺជាករែថទែំដល្រត�វបានផ�ល់ជូនេនផ�ះ
របស់អ�ក េហយីវរមួប��ូ លទងំេសវែថទកំរជយួដល់សកម�ភាពរស់េន្របចៃំថ� ដូចជាករងូតទឹក ករ
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េស��កពក់ និងករបរេិភាគអហរ និងករព្យោបាលរងកយ ករនិយាយ និងករព្យោបាលេដយវជិា� ជីវៈ។  

្រគ�េពទ្យរបស់អ�ក្រត�វែតប�� ទិញករែថទសុំខភាពេនផ�ះ។   
 
្របសិនេបីអ�កមានអយុេលីសពី 21 ឆា�  ំមានែដនកំណត់ចំេពះចំននួៃនករមកេមីលករែថទេំនផ�ះែដល

អ�កអចទទលួបានលុះ្រតែតអ�ក ឬអ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពេស�ីសុំករេលីកែលងចំេពះែដនកំណត់
េនាះ។  
 
អ�កគរួែតទក់ទងេទកន់េសវកម�សមាជិកតមរយៈេលខ 1-888-991-7200 (TTY 1-888-987-

5704) ្របសិនេបីអ�ក្រត�វបានអនុ�� តេលីករែថទសុំខភាពេនផ�ះ និងករែថទេំនាះមិន្រត�វបានផ�ល់
ជូនដូចែដលបានអនុ�� តេទ។ 
 

 

 

មជ្ឈមណ� លផ�ល់ករែថទពិំេសសដល់អ�កជំងឺ 
 

ផ�ះេវជ�ស�ស�ែដលផ�ល់ករែថទពិំេសសដល់អ�កជំងឺ ឬផ�ះែថទសុំខភាព គឺជាវធីិស�ស�របស់្រក�មមយួ
ក�ុងករផ�ល់ករែថទ។ំ វមិនែមនជាអគារ, ផ�ះ, ឬេសវកម�ករែថទសុំខភាពេនផ�ះេនាះេទ។ 

 
េតីមូ៉ែដលែថទេំនះេមីលេទដូចអ�?ី 

េវជ�បណ�ិ តែដលេ្របីគំរូៃនករែថទរំបស់ផ�ះេវជ�ស�ស�ផ�ល់ករែថទពិំេសសដល់អ�កជំងឺ (PCMH)៖ 

• េមីលករខុស្រត�វរល់សុខភាពទងំអស់របស់អ�ក រមួមាន៖ 

o សុខភាពកយសម្បទ និងអកប្បកិរយិា។ 

o ស� នភាព្រស�ច្រសវនិងរុៃំរ។៉ 

• នឹងស� ប់ករចង់បាននិងតំរូវកររបស់អ�កនិង្រក�ម្រគ�សរអ�ក។ 

• េ្របីបេច�កវទិ្យោេដីម្ប៖ី  
o រក្សោករសមា� ត់ព័ត៌មានសុខភាពរបស់អ�ក។ 

o តមដននិងជយួេធ�ីឲ្យករែថទរំបស់អ�ក្របេសីរេឡងី។ 

• មាន្រក�ម្រគប់្រគងករែថទតំមសហគមន៍ែដលនឹង 

o បេង�ីតគេ្រមាងែថទ ំ្របសិនេបីអ�កមាន ស� នភាពជំងឺរុៃំរស៉�ុគស� ញ។ ពិេ្រគាះជាមយួ្រគ�
េពទ្យរបស់អ�កេដីម្បពិីនិត្យេមីលថាេតីអ�កមានជំងឺរុៃំរស៉�ុគស� ញែដរឬេទ។ 

o ភា� ប់អ�កេទនឹងធនធានសហគមន៍។ 
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ករ្រគប់្រគងជំងឺ 
 

AmeriHealth Caritas Pennsylvania មានកម�វធីិស�័្រគចិត�េដីម្បជីួយអ�កែថទសុំខភាពខ�ួនបានឲ្យ
បានល�្របេសីរ ្របសិនេបីអ�កមានអករៈជំងឺណាមួយដូចេលីកេឡងីខងេ្រកម។  AmeriHealth 
Caritas Pennsylvania មានអ�ក្រគប់្រគងករែថទែំដលនឹងេធ�ីករជាមយួអ�ក និងអ�កផ�ល់េសវែថទំ
សុខភាពរបស់អ�កេដីម្ប្ីរបាកដថាអ�កពិតជាទទលួបានេសវកម�ែដលអ�ក្រត�វករ។  អ�កមិន្រត�វករករ
ែណនាពីំ PCP របស់អ�កស្រមាប់កម�វធីិទងំេនះេទ និងមិនមានករសហករទូទត់េទ។   
 
្របសិនេបីអ�កមានស� នភាពសុខភាពណាមយួដូចបានរយខងេ្រកម អ�កអចក� យជាែផ�កមយួៃនកម�វធីិ
ពិេសសរបស់េយងីស្រមាប់៖  

• ជំងឺហតឺ។  
• ជំងឺស�ះផ�ូវដេង�ីមរុៃំរ ៉(COPD)។  
• ជំងឺទឹកេនាមែផ�ម។  
• ជំងឺែដលប៉ះពល់្របព័ន�ឈមរត់។  
• ជំងឺឈម្រកកក។  
• ជំងឺហុវី/េអដស៍។  
• ជំងឺកង�ះឈម្រកហម។  

មានវធីិមយួចំននួែដលអ�កអចក� យជាែផ�កមយួៃនកម�វធីិទងំេនះ៖  
• PCP, ្រគ�េពទ្យឯកេទស ឬអ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពរបស់អ�កអចនឹងពិេ្រគាះជាមយួអ�កអំពី

ករក� យជាែផ�កមយួៃនកម�វធីិ។ គាត់នឹងេហទូរស័ព�មកេយងីេដីម្បភីា� ប់ទំនាក់ទំនងនឹងអ�ក។  
• េយងីអចេមីលេឃញីពី្របវត�ិសុខភាពរបស់អ�កថាអ�កនឹងទទលួបានធានារ៉ប់រងពីកម�វធីិមយួ។ 

េយងីនឹងេផ�ីព័ត៌មានេទអ�កតមៃ្របសណីយ ៍ឬទក់ទងេទអ�កអំពីករក� យជាែផ�កមយួៃនកម�វធីិ។  

• អ�កអចសកសួរបាន! សូមេហទូរស័ព�េទកន់េសវកម�សមាជិកតមរយៈេលខ 1-888-991-

7200 (TTY 1-888-987-5704) និងសកសួរអំពីកម�វធីិណាមយួ។  
 

តមរយៈកម�វធីិរបស់េយងី េយងីជយួអ�កឲ្យមានករយល់ដឹងកន់ែត្របេសីរេឡងីអំពីស� នភាពរបស់អ�ក។ 

អ�ក្រគប់្រគងករែថទជំយួស្រមបស្រម�លករែថទសុំខភាពរបស់អ�កនិងប��ូ នព័ត៌មានដល់អ�កអំពីស� ន
ភាពរបស់អ�ក។ 
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្របសិនេបីអ�កមានត្រម�វករបែន�ម អ�ក្រគប់្រគងករែថទរំបស់អ�កនឹងេធ�ីករជាមួយអ�ក និង PCP របស់ 

អ�ក។ អ�កនឹងកំណត់និងេធ�ីករេលីេគាលេដផា� ល់ខ�ួនេដីម្បេីលីកកម�ស់សុខភាពនិងគុណភាពជីវតិរបស់ 
អ�ក។  
 
ក�ុងនាមជាសមាជិករបស់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania អ�កមានសិទ�ិេដីម្បនិីយាយថាអ�ក
មិនចង់ក� យជាែផ�កមយួៃនកម�វធីិទងំេនះេទ។ អ�កអច្របាប់េយងីតមទូរស័ព� ឬជាលយលក�ណ៍អក្សរ។ 
្របសិនេបីអ�កមិនចង់ក� យជាែផ�កមយួៃនកម�វធីិទងំេនះេទ េនាះវនឹងមិនផា� ស់ប�ូរករធានារ៉ប់រងរបស់ 

AmeriHealth Caritas Pennsylvania េដយវធីិណាមយួេឡយី។ វក៏មិនផា� ស់ប�ូររេបៀបែដល 
AmeriHealth Caritas Pennsylvania និងអ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពរបស់េយងី ឬ្រកសួងេសវ

កម�្របជាជន (DHS) ្រប្រពឹត�ចំេពះអ�កេឡយី។  
 
្របសិនេបីអ�កមានចម�ល់ណាមយួទក់ទងនឹងកម�វធីិពិេសសៗ ឬមិនចង់ក� យជាែផ�កមយួៃនកម�វធីិទងំ
េនះ សូមេហទូរស័ព�េទកន់កម�្រគប់្រគងករែថទតំមរយៈេលខ 1-877-693-8271, ជេ្រមីសទី 2 (TTY 
711)។ 

តមរយៈករអនុវត�តមែផនករែថទសុំខភាពរបស់អ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពរបស់អ�ក និងករយល់ដឹង
ពីជំងឺ ឬស� នភាពរបស់អ�ក អ�កអចមានសុខភាពកន់ែតល�។  អ�ក្រគប់្រគងករែថទរំបស់ 
AmeriHealth Caritas Pennsylvania េនទីេនះេដីម្បជីយួអ�កឲ្យយល់ពីរេបៀបែថទខំ�ួនឯងឲ្យបាន
ល�្របេសីរេដយអនុវត�តមករប�� របស់េវជ�បណ�ិ តរបស់អ�ក េដយបេ្រងៀនអ�កអំពីរេបៀបេ្របី្របាស់ថា� ំ
េពទ្យរបស់អ�ក ជយួអ�កឲ្យមានសុខភាព្របេសីរេឡងី និងផ�ល់ព័ត៌មានដល់អ�កេដីម្បេី្របី្របាស់េនក�ុងសហ
គមន៍របស់អ�ក។  ្របសិនេបីអ�កមានសំណួរអ�ីមយួ ឬ្រត�វករជំនយួ សូមេហទូរស័ព�េទកន់េសវកម�
សមាជិកតមរយៈេលខ 1-888-991-7200 (TTY 1-888-987-5704)។ 
 
 
 
ករពិនិត្យេរគស��  ករេធ�េីរគវនិិច�យ័ និងករព្យោបាលមុនេពលកំណត់ និងទន់េពលេវល (EPSDT) 

 
េសវកម� EPSDT អចរកបានស្រមាប់េក�ងអយុេ្រកម 21 ឆា� ។ំ  េពលខ�ះពកួេគក៏្រត�វបានេគប��ូ នេទ
េធ�ីករពិនិត្យសុខភាពទរកឬកុមារផងែដរ។  កូនរបស់អ�កអច្រត�វបានជបួេដយ្រគ�េពទ្យកុមារ ្រគ�េពទ្យ

ជំងឺទូេទលក�ណៈ្រគ�សរឬ CRNPН  អ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពែដលអ�កេ្រជីសេរសីស្រមាប់កូនរបស់
អ�កនឹងក� យជា PCP របស់កូនអ�ក។  េគាលបំណងៃនេសវកម�េនះគឺេដីម្បឆីាប់រកឱ្យេឃញីប�� សុខ

ភាពែដលអចេកីតមាននិងេដីម្បេីធ�ីឱ្យ្របាកដថាកូនរបស់អ�កមានសុខភាពល�។  ្របសិនេបីអ�កមានចម�ល់ 
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ឬ្រត�វករព័ត៌មានបែន�ម សូមេហទូរស័ព�េទកន់េសវកម�សមាជិកតមរយៈេលខ 1-888-991-7200 

(TTY 1-888-987-5704)។ 
 
 

េតីេនេពលណាែដលករពិនិត្យ EPSDT គរួែតប�� ប់? 
 
កុមារនិងមនុស្សវយ័េក�ងគរួែតមានករពិនិត្យសុខភាព របស់ពកួេគេដយែផ�កេលីកលវភិាគែដលបានរយ
ខងេ្រកម។  វចបំាច់ក�ុងករអនុវត�តមកលវភិាគេនះេទះបីជាកូនរបស់អ�កមិនឈក៏ឺេដយ។  អ�កផ�ល់
េសវែថទសុំខភាពរបស់អ�កនឹង្របាប់អ�កថាេតីករេទជបួទងំេនះគរួេកីតេឡងីេនេពលណា។  កុមារនិង

កូនេក�ងែដលេទីបេចះេដីរេតះតះ្រត�វករករមកជួបបីបនួដងក�ុងមយួឆា� ចំំែណកកុមារអយុពី 3 េទ 20 
ឆា� ្ំរត�វករ្រតឹមែត 1 ដងក�ុងមយួឆា� ។ំ 
 

កលវភិាគពនិតិ្យេរគស�� ែដលបានែណនា ំ

3-5 ៃថ� 0-1 ែខ 2-3 ែខ 4-5 ែខ 

6-8 ែខ 9-11 ែខ 12 ែខ 15 ែខ 

18 ែខ 24 ែខ 30 ែខ  

េក�ងមានអយុ 3-20 ឆា� គំរួែតេធ�ីករពិនិត្យេរគ្របចឆំា�  ំ
 

 

េតីអ�កផ�ល់េសវេថទសុំខភាពនឹងេធ�អី�កំីឡុងេពលករពិនិត្យ EPSDT? 
 
អ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពរបស់អ�កនឹងសួរអ�កនិងកូនរបស់អ�កនូវសំណួរមយួចំននួ េធ�ីេតស� និងពិនិត្យ

េមីលថាេតីកូនរបស់អ�កលូតលស់បានបុ៉ណា� េហយី។  េសវកម�ខងេ្រកមគឺជាេសវកម�មយួចំននួែដល
អចនឹង្រត�វអនុវត�ក�ុងេពលករពិនិត្យេដយអ្រស័យេលីអយុនិងត្រម�វកររបស់កុមារ៖ 
 

• ករពិនិត្យរងកយទងំមូល 

• ករចក់ថា� បំង� រ 

• ករេធ�ីេតស�ចក�ុស�ស� 
• ករេធ�ីេតស�ករស� ប់លឺ 

• ករពិនិត្យេមីលជំងឺអូទីសឹម 

• ករពិនិត្យេមីលជំងឺរេបង 
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• ករពិនិត្យសុខភាពមាត់េធ�ញ  

• ករពិនិត្យសមា� ធឈម 

• ករអប់រសុំខភាពនិងសុវត�ិភាព 

• ពិនិត្យសន�ស្សន៍ម៉ាសរងកយរបស់កុមារ (BMI) 

• ករពិនិត្យ និង / ឬករ្របឹក្សោស្រមាប់ករេ្របី្របាស់ថា� ជំក់និងេ្រគឿង្រសវងឹនិងករេ្របី្របាស់េ្រគឿង

េញ�ន ែដលចប់េផ�ីមពីអយុ 11 ឆា�  ំ
• ករពិនិត្យវភិាគទឹកេនាម 

• ករេធ�ីេតស�េមីលក្រមិតបរមិាណសំណេនក�ុងឈម 

• ករពិនិត្យករលូតលស់ 

• ករពិនិត្យជំងឺធា� ក់ទឹកចិត�ចប់េផ�ីមពីអយុ 12 ឆា�  ំ
• ករពិនិត្យេមីលជំងឺធា� ក់ទឹកចិត�របស់អ�កមា� យ 
 

AmeriHealth Caritas Pennsylvania ធានារ៉ប់រងេលីេសវកម�ែដលចបំាច់េដីម្បពី្យោបាលប��
សុខភាពែដល្រត�វបានសមា� ល់េឃញីកំឡុងេពលករពិនិត្យ EPSDTН  
 
េសវកម�បែន�មអចរកបានស្រមាប់កុមារែដលមានត្រម�វករពិេសសៗ។  និយាយជាមយួអ�កផ�ល់េសវ
ែថទសុំខភាពរបស់អ�កថាេតីកូនរបស់អ�កអច្រត�វករេសវកម�បែន�មទងំេនះែដរឬេទ។ 
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ែផ�កទី 4 –  

 

េ្រកបណា� ញ  

និង 

េសវកម�េ្រកគេ្រមាង 
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អ�កផ�ល់េសវកម�េ្រកបណា� ញ 
 
អ�កផ�ល់េសវកម�េ្រកបណា� ញគឺជាអ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពែដលមិនមានកិច�សន្យោជាមយួ 
AmeriHealth Caritas Pennsylvania េដីម្បផី�ល់េសវកម�ជូនសមាជិករបស់ AmeriHealth 

Caritas Pennsylvania េនាះេទ។  វអចមានេពលមយួែដលអ�ក្រត�វករ្រគ�េពទ្យ ឬមន�ីរេពទ្យែដល
មិនស�ិតេនក�ុងបណា� ញរបស់ AmeriHealth Caritas PennsylvaniaН  ្របសិនេបីករណីេនះេកីត

េឡងី អ�កអចេស�ីសុំ PCP របស់អ�កឲ្យជយួអ�ក។  PCP របស់អ�កមានេលខពិេសសមយួេដីម្បេីហ
ទូរស័ព�េទសួរ AmeriHealth Caritas Pennsylvania ថា អ�ក្រត�វបានអនុ�� តឲ្យជបួអ�កផ�ល់េសវ

កម�េ្រកបណា� ញ។  AmeriHealth Caritas Pennsylvania នឹងពិនិត្យេមីលថាេតីមានអ�កផ�ល់េសវ
ែថទសុំខភាពដៃទេទៀតេនក�ុងតំបន់របស់អ�កែដលអចផ�ល់នូវ្របេភទៃនករែថទដូំចគា� ស្រមាប់អ�ក ឬ 
PCP របស់អ�កេជឿថាចបំាច់ស្រមាប់អ�ក។  ្របសិនេបី AmeriHealth Caritas Pennsylvania មិន
អចផ�ល់ឲ្យអ�កនូវជេ្រមីសអ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពយ៉ាងេហចណាស់ពីរនាក់េនក�ុងតំបន់របស់អ�ក 
េនាះ AmeriHealth Caritas Pennsylvania នឹងធានារ៉ប់រងេលីេសវចបំាច់ខងេវជ�ស�ស�េដយ
អ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពេ្រកបណា� ញ។   
 
 

ករទទួលករែថទកំ�ុងេពលេនេ្រកតំបន់េសវកម�របស់ AmeriHealth Caritas 
Pennsylvania 

 
េនេ្រកតំបន់េសវកម�របស់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania េហយីមានអសន�ែផ�កេវជ�ស�ស� 
សូមេទកន់បន�ប់សេ�ង� ះបនា� ន់ែដលេនជិតបំផុតឋឬទូរស័ព�េទេលខ 911។  ស្រមាប់ស� នភាពជំងឺ   
សេ�ង� ះបនា� ន់ អ�កមិនចបំាច់ទទលួករយល់្រពមពី AmeriHealth Caritas Pennsylvania េដីម្បី
ទទលួករែថទ។ំ  ្របសិនេបីអ�ក្រត�វករករទទលួឲ្យចូលស្រមាកេនមន�ីរេពទ្យ អ�កគរួផ�ល់ព័ត៌មានដល់ 

អ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពបឋម (PCP)របស់អ�កឲ្យបានដឹង។   
 
្របសិនេបីអ�ក្រត�វករករែថទសំ្រមាប់ស� នភាពជំងឺក�ុងករណីមិនបនា� ន់ ក�ុងខណៈែដលស�ិតេនេ្រក
តំបន់េសវកម� សូមេហទូរស័ព�េទកន់ PCP របស់អ�ក ឬេសវកម�សមាជិកតមរយៈេលខ 1-888-991-

7200 (TTY 1-888-987-5704) ែដលនឹងជយួអ�កឲ្យទទលួបានករែថទដ៏ំ្រតឹម្រត�វបំផុត។ 
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AmeriHealth Caritas Pennsylvania នឹងមិនបង់្របាក់ស្រមាប់េសវកម�ែដលទទលួបានេនខង

េ្រកសហរដ�អេមរកិ និងទឹកដីរបស់ខ�ួនេទ។ 
 
 

េសវកម�េ្រកគេ្រមាង 
 
អ�កអចមានសិទ�ិទទលួបានេសវកម�េផ្សងេ្រកពីេសវកម�ែដលផ�ល់េដយ AmeriHealth Caritas 
PennsylvaniaН  ខងេ្រកមេនះគឺជាេសវកម�មួយចំននួែដលអចេ្របីបានបុ៉ែន�មិន្រត�វបានធានារ៉ប់រង

េដយ AmeriHealth Caritas Pennsylvania េទ។  ្របសិនេបីអ�កចង់ជយួក�ុងករទទលួបានេសវ
កម�ទងំេនះ សូមេហទូរស័ព�មកេសវកម�សមាជិកតមរយៈេលខ 1-888-991-7200 (TTY 1-888-

987-5704)។ 
 
 
 

ករដឹកជ��ូ នស្រមាប់ករព្យោបាលជំងឺក�ុងករណីមិនបនា� ន់ 
 

AmeriHealth Caritas Pennsylvania មិនរប់ប��ូ លឡានេពទ្យដឹកអ�កជំងឺក�ុងករណីមិនបនា� ន់
ស្រមាប់សមាជិករបស់  HealthChoices ភាគេ្រចីនេទ។  AmeriHealth Caritas Pennsylvania 
អចជយួអ�កក�ុងករេរៀបចំមេធ្យោបាយេធ�ីដំេណីរេទកន់ករណាត់ជបួែដលមានេសវកម�ធានារ៉ប់រងតម
រយៈកម�វធីិដូចជាកម�វធីិែចកគា� ជិះ (Shared Ride) ឬ MATP ែដលបានពិពណ៌នាខងេ្រកម។   
 
AmeriHealth Caritas Pennsylvania ពិតជារ៉ប់រងេលីឡានេពទ្យដឹកអ�កជំងឺក�ុងករណីមិនបនា� ន់ 
្របសិនេបី៖ 
 

• អ�ករស់េនក�ុងមណ� លែថទេំហយី្រត�វេទជបួករណាត់េពទ្យ ឬមណ� លែថទបំនា� ន់ឬឱសថស� ន
ស្រមាប់េសវកម�ជំនយួេវជ�ស�ស� DME ឬថា� េំពទ្យណាមយួ។  

• អ�ក្រត�វករឡានេពទ្យដឹកអ�កជំងឺក�ុងករណីមិនបនា� ន់ដូចជា្របសិនេបីអ�ក្រត�វករេ្របីែ្រគរុញអ�ក
ជំងឺេដីម្បេីទជួបករណាត់របស់អ�ក 

 
្របសិនេបីអ�កមានចម�ល់ទក់ទងនឹងឡានេពទ្យដឹកអ�កជំងឺក�ុងករណីមិនបនា� ន់ សូមេហទូរស័ព�េទកន់

េសវកម�សមាជិកតមរយៈេលខ 1-888-991-7200 (TTY 1-888-987-5704)។  
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កម�វធីិជំនយួករដឹកជ��ូ នស្រមាប់ករព្យោបាល 
 
MATP ផ�ល់ករដឹកជ��ូ នេទកន់ និងមកពីអ�កផ�ល់េសវសុខភាពែដលបានចុះេឈ� ះជាមយួ  MA និង
មានលក�ណៈសម្បត�ិ្រគប់្រគាន់ និងឱសថស� នតមជេ្រមីសរបស់អ�ក ែដលជាទូេទមានផ�ល់េសវជូន និង

្រប្របាស់េដយពលរដ�ដៃទក�ុងសហគមន៍របស់អ�ក។ េសវកម�េនះ្រត�វបានផ�ល់ជូនេដយឥតគិតៃថ�។ 
MATP េនក�ុងេខនធីែដលអ�ករស់េននឹងកំណត់ពីត្រម�វកររបស់អ�កស្រមាប់េសវកម�និងផ�ល់នូវ្របេភទ
ៃនករដឹកជ��ូ ន្រតឹម្រត�វស្រមាប់អ�ក។ ជាទូេទ េសវកម�ដឹកជ��ូ ន្រត�វបានផ�ល់ជូនតមវធីិដូចខងេ្រកម៖ 

• ទីណាែដលមានមេធ្យោបាយេធ�ីដំេណីរសធារណៈដូចជាឡាន្រក�ង រថេភ�ីងេ្រកមដី ឬរថេភ�ីង 

MATP ផ�ល់សំបុ្រតប�� ក់ ឬកន�ុយសំបុ្រត ឬសងអ�កវញិស្រមាប់ៃថ�េធ�ីដំេណីរសធារណៈ 

េបីសិនអ�ករស់េនក�ុងចមា� យ ¼ ៃនចំណតផ�ល់េសវេលីេគាលេដជាក់លក់មយួ។  
• ្របសិនេបីអ�ក ឬនរណាមា� ក់េទៀតមានឡានែដលអ�កអចេ្របីេដីម្បណីាត់ជបួ េនាះ MATP 

អចនឹងបង់លុយឲ្យអ�កក�ុងមយួម៉ាយល៍បូកនឹងកែន�ងចតនិងៃថ�េសវែដលមានបង� ន់ៃដ
្រតឹម្រត�វ។  

• េនេពលែដលករដឹកជ��ូ នសធារណៈមិនអចេ្របីបានឬមិនសម្រសបនឹងអ�ក េនាះ 

MATP ផ�ល់ករជិះរថយន�ដឹកអ�កដំេណីរែដលរមួមានរថយន�ែវន៉ រថយន�ដឹកទំនិញ ឬរថ
យន�តក់សុី។  ជាធម�តរថយន�េនះនឹងមានអ�កជិះេលីសពី 1 នាក់េដយមានេពលេវល 
និងទីតងំេទយក និងទំលក់ចុះេផ្សងៗគា� ។  
 

 
្របសិនេបីអ�ក្រត�វករមេធ្យោបាយេធ�ីដំេណីរេទកន់ករណាត់ជួបទក់ទងនឹងសុខភាព ឬេទឱសថស� ន 
សូមទក់ទង MATP ក�ុងតំបន់របស់អ�កេដីម្បទីទលួបានព័ត៌មានបែន�មនិងចុះេឈ� ះស្រមាប់េសវកម�។  
 
ប�� ីេពញេលញៃនព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់ MATP ្របចេំខនធីអចរកេឃញីេនទីេនះ៖ 
http://matp.pa.gov/CountyContact.aspx។  
 
MATP នឹងប�� ក់ជាមយួ AmeriHealth Caritas Pennsylvania ឬករយិាល័យ្រគ�េពទ្យរបស់អ�ក

ែដលករណាត់ជបួទក់ទងនឹងសុខភាពែដលអ�ក្រត�វករករដឹកជ��ូ នស្រមាប់េសវកម�ែដលបានធានា
រ៉ប់រង។  AmeriHealth Caritas Pennsylvania េធ�ីករជាមយួ MATP េដីម្បជីយួអ�កេរៀបចំករដឹក

ជ��ូ ន។  ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�ម អ�កក៏អចេហទូរស័ព�េទកន់េសវកម�សមាជិកតមរយៈទូរស័ព�េលខ 
1-888-991-7200 (TTY 1-888-987-5704)។ 

 

http://matp.pa.gov/CountyContact.aspx
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កម�វធីិ�ស� ីទរក និងកុមារ  
 
កម�វធីិ�ស�ី ទរក និង កុមារ (WIC) ផ�ល់អហរសុខភាព និងអហរូបត�ម�ដល់ទរក និងកុមារអយុ
េ្រកម 5 ឆា�  ំនិង�ស�ីមានៃផ�េពះ �ស�ីស្រមាលកូនរចួ ឬ�ស�ីកំពុងបំេបេដះកូន។  WIC ជយួអ�កនិងកូន

របស់អ�កញុាឲំ្យបានល�េដយបេ្រងៀនអ�កអំពីអហរបំប៉នល� និងផ�ល់ប័ណ�ញុាអំហរដល់អ�កឲ្យេ្របីេន
តមហងលក់េ្រគឿងេទស។  WIC ជយួទរកនិងកុមារតូចៗឲ្យបរេិភាគអហរ្រតឹម្រត� េដីម្បឲី្យពួកេគអច
ធំធាត់មានសុខភាពល�។  អ�កអចេស�ីសុំអ�កផ�ល់េសវែថទមំាតុភាពរបស់អ�កេដីម្បដីក់ពក្យសុំ WIC 

េនេពលជបួេលីកេ្រកយ ឬទូរស័ព�េទេលខ 1-800-WIC-WINS (1-800-942-9467)។  ស្រមាប់
ព័ត៌មានបែន�ម សូមចូលេមីលេវបសយ WIC តម www.pawic.com 
 
 
 

ប�� អំេពីហងិ្សោក�ុង្រគ�សរ និងករបង� រ 
 
អំេពីហងិ្សោក�ុង្រគ�សរគឺជាគំរូៃនឥរយិាបទែដលមនុស្សមា� ក់ព្យោយាមដេណ�ី មអំណាចឬ្រគប់្រគងេលី
មនុស្សមា� ក់េទៀតេនក�ុង្រគ�សរឬទំនាក់ទំនងជិតស�ិទ�។ 
 
មាន្របេភទអំេពីហងិ្សោក�ុង្រគ�សរជាេ្រចីន។ អំេពីហងិ្សោក�ុង្រគ�សររមួមាន៖  
 

• ករេធ�ីបាបផ�ូវចិត� 
• កររេំលភបំពនផ�ូវកយ 

• ករលបចប់ 
• ករចប់រេំលភ 

• កររេំលភបំពនហរិ��វត�ុ 
• ករេជរ្របមាថ 
• កររេំលភបំពនេលីមនុស្សចស់ 
• អំេពីហងិ្សោេកីតេឡងីក�ុងជីវតិគូស� មីភរយិា  
• កររេំលភបំពនពីៃដគូជិតស�ិទ�  

• អំេពីហងិ្សោក�ុង្រគ�សរេនក�ុងសហគមន៍ LGBTQ+  
 

http://www.pawic.com/
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មានេឈ� ះខុសៗគា� ជាេ្រចីន្រត�វបានេ្របីេដីម្បនិីយាយអំពីអំេពីហងិ្សោក�ុង្រគ�សរ។ វអច្រត�វបានេគេហ

ថា៖ កររេំលភបំពន អំេពីហងិ្សោក�ុង្រគ�សរ កររេំលភេលីរងកយ កររេំលភបំពនពីៃដគូជិតស�ិទ� ឬ
្រក�ម្រគ�សរ, ប�ី្របពន�, ទំនាក់ទំនងឬអំេពីហងិ្សោពីៃដគូេស�ហមិនទន់េរៀបករ។ 
 
្របសិនេបីមានេរឿងណាមួយកំពុងេកីតេឡងីចំេពះអ�កឬបានេកីតេឡងីឬអ�កខ� ចៃដគូអ�ក េនាះអ�កអច
នឹងមានទំនាក់ទំនងែដលមានកររេំលភបំពន។   
 
អំេពីហងិ្សោក�ុង្រគ�សរគឺជាឧ្រកិដ�កម� េហយីករករពរផ�ូវច្បោប់គឺមានស្រមាប់អ�ក។ ករចកេចញពីទំនាក់

ទំនងែដលមានអំេពីហងិ្សោគឺមិនងយ្រស�លេនាះេទ បុ៉ែន� អ�កអចរកជំនួយបាន។  
 
 
 

កែន�ងេដីម្បទីទលួបានជំនួយ៖ 
 
ែខ្សទូរស័ព�ទន់េហតុករណ៍ស្រមាប់អំេពីហងិ្សោក�ុង្រគ�សរថា� ក់ជាតិ 
 

1-800-799-7233 (SAFE)  
1-800-787-3224 (TTY) 
 
្រក�មច្រម�ះៃនរដ� Pennsylvania ្របឆាងំអំេពីហងិ្សោក�ុង្រគ�សរ  
 
េសវកម�ែដលផ�ល់ជូនជនរងេ្រគាះេដយអំេពីហងិ្សោក�ុង្រគ�សររមួមាន៖ អន�រគមន៍េលីវបិត�ិ ករ្របឹក្សោ 
េទតមករណាត់ជួបរបស់ បូ៉លីស េពទ្យនិងករណាត់ជបួេនតុលករ។ និងទីជំរកបនា� ន់បេណា� ះ
អសន�ស្រមាប់ជនរងេ្រគាះនិងកុមារេនក�ុងបន�ុក។ កម�វធីិបង� រនិងអប់រក៏ំ្រត�វបានផ�ល់ផងែដរេដីម្បបីន�យ

ហនិភ័យៃនអំេពីហងិ្សោក�ុង្រគ�សរេនក�ុងសហគមន៍។      
 
1-800-932-4632 (េនក�ុងរដ� Pennsylvania)  
 

កររេំលភបំពនផ�ូវេភទនិងវបិត�ិរេំលភេសពសន�វៈ 
 

អំេពីរេំលភបំពនផ�ូវេភទ រមួមានករទក់ទងពក្យសម�ីឬសកម�ភាពផ�ូវេភទែដលមិនចង់បានណាមយួ

ែដល្របឆាងំនឹងឆន�ៈរបស់មនុស្ស។  េគអចេ្របីករចប់បង�ំ ករគំរមកំែហង េ្របីឧបាយកលឬប��ុ ះ
ប��ូ លឲ្យ្រប្រពឹត�អំេពីរេំលភផ�ូវេភទ។  អំេពីរេំលភបំពនផ�ូវេភទ មានដូចជា៖  

http://www.thehotline.org/
http://www.pcadv.org/
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• ចប់រេំលភ  

• ករបំពនផ�ូវេភទ 
• ករបំពនផ�ូវេភទសច់ញាតិបងប�ូន  

• ករបំពនផ�ូវេភទេលីកុមារ  
• ករចប់រេំលភមនុស្សស� ល់គា�  
• ចប់កន់ ឬស� បបែង�ល  

• េផ�ីសរជារូបអសអភាសេដយគា� នករអនុ�� ត  
• កររេំលភបំពនតមពិធីសសនា  

• កររកសុីេកង្របវ�័� ផ�ូវេភទ (ឧទហរណ៍៖ េពស្យោចរ) 
• ករយាយផី�ូវេភទ  
• ករ្របឆាងំនឹង្រក�ម LGBTQ+ ករសម�ុតគំរម 
• ករលត្រតដងនិងករលួចេមីលេគ្រសត ឬរមួរក័្សគា�  (ទេង�ីែដល្រត�វបានេគេមីលេឃញី ថតរូប 

ឬថតេនកែន�ងែដលេគគិតថាជាកែន�ងឯកជន)  
• ករចូលរមួេដយបង�ំក�ុងករផលិតរូបភាពអសអភាស 

 
អ�ករចួផុតពីអំេពីហងិ្សោផ�ូវេភទអចមាន្របតិកម�ខងរងកយ ផ�ូវចិត�ឬអរម�ណ៍ចំេពះបទពិេសធន៍េនាះ។  
អ�ករចួផុតពីអំេពីហងិ្សោផ�ូវេភទអចមានអរម�ណ៍ថាឯក ភ័យខ� ច ខ� ស់េអៀន និងភ័យខ� ចថាគា� ននរណា
មា� ក់េជឿពកួេគេទ។  ករព្យោបាលអច្រត�វករេពលេវល បុ៉ែន�ករព្យោបាលអចេកីតេឡងីបាន។  
 
 
កែន�ងេដីម្បទីទលួបានជំនួយ៖ 
 
មជ្ឈមណ� លវបិត�ិរេំលភេសពសន�វៈ េន Pennsylvania បេ្រមីមនុស្សេពញវយ័និងកុមារទងំអស់។ េស
វកម�ទងំេនាះរមួមាន៖  
 

• ្របឹក្សោេយាបល់អំពីវបិត�ិេដយេសរនិីងេដយសំងត់ 24 េម៉ាងក�ុងមយួៃថ�។ 
• េសវកម�ស្រមាប់្រក�ម្រគ�សរ មិត�ភក�ិ ៃដគូ ឬប�ី ្របពន�របស់ជនរងេ្រគាះ។ 
• ព័ត៌មាននិងករែណនាេំទកន់េសវកម�េផ្សងេទៀតេនក�ុងតំបន់របស់អ�កនិងកម�វធីិអប់របំង� រ។  

 
Call 1-888-772-7227 ឬចូលេមីលតំណភា� ប់ខងេ្រកមេដីម្បទីក់ទងមជ្ឈមណ� លវបិត�ិរេំលភេសព     
សន�វៈក�ុងតំបន់របស់អ�ក។  
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Pennsylvania ្របឆាងំករចប់រេំលភេសពសន�វៈ (www.pcar.org/)  
 
 

េសវកម�អន�រគមន៍ដំបូង 
 
ខណៈេពលែដលកុមារទងំអស់លូតលស់និងអភិវឌ្ឍតមរេបៀបពិេសសៗ កុមារខ�ះជបួ្របទះករពន្យោរ

េពលក�ុងករអភិវឌ្ឍ។  កុមារែដលមានករលូតលស់យតឺនិងពិករអចទទលួបានករធានារ៉ប់រងពីកម�វធីិ
អន�រគមន៍មុនកលកំណត់។   
 
កម�វធីិអន�រគមន៍មុនកលកំណត់ ផ�ល់ករគា្ំរទនិងេសវកម�ដល់្រក�ម្រគ�សរែដលមានកូនចប់ពីអយុ 5 
ឆា� ែំដលមានករលូតលស់យតឺឬពិករភាព។  េសវកម�្រត�វបានផ�ល់ជូនតមករកំណត់ធម�ត ែដលជា
ករកំណត់ែដលកុមារនឹងមាន្របសិនេបីកុមារមិនមានករលូតលស់យតឺឬពិករភាពេទេនាះ។   
  
ករគា្ំរទនិងេសវកម�អន�រគមន៏មុន្រត�វបានេរៀបចំេឡងីេដីម្បេីឆ�ីយតបេទនឹងត្រម�វករអភិវឌ្ឍន៍របស់
កុមារែដលមានពិករភាពក៏ដូចជាត្រម�វកររបស់្រក�ម្រគ�សរ។ េសវកម�និងករគា្ំរទទងំេនះេដះ្រសយ
នូវចំណុចដូចខងេ្រកម៖ 
 

• ករអភិវឌ្ឍរងកយរមួទងំចក�ុស�ស� និងករស� ប់លឺ 
• ករអភិវឌ្ឍករយល់ដឹង 

• ករអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនង 
• ករអភិវឌ្ឍសង�មឬអរម�ណ៍ 
• ករអភិវឌ្ឍករបន្ំសោខ�ួន  

 
ឪពុកមា� យែដលមានសំណួរអំពីករអភិវឌ្ឍរបស់កូនៗរបស់ពកួេគ អចទក់ទងមកបណា� ញទូរស័ព�ជំនយួ 

CONNECT តមរយៈេលខ 1-800-692-7288 ឬចូលេមីល www.papromiseforchildren.orgН បណា�
ញទូរស័ព�ជំនយួ CONNECT ជយួ្រគ�សរក�ុងករែស�ងរកធនធាននិងផ�ល់ព័ត៌មានទក់ទងនឹងករអភិវឌ្ឍ
កុមារស្រមាប់កុមារចប់ពីេកីតរហូតដល់អយុ 5 ឆា� ។ំ  េលីសពីេនះ CONNECT អចជយួមាតបិតក�ុង

ករទក់ទងកម�វធីិអន�រគមន៍មុនកលកំណត់ ឬកម�វធីិអន�រគមន៍មុនកលកំណត់ចូលសលមេត�យ្យក�ុង
មូលដ� ន។  

https://pcar.org/
http://www.pcar.org/
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ត្រម�វករពិេសសៗ 
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អង�ភាពត្រម�វករពិេសស 
 
AmeriHealth Caritas Pennsylvania ចង់ឲ្យ្របាកដថារល់សមាជិករបស់េយងីទងំអស់ទទលួបាន
ករែថទែំដលពកួេគ្រត�វករ។  េយងីបានបណ�ុ ះបណា� លអ�ក្រគប់្រគងករណីេនក�ុងអង�ភាពត្រម�វករ

ពិេសសរបស់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania ែដលជយួសមាជិករបស់េយងីែដលមានតំរវូ
ករពិេសសទទលួបានករែថទែំដលពកួេគ្រត�វករ។  អ�ក្រគប់្រគងករណីក�ុងអង�ភាពជយួសមាជិកែដល

មានពិករភាពរងកយឬអកប្បកិរយិា ជំងឺស�ុគស� ញឬរុៃំរ ៉និងត្រម�វករពិេសសៗេផ្សងេទៀត។  
AmeriHealth Caritas Pennsylvania យល់ ថាអ�កនិង្រក�ម្រគ�សររបស់អ�ក្របែហលជា្រត�វករ

ជំនយួពីប�� ែដលមិនទក់ទងេដយផា� ល់េទនឹងត្រម�វករែថរក្សោសុខភាពរបស់អ�ក។  អង�ភាព្រត�វករ
ពិេសសអចជយួអ�កក�ុងករែស�ងរកកម�វធីិនិងទីភា� ក់ងរនានាេនក�ុងសហគមន៍ែដលអចជយួអ�កនិង
្រគ�សររបស់អ�កក�ុងករេឆ�ីយតបនឹងត្រម�វករទងំេនះ។  
 
្របសិនេបីអ�កគិតថាអ�ក ឬនរណាមា� ក់េនក�ុង្រគ�សររបស់អ�កមានតំរូវករពិេសស េហយីអ�កចង់ឲ្យអង�ភាព
ត្រម�វករពិេសសជយួអ�ក សូមទក់ទងពកួេគេដយទូរស័ព�េទេលខ 1-800-684-5503 (TTY 711)។  
បុគ�លិករបស់អង�ភាពត្រម�វករពិេសសអចទក់ទងបានចប់ពី ៃថ�ច័ន� ដល់ ៃថ�សុ្រក ចប់ពីេម៉ាង 8:00 ្រពឹក 

ដល់ 5:00 ល� ច។ ្របសិនេបីអ�ក្រត�វករជំនយួ ចំេពលបុគ�លិកអង�ភាពត្រម�វករពិេសសមិនទំេនរ អ�កអច
ទូរស័ព�េទេលខ 1-888-991-7200 (TTY1-888-987-5704)។  
 

 
 

ករស្រមបស្រម�លេលីករែថទ ំ
 
អង�ភាពត្រម�វករពិេសសរបស់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania នឹងជយួអ�កស្រមបស្រម�ល
ករែថទដំល់អ�កនិង្រក�ម្រគ�សររបស់អ�កែដលជាសមាជិករបស់ AmeriHealth Caritas 
PennsylvaniaН  េលីសពីេនះ AmeriHealth Caritas Pennsylvania អចជយួភា� ប់អ�កជាមយួ
កម�វធីិរដ�និងមូលដ� នេផ្សងេទៀត។   
 
្របសិនេបីអ�ក្រត�វករជំនយួែផ�កណាមយួៃនករែថទរំបស់អ�ក ករេមីលែថទកូំនរបស់អ�ក ឬស្រមប

ស្រម�លករែថទេំនាះជាមយួកម�វធីិរដ� េខនធី និងមូលដ� នមយួេទៀត សូមទក់ទងអង�ភាពត្រម�វករ
ពិេសសរបស់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania ស្រមាប់ជំនយួ។   
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អង�ភាពត្រម�វករពិេសសរបស់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania នឹងជយួសមាជិកក�ុងករផា� ស់

ប�ូរ ករែថទពីំេសវកម�ែដលទទលួបានេនក�ុងមន�ីរេពទ្យ ឬមណ� លេវជ�ស�ស�បេណា� ះអសន� េទករែថទំ
ែដលបានទទលួេនផ�ះ។  េយងីចង់ឲ្យសមាជិករបស់េយងីអចផា� ស់្រតឡប់េទផ�ះវញិបានឆាប់។   សូម

ទក់ទងអង�ភាពត្រម�វករពិេសសរបស់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania ស្រមាប់ជំនយួក�ុងករ
ទទលួបានករែថទេំនផ�ះរបស់អ�ក។   
 
 

ករ្រគប់្រគងករែថទ ំ
 

ករ្រគប់្រគងករែថទផំ�ល់ជូនស្រមាប់សមាជិកទងំអស់។ អ�ក្រគប់្រគងករែថទនឹំងេធ�ីករជាមយួអ�ក 
PCP របស់អ�ក អ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពទងំអស់របស់អ�ក និងធានារ៉ប់រងសុខភាពដៃទេទៀតេដីម្បឲី្យ
ច្បោស់ថាអ�កទទលួបានេសវកម�ទងំអស់ែដលអ�ក្រត�វករ។ អ�ក្រគប់្រគងករែថទក៏ំអចជយួភា� ប់អ�ក
ជាមយួកម�វធីិរដ�និងកម�វធីិមូលដ� នេផ្សងេទៀតែដរ។  
 
អ�ក្រគប់្រគងករែថទរំបស់អ�កក៏នឹងជយួអ�កផងែដរេនេពលអ�កចកេចញពីមន�ីរេពទ្យឬកែន�ងព្យោបាលរយៈ
េពលខ�ីេផ្សងេទៀតេដីម្បេីធ�ីឱ្យ្របាកដថាអ�កទទលួបានេសវកម�ែដលអ�ក្រត�វករេនេពលអ�កេទដល់ផ�ះវញិ។ 
េសវកម�ទងំេនះអចរមួប��ូ លទងំករមកពិនិត្យដល់ផ�ះ ឬករព្យោបាលជាេដីម។ AmeriHealth 
Caritas Pennsylvania ចង់ឲ្យអ�កអច្រតឡប់េទផ�ះវញិបានឆាប់។  
 
្របសិនេបីអ�ក្រត�វករជំនយួជាមយួែផ�កណាមយួៃនករែថទ ំ ឬេសវកម�សុខភាពរបស់អ�ក ឬេដយភា� ប់
ជាមយួកម�វធីិរដ� ឬកម�វធីិក�ុង្រស�កមយួេទៀត សូមេហទូរស័ព�េទកន់នាយកដ� ន្រគប់្រគងករែថទ ំតម
រយៈេលខ 1-877-693-8271, ជេ្រមីសទី 2 (TTY 711)។ 
 

 

 

ករលះបង់សិទ�ែិថទតំមផ�ះនិងសហគមន៍ 

នងិេសវកម� និងករគា្ំរទរយៈេពលែវង 
 
ករយិាល័យកម�វធីិអភិវឌ្ឍន៍ (ODP) ្រគប់្រគងករេលីកែលងរមួគា�  ករេលីកែលងកររស់េនក�ុងសហ   
គមន៍ ករេលីកែលងករគា្ំរទេដយផា� ល់ចំេពះបុគ�ល / ្រគ�សរ ករេលីកែលងេលីជំងឺអូទីសឹមេលីមនុស្ស

េពញវយ័ និងកម�វធីិជំងឺអូទីសឹមក�ុងសហគមន៍មនុស្សេពញវយ័ (ACAP) ស្រមាប់បុគ�លែដលមានពិករ
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ភាពប�� ឬជំងឺអូទីសឹម។  ្របសិនេបីអ�កមានសំណួរទក់ទងនឹងកម�វធីិណាមយួអ�កអចទក់ទងមកេលខ

ទូរស័ព�ទន់េហតុករណ៍េសវកម�អតិថិជនរបស់ ODP តមេលខ 1-888-565-9435 ឬេស�ីសុំជំនយួពីអង�
ភាពត្រម�វករពិេសសេន AmeriHealth Caritas PennsylvaniaН  
 
ករយិាល័យៃនកររស់េនយូរអែង�ង (OLTL) ្រគប់្រគងកម�វធីិស្រមាប់មនុស្សវយ័ចំណាស់និងបុគ�ល
ែដលមានពិករភាពរងកយ។  េនះរមួប��ូ លកម�វធីិ Community HealthChoices (CHC)។ កម�វធីិ 
CHC គឺជាកម�វធីិែថទែំដល្រត�វបាន្រគប់្រគងេដយជំនយួែផ�កេវជ�ស�ស�ស្រមាប់បុគ�លែដលមានករ

ធានារ៉ប់រងសុខភាព Medicare ផងែដរ ឬអ�កែដល្រត�វករេសវកម�េមីលែថក�ុងមន�ីរែថទឬំ កម�វធីិេលីក
ែលងករែថទតំមផ�ះនិងសហគមន៍។   
 
្របសិនេបីអ�កមានសំណួរទក់ទងនឹងេសវកម�អ�ីែដលអចេ្របីបាននិងរេបៀបដក់ពក្យសុំ អ�កអច
ទក់ទងេទបណា� ញទូរស័ព�ជំនយួរបស់អ�កចូលរមួ OLTL តមរយៈេលខ 1-800-757-5042 ឬេស�សុីំ
ជំនយួពីអង�ភាពត្រម�វករពិេសស AmeriHealth Caritas Pennsylvania តមរយៈេលខ  
1-800-684-5503 (TTY 711)។   
 
 

កម�វធិែីថទេំក�ងចិ�� ឹមែដលមានជំងរុឺៃំរ ៉(MFC) 
 
ករយិាល័យកុមារ យុវជន និង្រគ�សរមានករេធ�ស្របែហសចំេពះកម�វធីិែថទេំក�ងចិ�� ឹមែដលមានជំងឺ
រុៃំរ ៉ស្រមាប់កុមារស�ិតេ្រកមសិទ�ិអំណាចរបស់កម�វធីិជបួជំុស្រមាប់កុមារ និងយុវជនក�ុងេខនធី។  
្របសិនេបីអ�កមានសំណួរអំពីកម�វធីិេនះ សូមទក់ទងអង�ភាពត្រម�វករពិេសសតមេលខ 1-800-684-

5503 (TTY 711)។ 
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បុេរបង� ប់ប��  
 
បុេរបង� ប់ប�� ែចកេចញជា 2 ្របេភទ៖  លិខិតបណា� សុំខភាពលក�ណៈបុគ�ល និងលិខិត្របគល់សិទ�ិ
អំណាចេលីករែថទសុំខភាព។  ករបង� ប់ប�� ទងំេនះ្រត�វបានអនុ�� តស្រមាប់បំណងរបស់អ�កេដីម្បី
ឲ្យមានករេគារពតមក�ុងករណីែដលអ�កមិនអចេធ�ីករសេ្រមច ឬនិយាយេដយខ�ួនឯងបាន។  
្របសិនេបីអ�កមានទងំលិខិតបណា� សុំខភាពលក�ណៈបុគ�ល និងលិខិត្របគល់សិទ�ិអំណាចេលីករែថទំ

សុខភាព អ�កគរួឲ្យវេទកន់អ�កផ�ល់េសវែថ ទសុំខភាពបឋម (PCP) របស់អ�ក អ�កផ�ល់េសវកម�ដៃទ
េទៀត និងសមាជិក្រគ�សរ ឬមិត�ភក�ិែដលអចទុកចិត�បាន ដូេច�ះេហយីពកួេគនឹងបានដឹងពីបំណង្របាថា�

របស់អ�ក។ 
 
្របសិនេបីច្បោប់ទក់ទងនឹងបុេរបង� ប់ប�� ្រត�វបានផា� ស់ប�ូរ AmeriHealth Caritas Pennsylvania 
នឹង្របាប់អ�កជាលយលក�ណ៍អក្សរពីអ�ីែដលជាករផា� ស់ប�ូរក�ុងរយៈេពល 90 ៃថ�ៃនករផា� ស់ប�ូរ។  ស្រមាប់
ព័ត៌មានអំពីេគាលករណ៍របស់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania ស�ីពីបុេរបង� ប់ប��  សូម
ទក់ទងមកកន់េសវកម�សមាជិក តមរយៈេលខ 1-888-991-7200 (TTY 1-888-987-5704) ឬចូល
េទកន់េវបសយរបស់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania តម 
www.amerihealthcaritaspa.comН  
 
 

លិខតិបណា� សុំខភាពលក�ណៈបុគ�ល 
 
លិខិតបណា� សុំខភាពលក�ណៈបុគ�លគឺជាឯកសរែដលអ�កបេង�ីតេឡងី។  វែថ�ងពីអ�ីែដលករព្យោបាលអ�ី
ែដលអ�កេធ�ី និងមិនបានេធ�ីែដលអ�កចង់ទទលួបាន្រប សិនេបីអ�កមិនអច្របាប់្រគ�េពទ្យ ឬអ�កផ�ល់េសវ

កម�េផ្សងេទៀតពី្របេភទៃនករែថ ទែំដលអ�កចង់បាន។  ្រគ�េពទ្យរបស់អ�ក្រត�វែតទទលួបានច្បោប់ចម�ង 
និង្រត�វបានេធ�ីករសេ្រមចថាអ�កមិនអ�កេធ�ីករសេ្រមចចិត�បានស្រមាប់ខ�ួនឯង ស្រមាប់លិខិតបណា� សុំខ
ភាពលក�ណៈបុគ�លែដលនឹង្រត�វេ្របី្របាស់។  អ�កអចបដិេសធ ឬផា� ស់ប�ូរលិខិតបណា� សុំខភាពលក�ណៈ
បុគ�លេនេពលណាក៌បាន។  
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លិខតិ្របគល់សិទ�អំិណាចេលីករែថទសុំខភាព 
 
លិខិត្របគល់សិទ�ិអំណាចេលីករែថទសុំខភាពក៏្រត�វបានេគេហថាលិខិតេផ�រសិទ�ិយូរអែង�ង។  លិខិតេផ�រ
សិទ�ិេលីករែថទសុំខភាពគឺជាឯកសរែដលអ�កផ�ល់សិទ�ិអំណាចឲ្យអ�កណាមា� ក់ េដីម្បេីធ�ីករសេ្រមចចិត�

េលីករព្យោបាលស្រមាប់អ�ក្របសិនេបីផ�ូវកយនិងផ�ូវចិត� របស់អ�កមិនអចសេ្រមចចិត�បានេដយខ�ួនឯង។  
វក៏ែថ�ងែដរពីអ�ីែដល្រត�វែតេកីតេឡងីស្រមាប់លិខិត្របគល់សិទ�ិអំណាចេដីម្បឲី្យមាន្របសិទ�ភាព។  េដីម្បី
បេង�ីតលិខិត្របគល់សិទ�ិអំណាចេលីករែថទសុំខភាព អ�កអចេធ�ីបានែតមិនបាច់រកជំនយួផ�ូវច្បោប់េទ។  
អ�កអចទក់ទង េសវកម�សមាជិក ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�ម ឬករែណនាេំដីម្បែីស�ងរកធនធានេនជិតអ�ក។ 
 
 

េតីគួរេធ�អី�េីបីអ�កផ�ល់េសវកម�មិនេធ�តីមបុេរបង� ប់ប�� របស់អ�ក 
 
អ�កផ�ល់េសវកម�មិនេធ�ីតមបុេរបង� ប់ប�� របស់អ�ក្របសិនេបីពកួេគមិនយល់្រសបជាមយួវេដយចត់
ទុកវជាប�� មនសិករ។  ្របសិនេបី អ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពបឋម (PCP) ឬអ�កផ�ល់េសវកម�ដៃទ
េទៀតរបស់អ�កមិនចង់េធ�ីតមបុេរបង� ប់ប�� របស់អ�ក AmeriHealth Caritas Pennsylvania នឹង
ជយួអ�ករកអ�កផ�ល់េសវកម�ណាមយួែដលអនុវត�តមេសចក�ី្របាថា� របស់អ�ក។  សូមេហទូរស័ព�េទកន់
េសវកម�សមាជិកតមរយៈទូរស័ព�េលខ 1-888-991-7200 (TTY 1-888-987-5704) ្របសិនេបីអ�ក
្រត�វករជំនយួក�ុងករែស�ងរកអ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពថ�ី។ 
 
្របសិនេបីអ�កផ�ល់េសវេថទសុំខភាពមិនេធ�ីតមបុេរបង� ប់ប�� របស់អ�ក េនាះអ�កអចដក់ពក្យបណ�ឹ ង
បាន។  សូមេមីលទំព័រទី 110  េនក�ុងែផ�កទី 8 ៃនេសៀវេភែណនាេំនះ បណ�ឹ ង សទុក� និងសវនាករ
យុត�ិធម៌ ស្រមាប់ព័ត៌មានស�ីអំពីរេបៀបដក់ពក្យបណ�ឹ ង ឬទូរស័ព�េទកន់េសវកម�សមាជិកតមរយៈ

េលខ 1-888-991-7200 (TTY 1-888-987-5704)។ 
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ែផ�កទី 7 –  

 

េសវកម�សុខភាពផ�ូវចិត� 
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ករែថទសុំខភាពផ�ូវចិត� 
 
េសវកម�សុខភាពផ�ូវចិត�រមួទងំ េសវកម�សុខភាពផ�ូវចិត� និង េសវកម�េ្របីថា� ខុំស្រប្រកតី។ េសវកម�ទងំ
េនះ្រត�វបានផ�ល់ជូនតមរយៈអង�ករ្រគប់្រគងករែថទសុំខភាពផ�ូវចិត� (BH-MCOs) ែដល្រត�វបានេមីល

ករខុស្រត�វេដយករយិាល័យសុខភាពផ�ូវចិត� និងេសវកម�្របឆាងំករេ្របី្របាស់េ្រគឿងេញ�ន 
(OMHSAS) ៃន្រកសួងេសវកម�្របជាជន។  

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងស្រមាប់ BH-MCO គឺមានេនក�ុងប�� ីដូចខងេ្រកមេនះ។   
 

េខនធី BH-MCO  េខនធី BH-MCO 
Adams 1-866-738-9849 Juniata 1-866-878-6046 
Allegheny 1-800-553-7499 Lackawanna 1-866-668-4696 
Armstrong 1-877-688-5969 Lancaster 1-888-722-8646 
Beaver 1-877-688-5970 Lawrence 1-877-688-5975 
Bedford 1-866-483-2908 Lebanon 1-888-722-8646 
Berks 1-866-292-7886 Lehigh 1-866-238-2311 
Blair 1-855-520-9715 Luzerne 1-866-668-4696 
Bradford 1-866-878-6046 Lycoming 1-855-520-9787 
Butler 1-877-688-5971 McKean 1-866-878-6046 
Cambria 1-800-424-0485 Mercer 1-866-404-4561 
Cameron 1-866-878-6046 Mifflin 1-866-878-6046 
Carbon 1-866-473-5862 Monroe 1-866-473-5862 
Centre 1-866-878-6046 Montour 1-866-878-6046 
Clarion 1-866-878-6046 Northampton 1-866-238-2312 
Clearfield 1-866-878-6046 Northumberland 1-866-878-6046 
Clinton 1-855-520-9787 Perry 1-888-722-8646 
Columbia 1-866-878-6046 Pike 1-866-473-5862 
Crawford 1-866-404-4561 Potter 1-866-878-6046 
Cumberland 1-888-722-8646 Schuylkill 1-866-878-6046 
Dauphin 1-888-722-8646 Snyder 1-866-878-6046 
Elk 1-866-878-6046 Somerset 1-866-483-2908 
Erie 1-855-224-1777 Sullivan 1-866-878-6046 
Fayette 1-877-688-5972 Susquehanna 1-866-668-4696 
Forest 1-866-878-6046 Tioga 1-866-878-6046 
Franklin 1-866-773-7917 Union 1-866-878-6046 
Fulton 1-866-773-7917 Venango 1-866-404-4561 
Greene 1-866-878-6046 Warren 1-866-878-6046 
Huntingdon 1-866-878-6046 Washington 1-877-688-5976 
Indiana 1-877-688-5969 Wayne 1-866-878-6046 
Jefferson 1-866-878-6046 Westmoreland 1-877-688-5977 
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Wyoming 1-866-668-4696 York 1-866-542-0299 
 
អ�កក៏អចេហទូរស័ព�េទកន់េសវកម�សមាជិកតមរយៈេលខ  1-888-991-7200 (TTY 1-888-987-

5704) េដីម្បទីទលួបានព័ត៌មានទំនាក់ទំនងស្រមាប់ BH-MCO របស់អ�ក។ 
 
អ�កអចទូរស័ព�េទកន់ BH-MCO របស់អ�កេដយឥតគិតៃថ�បាន 24 េម៉ាងក�ុងមយួៃថ� 7 ៃថ�ក�ុងមយួ         

សបា� ហ៍។  
 

អ�កមិន្រត�វករករប�� ក់ពី PCP របស់អ�កេដីម្បទីទួលបានេសវកម�ែថទសុំខភាពផ�ូវចិត�េនាះេទ បុ៉ែន� 
PCP នឹងសហករជាមយួ BH-MCO របស់អ�កនិងអ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពផ�ូវចិត�េដីម្បជីួយអ�កឲ្យ
ទទលួបានករែថទែំដល្របេសីរបំផុតដូចែដលអ�ក្រត�វករ។  អ�កគរួែតឲ្យ PCP បានដឹង្របសិនេបីអ�ក ឬ
នរណាមា� ក់ក�ុង្រគ�សររបស់អ�កកំពុងមានប�� សុខភាពផ�ូវចិត� ឬក៏ប�� េញ�នថា�  ំឬេញ�ន្រស។  
 
េសវកម�្រត�វបានធានារ៉ប់រងដូចខងេ្រកម៖ 
 

• េសវនីតិសម្បទសុខភាពអកប្បកិរយិា (BHRS) (កុមារនិងមនុស្សវយ័ជំទង់) 

• េសវកម�្រទ្រទង់ Clozapine (Clozaril) 

• េសវកម�បន្សោបេ្រគឿងេញ�ន និងជាតិ្រសវងឹេនមន�ីរេពទ្យនិងេ្រគឿង្រសវងឹ (េក�ងជំទង់និងមនុស្ស
េពញវយ័) 

• េសវកម�លុបបំបាត់េ្រគឿងេញ�ន និងជាតិ្រសវងឹេនមន�ីរេពទ្យនិងេ្រគឿង្រសវងឹ (េក�ងជំទង់និង
មនុស្សេពញវយ័) 

• េសវកម�ស្រមាប់អ�កជំងឺែដលមិនស្រមាកក�ុងមន�ីរេពទ្យែដលេ្របីេ្រគឿងេញ�ន និងេ្រគឿង្រសវងឹ 

• េសវែថទអំ�កជំងឺេដយេ្របីថា� េំមតដូនេដីម្បបីន្សោបេ្រគឿងេញ�ន និងេ្រគឿង្រសវងឹ 

• េសវកម�សុខភាពផ�ូវចិត�េនក�ុង្រគ�សរ 
• មន�ីរពិេសធន៍ (េនទក់ទងនឹងករេធ�ីេរគវនិិច�័យសុខភាពផ�ូវចិត�និងេចញេវជ�ប�� េដយ្រគ�េពទ្យ

សុខភាពផ�ូវចិត�) 

• េសវកម�អន�រគមន៍េលីវបិត�ិសុខភាពផ�ូវចិត� 

• ករចូលស្រមាកព្យោបាលជំងឺផ�ូវចិត�េនមន�ីរេពទ្យ 
• េសវកម�សុខភាពផ�ូវចិត�ស្រមាប់អ�កជំងឺែដលមិនស្រមាកក�ុងមន�ីរេពទ្យ 

• េសវកម�ស្រមាកព្យោបាលែផ�កផ�ូវចិត�េនមន�ីរេពទ្យ 
• េសវកម�គា្ំរទមិត� 
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• កែន�ងព្យោបាលជំងឺេនតមផ�ះ (កុមារ និងមនុស្សេពញវយ័) 

• េសវកម�្រគប់្រគងករណីេគាលេដ 
 
្របសិនេបីអ�កមានសំណួរអំពីមេធ្យោបាយេធ�ីដំេណីរេទកន់ករណាត់ជបួស្រមាប់េសវកម�ណាមយួៃនេស

វកម�ទងំេនះ សូមទក់ទង BH-MCO របស់អ�ក។ 
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ែផ�កទី 8 –  

 

បណ�ឹ ង សទុក� និងសវនាករយុត�ធិម៌ 
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បណ�ឹ ង សទុក� និងសវនាករយុត�ធិម៌ 
 

្របសិនេបីអ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាព ឬ AmeriHealth Caritas Pennsylvania េធ�ីេរឿងែដលអ�ក
មិនសប្បោយចិត�ជាមយួ ឬមិនយល់្រសបជាមយួ អ�កអចជ្រមាបដល់ AmeriHealth Caritas 

Pennsylvania ឬ្រកសួងេសវកម�្របជាជននូវអ�ីែដលអ�កមិនសប្បោយចិត� ឬមិនយល់្រសបជាមយួនឹងអ�ី
ែដលអ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាព ឬ AmeriHealth Caritas Pennsylvania បានេធ�ីេនាះ។  ែផ�កេនះ

នឹងេរៀបរប់អំពីអ�ីែដលអ�កអចេធ�ីបាន និងអ�ីែដលនឹងេកីតេឡងី។ 
 
 

បណ�ឹ ង 
 

េតីបណ�ឹ ងជាអ�?ី 
 
បណ�ឹ ងេកីតេឡងីេនេពលអ�ក្របាប់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania ថាអ�កមិនសប្បោយចិត�
ជាមយួ AmeriHealth Caritas Pennsylvania អ�កផ�ល់េសវកម� ឬមិនយល់្រសបជាមយួករ
សេ្រមច ែដលេធ�ីេឡងីេដយ AmeriHealth Caritas PennsylvaniaН 
 
ករមយួចំននួែដលអ�កអចដក់បណ�ឹ ង៖ 
 
 អ�កមិនសប្បោយចិត�នឹងករែថទែំដលអ�កទទលួបាន។ 

 អ�កមិនអចទទលួបានេសវកម� ឬទំនិញែដលអ�កចង់បានេ្រពះវមិន្រត�វបានរ៉ប់រងេនក�ុងេសវ
កម� ឬទំនិញេនាះ។ 

 អ�កមិនបានទទលួបានេសវកម�ែដល AmeriHealth Caritas Pennsylvania បានអនុ��
ត។ 

 អ�ក្រត�វបានេគបដិេសធសំេណីមិនយល់្រពមនឹងករសេ្រមចចិត�ែដលអ�ក្រត�វបង់ឲ្យអ�កផ�ល់េសវ
ែថទសុំខភាពរបស់អ�ក។   
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បណ�ឹ ងក្រមិតទីមួយ 
 

េតីខ�ុគំរួេធ�ដូីចេម�ច្របសនិេបីខ�ុទំទលួបានបណ�ឹ ង? 
 
េដីម្បដីក់ពក្យបណ�ឹ ងក្រមិតទីមយួ៖ 
 

• េហទូរស័ព�េទកន់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania តមរយៈេលខ 1-888-991-

7200 (TTY 1-888-987-5704) េហយី្របាប់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania 

អំពីបណ�ឹ ងរបស់អ�ក ឬ 

• សរេសរបណ�ឹ ងរបស់អ�ក េហយីេផ�ីវេទកន់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania តម
ៃ្របសណីយ ៍ឬេផ�ីទូរសរ ឬ 

• ្របសិនេបីអ�កទទលួបានករជូនដំណឹងពី AmeriHealth Caritas Pennsylvania េដយ
្របាប់អ�កពីករសេ្រមច របស់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania េហយីករជូនដំណឹង
េនាះរមួមានែបបបទេស�ីសុំបណ�ឹ ង/សទុក� 
សូមបំេពញវ រចួេផ�ីមកកន់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania តមៃ្របសណីយ ៍ឬេផ�ី
ទូរសរ។   

 
អសយដ� ន និងេលខទូរសររបស់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania ស្រមាប់ករដក់បណ�ឹ ង

គឺ៖ 
Member Appeals Department 
Attention:  Member Advocate 

AmeriHealth Caritas Pennsylvania 
200 Stevens Drive 

Philadelphia, PA 19113-1570 

េលខទូរសរ៖ 215-937-5367 
  

អ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពរបស់អ�កអចដក់ពក្យបណ�ឹ ងឲ្យអ�ក ្របសិនេបីអ�កផ�ល់ករយល់្រពមជា
លយលក�ណ៍អក្សរដល់គាត់។   
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េតីេនេពលណាខ�ុគំរួដក់ពក្យបណ�ឹ ងក្រមិតទីមយួ? 
 
បណ�ឹ ងមយួចំនួនមានេពលកំណត់ស្រមាប់ករដក់។  អ�ក្រត�វដក់បណ�ឹ ងក�ុងរយៈេពល 60 ៃថ� ៃនករទទូល
បានករជូនដំណឹងេដយ្របាប់អ�កថា 
 

• AmeriHealth Caritas Pennsylvania បានសេ្រមចថា អ�កមិនអចទទលួបានេសវកម� ឬ
ទំនិញែដលអ�កចង់បានេ្រពះវមិន្រត�វបានរ៉ប់រងេនក�ុងេសវកម� ឬទំនិញេនាះ។ 

• AmeriHealth Caritas Pennsylvania នឹងមិនបង់ឲ្យអ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពស្រមាប់

េសវកម� ឬទំនិញែដលអ�កទទលួបាន។ 

• AmeriHealth Caritas Pennsylvania មិនបាន្របាប់អ�កពីករសេ្រមចចិត�របស់េគអំពី
បណ�ឹ ង 
ឬសទុក�ែដលអ�កបាន្របាប់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania ្របែហល 30 ៃថ� រប់
ចប់ពីេពលែដល AmeriHealth Caritas Pennsylvania ទទលួបានបណ�ឹ ង ឬសទុក�របស់
អ�ក។ 

• AmeriHealth Caritas Pennsylvania បាន្រចនេចលករេស�ីសុំរបស់អ�កក�ុងករមិនយល់
្រសបជាមយួករសេ្រមចចិត�របស់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania ែដលអ�ក្រត�វបង់
ឲ្យអ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពរបស់អ�ក។  

 
អ�ក្រត�វែតដក់ពក្យបណ�ឹ ង ក�ុងរយៈេពល 60 ៃថ�គិតចប់ពីកលបរេិច�ទែដលអ�កគរួទទលួេសវកម�ឬ

ទំនិញ្របសិនេបីអ�កមិនបានទទលួវ។  េពលេវលែដលអ�កគរួទទលួបានេសវកម� ឬទំនិញ្រត�វបាន
បង� ញេនក�ុងប�� ីខងេ្រកមេនះ៖ 
 
ករណាតជ់បួសមាជិកថ�សី្រមាបក់រេធ� ី េត
ស�ពិនតិ្យេលីកដំបូងរបស់អ�ក… 

េយងីនឹងេធ�កីរណាតជ់បួស្រមាបអ់�ក… 

សមាជិកែដលមានជំងឺហុវី/េអដស៏ 

 
ជាមយួ PCP ឬ្រគ�េពទ្យឯកេទសមិនេលីសជាង 7 
ៃថ� បនា� ប់ពីអ�កក� យជាសមាជិកេនក�ុង 

AmeriHealth Caritas Pennsylvania េលីក
ែលងែតអ�ក្រត�វបានព្យោបាលេដយ PCP ឬ្រគ�

េពទ្យឯកេទសរចួេហយី។ 
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សមាជិកែដលទទលួបាន្របាក់ចំណូលសន�ិសុខ

បែន�ម (SSI) 

 

ជាមយួ PCP ឬ្រគ�េពទ្យឯកេទសមិនេលីសជាង 

45 ៃថ� បនា� ប់ពីអ�កក� យជាសមាជិកេនក�ុង 
AmeriHealth Caritas Pennsylvania េលីក

ែលងែតអ�ក្រត�វបានព្យោបាលេដយ PCP ឬ្រគ�
េពទ្យឯកេទសរចួេហយី។ 

សមាជិកទងំឡាយអយុេ្រកម 21 ឆា�  ំ
 

ជាមយួ PCP ស្រមាប់ករពិនិត្យេមីល EPSDT 
មិនេលីសពី 45 ៃថ� បនា� ប់ពីអ�កក� យជាសមាជិក

េនក�ុង AmeriHealth Caritas 
Pennsylvania េលីកែលងែតអ�ក្រត�វបាន
ព្យោបាលេដយ PCP ឬ្រគ�េពទ្យឯកេទសរចួេហី
យ។ 

 

រល់សមាជិកេផ្សងេទៀត  

 
ជាមយួ PCP មិនេលីសពី 3 សបា� ហ៍ បនា� ប់ពីអ�ក
ក� យជាអ�កចូលរមួក�ុង AmeriHealth Caritas 
PennsylvaniaН 
 

 

សមាជិកែដលមានៃផ�េពះ៖ 

 
េយងីនឹងេធ�កីរណាត់ជបួស្រមាប់អ�ក . . . 

�ស�ីមានៃផ�េពះក�ុង្រតីមាសទីមយួរបស់ពកួេគ 

 
ជាមយួអ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាព OB/GYN 
ក�ុងរយៈេពល 10 ៃថ�ៃនៃថ�េធ�ីករែដល 

AmeriHealth Caritas Pennsylvania ដឹង
ថាអ�កមានៃផ�េពះ។ 

 

�ស�ីមានៃផ�េពះក�ុង្រតីមាសទីពីររបស់ពកួេគ 

 
ជាមយួអ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាព OB/GYN 
ក�ុងរយៈេពល 5 ៃថ�ៃនៃថ�េធ�ីករែដល 
AmeriHealth Caritas Pennsylvania ដឹង
ថាអ�កមានៃផ�េពះ។ 
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�ស�ីមានៃផ�េពះក�ុង្រតីមាសទីបីរបស់ពកួេគ 

 

ជាមយួអ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាព OB/GYN 

ក�ុងរយៈេពល 4 ៃថ�ៃនៃថ�េធ�ីករែដល 
AmeriHealth Caritas Pennsylvania ដឹង
ថាអ�កមានៃផ�េពះ។  

�ស�ីមានៃផ�េពះែដលមានហនិភ័យខ�ស់ 

 

ជាមយួអ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាព OB/GYN 

ក�ុងរយៈេពល 24 េម៉ាងែដល AmeriHealth 
Caritas Pennsylvania ដឹងថាអ�កមានៃផ�

េពះ។ 

 
 

ករណាតជ់បួជាមយួ… 

 

ករណាត់ជួប្រត�វែត្រត�វបានកំណត់េពល . . 
. .  

PCP 
 

 

ស� នភាពជំងឺបនា� ន់                                                                                
 

ក�ុងរយៈេពល 24 េម៉ាង។ 

 

ករណាត់ជបួតមទមា� ប់ 

 
ក�ុងរយៈេពល 10 ៃថ�ៃនៃថ�េធ�ីករ។ 

 

ករវយតៃម�សុខភាព/ទូេទ 

ករ្រត�តពិនិត្យរងកយ 

 

ក�ុងរយៈេពល 3 សបា� ហ៍។ 

 

្រគ�េពទ្យឯកេទស (េនេពលប��ូ នេដយ PCP) 

 
 

ស� នភាពជំងឺបនា� ន់ 

 

ក�ុងរយៈេពល 24 េម៉ាងៃនករប��ូ ន។  

  

ករណាត់ជបួតមទមា� ប់ជាមយួ្រគ�េពទ្យឯកេទស
មា� ក់ដូចខងេ្រកម៖ 
 

• ករសិក្សោពីជំងឺ្រតេចៀកនិងបំពង់ក 

ក�ុងរយៈេពល 15 ៃថ�ៃនករប��ូ ន  
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• ករសិក្សោពីេរគេសីរែស្បក 

• មុខវជិា� សិក្សោអំពីអ័រមូ៉នកុមារ 
• ករវះកត់ទូេទេលីកុមារ 

• ជំងឺឆ�ងេលីកុមារ 
• ករសិក្សោពីសរៃស្របសទកុមារ 

• ករសិក្សោពីជំងឺផ�ូវដេង�ីម និងសួតកុមារ 
• ករសិក្សោអំពីជំងឺសនា� ក់កុមារ 

• ទន�េពទ្យ 
• ករវះកត់ឆ�ឹង 

• ករសិក្សោពី្របព័ន�ករពររងកយ និងអ
ែឡហ្ុសកុីមារ 

• ករសិក្សោពី្រកពះ, េពះេវៀនកុមារ 
• ករសិក្សោអំពីឈមកុមារ 
• ករសិក្សោពីតំរងេនាមកុមារ 
• ករសិក្សោពីដុះសច់េលីកុមារ 
• ថា� ពំ្យោបាលកុមារ 
• ករសិក្សោពីថា� ពំ្យោបាលត្រមងេនាមកុមារ 
• ទន�ស�ស�កុមារ 

ករណាត់ជបួតមទមា� ប់ជាមយួ្រគ�េពទ្យដៃទេទៀត
ទងំអស់ 

 

ក�ុងរយៈេពល 10 ៃថ�ៃនករប��ូ ន 

 
 
អ�កអចដក់បណ�ឹ ងតវ៉េផ្សងេទៀត្រគប់េពល។ 
 

 

េតីមានអ�ីេកីតេឡងីបនា� ប់ពីខ�ុដំក់ពក្យបណ�ឹ ងក្រមិតទីមយួ? 
 
េ្រកយេពលអ�កដក់បណ�ឹ ងរបស់អ�ក អ�កនឹងទទលួបានលិខិតមយួពី AmeriHealth Caritas 
Pennsylvania េដយ្របាប់អ�កថា AmeriHealth Caritas Pennsylvania បានទទលួបានបណ�ឹ ង

របស់អ�ក និងអំពីដំេណីរករពិនិត្យបណ�ឹ ងក្រមិតទីមយួ។ 
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អ�កអចសកសុំ AmeriHealth Caritas Pennsylvania េមីលព័ត៌មានែដល AmeriHealth 

Caritas Pennsylvania មានអំពីេរឿងក�ីែដលអ�កបានដក់ពក្យបណ�ឹ ងរបស់អ�ក េដយមិនគិតៃថ�   
េឡយី។  អ�កក៏អចេផ�ីព័ត៌មានែដលអ�កមានអំពីបណ�ឹ ងរបស់អ�កេទកន់ AmeriHealth Caritas 
PennsylvaniaН 
 
អ�កអចចូលរមួករពិនិត្យពក្យបណ�ឹ ង ្របសិនេបីអ�កចង់ចូលរមួ។  AmeriHealth Caritas 
Pennsylvania នឹង្របាប់អ�កពីទីតងំ កលបរេិច�ទ និងេពលេវលៃនករពិនិត្យបណ�ឹ ងយ៉ាងេហច
ណាស់ 10 ៃថ� មុនៃថ�ៃនករពិនិត្យបណ�ឹ ងបានមកដល់។  អ�កអចបង� ញខ�ួនេនក�ុងករពិនិត្យបណ�ឹ ង

េដយមកេដយផា� ល់ តមរយៈទូរស័ព� ឬេដយតមវេីដអូ។  ្របសិនេបីអ�កសេ្រមចថាអ�កមិនចង់ចូលរមួ
ក�ុងករពិ និត្យេមីលបណ�ឹ ងេទេនាះ វមិនមានឥទ�ពលអ�ីេទេលីករសេ្រមចចិត�េនា� ះេទ។ 
 
 
គណៈកម�ករែដលជាបុគ�លិករបស់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania 1 រូប ឬេ្រចីនជាងេនះ
ែដលមិនជាប់ពក់ព័ន�និងមិនេធ�ីករឲ្យនរណាមា� ក់ែដលពក់ព័ន�នឹងប�� ែដលអ�កបានដក់បណ�ឹ ង នឹង
ជបួជាមយួេដីម្បេីធ�ីករសេ្រមចចិត�អំពីបណ�ឹ ងរបស់អ�ក។  ្របសិនេបីបណ�ឹ ងទក់ទងនឹងប�� គ�ីនិក ្រគ�
េពទ្យែដលមានអជា� បណ�នឹងស�ិតេនក�ុងគណៈកមា� ករ។  AmeriHealth Caritas Pennsylvania 
នឹងេផ�ីសំបុ្រតជូនដំណឹងេទអ�កក�ុងរយៈេពល 30 ៃថ�រប់ចប់ពីកលបរេិច�ទែដលអ�កបានដក់បណ�ឹ ង
ក្រមិតទីមយួេដីម្ប្ីរបាប់អ�កពីករវនិិច�័យេទេលីបណ�ឹ ងក្រមិតទីមយួរបស់អ�ក។  ករជូនដំណឹងក៏នឹង្របាប់
អ�កពីអ�ីែដលអ�កអចេធ�ីបាន ្របសិនេបីអ�កមិនេពញចិត�នឹងករស្រមចចិត�េនាះ។  
 

្របសិនេបីអ�ក្រត�វករព័ត៌មានបែន�មអំពីជំនយួកំឡុងេពលដំេណីរករបណ�ឹ ង សូមេមីលទំព័រទី 130។ 

 

អ�ីែដល្រត�វេធ�ីេដីម្បបីន�ទទលួេសវកម�៖ 
 
្របសិនេបីអ�កបាននឹងកំពុងទទលួេសវកម� ឬទំនិញែដលកំពុង្រត�វបានកត់បន�យ ផា� ស់ប�ូរ ឬ្រចនេចល 

េហយីអ�កេស�ីសុំឲ្យមានសវនាករយុត�ិធម៌ េហយីករេស�ីសុំរបស់អ�ក្រត�វបានវយ្រត ឬយកេទេដយ
ផា� ល់ៃដ ក�ុងរយៈេពលដប់ៃថ� ៃនកលបរេិច�ទែដលជូនដំណឹងេដយ្របាប់អ�កពីបណ�ឹ ងក្រមិតមយួ ឬករ
សេ្រមច សទុក�របស់េសវកម� ឬវត�ុេនាះនឹងបន�ផ�ល់ជូនដរបណាករវនិិច�័យ្រត�វបានេធ�ីេឡងី។ 
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េតីមានអ�ីេកីតេឡងី្របសនិេបីខ�ុមិំនេពញចិត�ករសេ្រមចចិត�របស់ AmeriHealth Caritas 

Pennsylvania? 
 
អ�កអចេស�ីសុំស្រមាប់ករពិនិត្យេសីេរបីណ�ឹ ងខងេ្រក សវនាករយុត�ិធម៌ ឬករពិនិត្យបណ�ឹ ងេសីេរខីង

េ្រក និងសវនករ្របសិនេបីបណ�ឹ ងទក់ទងនឹង៖ 
 

• AmeriHealth Caritas Pennsylvania បានសេ្រមចថា អ�កមិនអចទទលួបានេសវកម� ឬ
ទំនិញែដលអ�កចង់បានេ្រពះវមិន្រត�វបានរ៉ប់រងេនក�ុងេសវកម� ឬទំនិញេនាះ។ 

• AmeriHealth Caritas Pennsylvania សេ្រមចចិត�មិនបង់ឲ្យអ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាព
ស្រមាប់េសវកម� ឬទំនិញែដលអ�កទទលួបាន។  

• ករបរជ័យរបស់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania ក�ុងករសេ្រមចិត�េលីបណ�ឹ ង ឬស
ទុក�ែដលអ�កបាន្របាប់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania ក�ុងរយៈេពល 30 ៃថ�ចប់ពី
េពលែដល AmeriHealth Caritas Pennsylvania ទទលួបានបណ�ឹ ង ឬសទុក�របស់អ�ក។ 

• អ�កមិនទទលួបានេសវកម� ឬទំនិញក�ុងរយៈេពលែដលអ�កគរួែតទទលួបាន 

• AmeriHealth Caritas Pennsylvania សេ្រមចចិត�្រចនេចលករេស�ីសុំរបស់អ�កក�ុងករ
មិនយល់្រសបជាមយួករសេ្រមចចិត�របស់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania ែដលអ�ក
្រត�វបង់ឲ្យអ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពរបស់អ�ក។ 

 
អ�កអចេស�ីឲ្យមានករពិនិត្យបណ�ឹ ងខងេ្រកក�ុងរយៈេពល 15 ៃថ�ចប់ពីៃថ�ែដលអ�កទទលួបានករជូន

ដំណឹងអំពីករវនិិច�យ័ទក់ទងនឹងបណ�ឹ ងក្រមិតមយួ។ 
 
អ�ក្រត�វែតេស�ីសុំសវនាករយុត�ិធម៌ក�ុងរយៈេពល 120 ៃថ�ចប់ពីកលបរេិច�ទេផ�សីបុំ្រតជូនដំណឹង េដយ

្របាប់អ�កអំពីករវនិិច�័យេលីបណ�ឹ ង។ 
 
ស្រមាប់បណ�ឹ ងដៃទេទៀតទងំអស់ អ�កអចដក់បណ�ឹ ងក្រមិតពីរបានក�ុងរយៈេពល 45 ៃថ�បនា� ប់ពីៃថ�
ែដលទទលួបានដំណឹងពីករវនិិច�័យេលបីណ�ឹ ងរបស់អ�ក។ 
 

ស្រមាប់ព័ត៌មានអំពីសវនាយុត�ិធម៌ សូមេមីលទំព័រទី 132។ 

ស្រមាប់ព័ត៌មានអំពីករពិនិត្យេសីេរបីណ�ឹ ងខងេ្រក សូមេមីលទំព័រទី 120។ 

្របសិនេបីអ�ក្រត�វករព័ត៌មានបែន�មអំពីជំនយួកំឡុងេពលដំេណីរករបណ�ឹ ង សូមេមីលទំព័រទី 130។ 
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បណ�ឹ ងក្រមិតទីពរី 
 

េតីខ�ុគំរួេធ�ដូីចេម�ច្របសនិេបីខ�ុចំង់ដក់ពក្យបណ�ឹ ងក្រមិតទីពីរ? 
 
េដីម្បដីក់ពក្យបណ�ឹ ងក្រមិតទីពីរ៖ 
 

• េហទូរស័ព�េទកន់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania តមរយៈេលខ 1-888-991-

7200 (TTY 1-888-987-5704) េហយី្របាប់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania អំពី
បណ�ឹ ងក្រមិតទីពីររបស់អ�ក ឬ 

• សរេសរបណ�ឹ ងក្រមិតទីពីររបស់អ�ក េហយីេផ�ីវេទកន់ AmeriHealth Caritas 
Pennsylvania តមៃ្របសណីយ ៍ឬេផ�ីទូរសរ ឬ 

• បំេពញែបបបទសំេណីបណ�ឹ ងរមួទងំករជូនដំណឹងអំពីករសេ្រមចេលីបណ�ឹ ងរបស់អ�ក េហយីេផ�ី
វេទកន់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania តមៃ្របសណីយ ៍ឬទូរសរ។ 

 
អសយដ� ន និងេលខទូរសររបស់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania ស្រមាប់បណ�ឹ ងក្រមិតទី

ពីរ 
Member Appeals Department 
Attention: Member Advocate 

AmeriHealth Caritas Pennsylvania 
200 Stevens Drive 

Philadelphia, PA 19113-1570 

េលខទូរសរ៖ 215-937-5367 
  
 

េតីមានអ�ីេកីតេឡងីបនា� ប់ពីខ�ុដំក់ពក្យបណ�ឹ ងក្រមិតទីពីរ? 
 
េ្រកយេពលអ�កដក់បណ�ឹ ងរបស់អ�ក អ�កនឹងទទលួបានលិខិតមយួពី AmeriHealth Caritas 
Pennsylvania េដយ្របាប់អ�កថា AmeriHealth Caritas Pennsylvania បានទទលួបានបណ�ឹ ង

របស់អ�ក និងអំពីដំេណីរករពិនិត្យបណ�ឹ ងក្រមិតទីពីរ។ 
 
អ�កអចសកសុ ំAmeriHealth Caritas Pennsylvania េមីលព័ត៌មានែដល AmeriHealth 

Caritas Pennsylvania មានអំពីេរឿងក�ីែដលអ�កបានដក់ពក្យបណ�ឹ ងរបស់អ�ក េដយមិនគិតៃថ�   
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េឡយី។  អ�កក៏អចេផ�ីព័ត៌មានែដលអ�កមានអំពីបណ�ឹ ងរបស់អ�កេទកន់ AmeriHealth Caritas 
PennsylvaniaН 
 
អ�កអចចូលរមួករពិនិត្យពក្យបណ�ឹ ង ្របសិនេបីអ�កចង់ចូលរមួ។  AmeriHealth Caritas 
Pennsylvania នឹង្របាប់អ�កពីទីតងំ  កលបរេិច�ទ និងេពលេវលៃនករពិនិត្យេសីេរបីណ�ឹ ងយ៉ាងេហច

ណាស់ 15 ៃថ�មុនេពលករពិនិត្យេសីេរបីណ�ឹ ងមកដល់។  អ�កអចបង� ញខ�ួនេនក�ុងករពិនិត្យបណ�ឹ ង
េដយមកេដយផា� ល់ តមរយៈទូរស័ព� ឬេដយតមវេីដអូ។  ្របសិនេបីអ�កសេ្រមចថាអ�កមិនចង់ចូលរមួ
ក�ុងករពិនិត្យេមីលបណ�ឹ ងេទេនាះ វមិនមានឥទ�ពលអ�ីេទេលីករសេ្រមចចិត�េនា� ះេទ។ 
 
គណៈកម�ករែដលមានគា�  3 នាក់ ឬេ្រចីនជាងេនះ ែដលរមួមានគណៈកម�ករ 1 នាក់ ែដលមិនេធ�ីករ
ឲ្យ AmeriHealth Caritas Pennsylvania នឹងជួបគា�  េដីម្បេីធ�ីករសេ្រមចចិត�អំពីបណ�ឹ ងក្រមិតទី
ពីររបស់អ�ក។  បុគ�លិក AmeriHealth Caritas Pennsylvania ែដលជា គណៈកមា� ករនឹងមិន
ជាប់ពក់ព័ន� និងមិនេធ�ីករឲ្យនរណាមា� ក់ែដលពក់ព័ន�នឹងប�� ែដលអ�កបានដក់បណ�ឹ ងេនាះេទ។  
្របសិនេបីបណ�ឹ ងទក់ទងនឹងប�� គ�ីនិក ្រគ�េពទ្យែដលមានអជា� បណ�នឹងស�ិតេនក�ុងគណៈកមា� ករ។  
AmeriHealth Caritas Pennsylvania នឹងេផ�ីលិខិតជូនដំណឹងដល់អ�កក�ុងរយៈេពល 45 ៃថ�ចប់
ពីកលបរេិច�ទៃនបណ�ឹ ងក្រមិតទីពីររបស់អ�ក្រត�វបានទទលួេដីម្ប្ីរបាប់អ�កពីករវនិិច�័យេលីបណ�ឹ ងក្រមិត
ទីពីររបស់អ�ក។  លិខិតេនះក៏នឹង្របាប់អ�កពីអ�ីែដលអ�កអចេធ�ីបាន ្របសិនេបីអ�កមិនេពញចិត�នឹងករ   
ស្រមចចិត�េនាះ។ 
 

្របសិនេបីអ�ក្រត�វករព័ត៌មានបែន�មអំពីជំនយួកំឡុងេពលដំេណីរករបណ�ឹ ង សូមេមីលទំព័រទី 130។ 

ចុះេបីខ�ុមិំនេពញចិត�នឹងករវនិិច�័យរបស់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania េលបីណ�ឹ ងក្រមិតទី
ពីររបស់ខ�ុ?ំ 

 
អ�កអចេស�ីសុំករពិនិត្យេសីេរខីងេ្រកពីករយិាល័យែដលមានករ្រគប់្រគងៃននាយកដ� នធានារ៉ប់រងរដ� 
PennsylvaniaН 
 
អ�ក្រត�វែតេស�ីសុំករពិនិត្យេសីេរបីណ�ឹ ងខងេ្រកក�ុងរយៈេព ល 15 ៃថ�ចប់ពីៃថ�ែដ លអ�កទទលួបានករ
ជូនដំណឹងអំពីករវនិិច�័យទក់ទងនឹងបណ�ឹ ងក្រមិតទីពីរ។   
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ករពិនតិ្យេមីលបណ�ឹ ងខងេ្រក 
 

េតីខ�ុ ំេស�សុីកំរពិនិត្យេមីលបណ�ឹ ងខងេ្រកេដយរេបៀបណា? 
 
សូមេផ�ីសំេណីជាលយលក�ណ៍អក្សររបស់អ�កសុំឲ្យមានករពិនិត្យេសីេរបីណ�ឹ ងខងេ្រកេទអសយដ� ន

ខងេ្រកម៖ 
Pennsylvania Insurance Department 
Bureau of Consumer Services 
Room 1209, Strawberry Square 

Harrisburg, PA 17120 

េលខទូរស័ព�៖ 1-877-881-6388 
 
 

អ�កក៏អចចូលេទកន់ “ទំព័រដក់បណ�ឹ ង” ែដលមានអសយដ� ន៖ 

https://www.insurance.pa.gov/Consumers/insurance-complaint/Pages/default.aspx 
 
េបីសិនអ�ក្រត�វករជំនយួក�ុងករដក់សំេណីរបស់អ�កសុំករពិនិត្យេមីលខងេ្រក សូមេហទូរស័ព�េទ
ករយិាល័យបេ្រមីេសវអ�កេ្របី្របាស់ ែដលមានេលខ 1-877-881-6388។   
្របសិនេបីអ�កេស�ីសុំ ករយិាល័យបេ្រមីេសវអ�កេ្របី្របាស់នឹងជយួដក់បណ�ឹ ងឲ្យអ�កជាករលយលក�ណ៍
អក្សរ។   
 

 
េតីមានអ�ីេកីតេឡងីបនា� ប់ពីខ�ុ ំេស�សុីកំរពិនិត្យេមីលបណ�ឹ ងខងេ្រក? 

 
 
្រកសួងធានារ៉ប់រងនឹងទទួលពក្យបណ�ឹ ងរបស់អ�កពី AmeriHealth Caritas PennsylvaniaН  អ�ក
ក៏អចេផ�ីព័ត៌មានដៃទេទៀតែដលអចជយួក�ុងករពិនិត្យេសីេរបីណ�ឹ ងខងេ្រករបស់អ�កផងែដរ។ 
 
អ�កអច្រត�វបានតំណាងេដយេមធាវ ីឬបុគ�លមា� ក់េទៀតដូចជាអ�កដំណាងរបស់អ�កក�ុងអំឡុងេពលករ

ពិនិត្យេសីេរបីណ�ឹ ងខងេ្រក។ 
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លិខិតអំពីករវនិិច�័យនឹង្រត�វបានេផ�ី េទអ�កបនា� ប់ពីករវនិិច�័យ្រត�វបានសេ្រមច។  លិខិតេនះនឹង្របាប់អ�ក

នូវរល់មូលេហតុស្រមាប់ករវនិិច�័យ និងពីអ�ីែដលអ�កអចេធ�ីបាន្របសិនេបីអ�កមិនេពញចិត�ករវនិិច�័យ
េនាះ។ 
 
 

អ�ីែដល្រត�វេធ�ីេដីម្បបីន�ទទលួេសវកម�៖ 
 
្របសិនេបីអ�កបាននឹងកំពុងទទលួេសវកម� ឬទំនិញែដលកំពុង្រត�វបានកត់បន�យ ផា� ស់ប�ូរ ឬ្រចនេចល 
េហយីអ�កចង់បន�ទទលួបានេសវកម�ទងំេនះ អ�ក្រត�វែតេស�ីសុំឲ្យមានករពិនិត្យេសីេរបីណ�ឹ ងខងេ្រក ឬ
សវនាករយុត�ិធម៌ក�ុងរយៈេពល 10 ៃថ� ៃនកលបរេិច�ទែដលជូនដំណឹង្របាប់អ�កពីករសេ្រមចចិត�ៃន
បណ�ឹ ងក្រមិតមយួរបស់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania ែដលអ�កមិនអចទទលួបានេសវ
កម� ឬទំនិញែដលអ�កបាននឹងកំពុងទទលួ េដយសរេសវកម� ឬទំនិញេនាះមិន្រត�វបានរ៉ប់រងស្រមាប់

អ�កេនាះេទ ស្រមាប់េសវកម� ឬទំនិញនឹងបន�ផ�ល់ជូនរហូតទល់ែតមានករសេ្រមចមយួ។  េបីសិនអ�ក
នឹងេស�ីសុំករពិនិត្យេមីលបណ�ឹ ងខងេ្រកផង និងសវនាករយុត�ិធម៌ផង អ�ក្រត�វែតេស�ីសុំទងំពីរក�ុងរយៈ
េពល 10 ៃថ�ៃនកលបរេិច�ទេលីេសចក�ីជូនដំណឹង្របាប់អ�កពីករសេ្រមចៃនបណ�ឹ ងក្រមិតមយួរបស់ 
AmeriHealth Caritas PennsylvaniaН  េបីសិនអ�ករង់ចកំរេស�ីសុំសវនាករយុត�ិធម៌រហូតេ្រកយ
ករទទលួបានករសេ្រមចេលីបណ�ឹ ងខងេ្រករបស់អ�ក េសវកម�េផ្សងៗនឹងមិនបន�េឡយី។   

 
 

 

សទុក� 
 

េតីសទុក�ជាអ�?ី 
 
េនេពល AmeriHealth Caritas Pennsylvania ្រចនេចល កត់បន�យ ឬអនុ�� តេស វកម�មយួ 
ឬទំនិញមយួខុសពីេសវកម� ឬទំនិញែដលអ�កបានេស�ីសុំេ្រពះវមិនចបំាច់ អ�កនឹងទទលួបានករជូន

ដំណឹង្របាប់អ�កពីករសេ្រមចចិត�របស់ AmeriHealth Caritas PennsylvaniaН 
 
សទុក�េកីតេឡងីេនេពលអ�ក្របាប់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania ថាអ�កមិនយល់្រសប

ជាមយួករសេ្រមចចិត�របស់ AmeriHealth Caritas PennsylvaniaН 
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េតីខ�ុគំរួេធ�ដូីចេម�ច្របសនិេបីខ�ុទំទលួបានសទុក�? 
 

េដីម្បដីក់បណ�ឹ ងតវ៉៖ 
 

• េហទូរស័ព�េទកន់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania តមរយៈេលខ 1-888-991-

7200 (TTY 1-888-987-5704) េហយី្របាប់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania 
អំពីសទុក�របស់អ�ក ឬ 

• សរេសរសទុក�របស់អ�ក េហយីេផ�ីវេទកន់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania តម

ៃ្របសណីយ ៍ឬេផ�ីទូរសរ ឬ 

• បំេពញែបបបទេស�ីសុំ បណ�ឹ ង/សទុក�រមួប��ូ លក�ុងករជូនដំណឹងបិេដេសធ ែដលអ�កបាន
ទទលួពី AmeriHealth Caritas Pennsylvania េហយីេផ�ីវេទឲ្យ AmeriHealth 
Caritas Pennsylvania តមៃ្របសណីយ ៍ឬទូរសរ។ 

 
អសយដ� ន និងេលខទូរសររបស់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania ស្រមាប់ករដក់បណ�ឹ ង

សទុក�គឺ៖ 
Member Appeals Department 
Attention: Member Advocate 

AmeriHealth Caritas Pennsylvania 
200 Stevens Drive 

Philadelphia, PA 19113-1570 

េលខទូរសរ៖ 215-937-5367 

អ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពរបស់អ�កអចដក់ពក្យបណ�ឹ ងឲ្យអ�ក ្របសិនេបីអ�កផ�ល់ករយល់្រពមជា
លយលក�ណ៍អក្សរដល់គាត់។  ្របសិនេបីអ�កផ�ល់េសវែថទសុំខភាពរបស់អ�កអចដក់ពក្យបណ�ឹ ង
ឲ្យអ�ក េនាះអ�កមិនអចដក់ពក្យបណ�ឹ ងដច់េដយែឡកពីេគេដយខ�ួនអ�កេទ។ 

 
េតីេនេពលណាខ�ុគំរួដក់បណ�ឹ ងសទុក�? 

 
អ�ក្រត�វែតដក់ពក្យបណ�ឹ ងក�ុងរយៈេពល 60 ៃថ�ចប់ពីៃថ�ែដលអ�កទទលួបានករជូនដំណឹង ែដល្របាប់
អ�កអំពីេសវកម� ករបដិេសធ ករកត់បន�យ ឬករអនុ�� តេលីេសវកម� ឬទំនិញេផ្សងគា� ស្រមាប់អ�ក។ 
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េតីមានអ�ីេកីតេឡងីបនា� ប់ពីខ�ុដំក់បណ�ឹ ងសទុក�? 
 
េ្រកយេពលអ�កដក់បណ�ឹ ងសទុក�របស់អ�ក អ�កនឹងទទលួបានលិខិតមយួពី AmeriHealth Caritas 
Pennsylvania េដយ្របាប់អ�កថា AmeriHealth Caritas Pennsylvania បានទទលួសទុក�របស់

អ�ក និងអំពីដំេណីរករពិនិត្យេសីេរសីទុក�។ 
 
អ�កអចេស�ីសុំ AmeriHealth Caritas Pennsylvania េដីម្បេីមីលព័ត៌មានណាមយួែដល 
AmeriHealth Caritas Pennsylvania ធា� ប់េ្របីេធ�ីករសេ្រមចចិត�ែដលអ�កបានដក់បណ�ឹ ងសទុក�

របស់អ�កេដយមិនគិតៃថ�។  អ�កក៏អចេផ�ីព័ត៌មានែដលអ�កមានអំពីសទុក�របស់អ�កេទកន់ 
AmeriHealth Caritas PennsylvaniaН 
 
អ�កអចចូលរមួក�ុងករពិនិត្យេសីេរបីណ�ឹ ងសទុក�បាន ្របសិនេបីអ�កចង់ចូលរមួ។  AmeriHealth 

Caritas Pennsylvania នឹង្របាប់អ�កពីទីតងំ កលបរេិច�ទ និងេពលេវលៃនករពិនិត្យសទុក�យ៉ាង
េហចណាស់ 10 ៃថ� មុនៃថ�ៃនករពិនិត្យសទុក�បានមកដល់។  អ�កអចបង� ញខ�ួនេនក�ុងករពិនិត្យ
េសីេរបីណ�ឹ ងតវ៉េដយមកេដយផា� ល់ តមរយៈទូរស័ព� ឬេដយតមវេីដអូ។  ្របសិនេបីអ�កសេ្រមចថាអ�ក
មិនចង់ចូលរមួក�ុងករពិនិត្យបណ�ឹ ងតវ៉េទេនាះ វមិនមានឥទ�ិពលអ�ីេទេលីករសេ្រមចចិត�េនាះេទ។ 
 
គណៈកម�ករែដលមានគា�  3 នាក់ ឬេ្រចីនជាងេនះ រមួមាន្រគ�េពទ្យែដលមានអជា� បណ�មា� ក់ នឹងជបួគា�
េដីម្បវីនិិច�័យសទុក�របស់អ�ក។   េបីសិនសទុក�អំពីេសវកម�េធ�ញ គណៈកម�ករ្រត�តពិនិត្យសទុក�នឹង
ប��ូ លទន�េពទ្យមា� ក់។  បុគ�លិក AmeriHealth Caritas Pennsylvania ែដលជា គណៈកមា� ករនឹង
មិនជាប់ពក់ព័ន� និងមិនេធ�ីករឲ្យនរណាមា� ក់ែដលពក់ព័ន�នឹងប�� ែដលអ�កបានដក់បណ�ឹ ងសទុក� 
េនាះេទ។  AmeriHealth Caritas Pennsylvania នឹងេផ�ីលិខិតជូនដំណឹងេទអ�កក�ុងរយៈេពល 30 
ៃថ� បនា� ប់ពីៃថ� ែដលអ�កបានដក់បណ�ឹ ងតវ៉េដីម្ប្ីរបាប់អ�កពីករវនិិច�័យេលីសទុក�របស់អ�ក។  ករជូន

ដំណឹងក៏នឹង្របាប់អ�កពីអ�ីែដលអ�កអចេធ�ីបាន ្របសិនេបីអ�កមិនេពញចិត�នឹងករស្រមចចិត�េនាះ។ 
 

្របសិនេបីអ�ក្រត�វករព័ត៌មានបែន�មអំពីជំនយួកំឡុងេពលដំេណីរករសទុក� សូមេមីលទំព័រទី 130។ 
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អ�ីែដល្រត�វេធ�ីេដីម្បបីន�ទទលួេសវកម�៖ 
 
្របសិនេបីអ�កបាននឹងកំពុងទទលួេសវកម� ឬទំនិញែដលកំពុង្រត�វបានកត់បន�យ ផា� ស់ប�ូរ ឬ្រចនេចល 
េហយីអ�កេស�ីសុំឲ្យមានសវនាករយុត�ិធម៌ េហយីករេស�ីសុំរបស់អ�ក្រត�វបានវយ្រត ឬយកេទេដយ

ផា� ល់ៃដ ក�ុងរយៈេពល 10 ៃថ� ៃនកលបរេិច�ទែដលជូនដំណឹងេដយ្របាប់អ�កពីបណ�ឹ ងក្រមិតមយួ ឬករ
សេ្រមចសទុក�របស់េសវកម�ឬទំនិញេនាះនឹងបន�ផ�ល់ជូនដរបណាករវនិិច�័យ្រត�វបានេធ�ីេឡងី។ 
 

 
 

េតីមានអ�ីេកីតេឡងី្របសនិេបីខ�ុមិំនេពញចិត�ករសេ្រមចចិត�របស់ AmeriHealth Caritas 

Pennsylvania? 
 
អ�កអចេស�ីសុំឲ្យមានករពិនិត្យេសីេរសីទុក�ខងេ្រក ឬសវនាករយុត�ិធម៌ ឬអ�កអចេស�ីសុំេធ�ីវទងំពីរក៏
បាន។   ករពិនិត្យេសីេរបីណ�ឹ ងតវ៉ខងេ្រកគឺជាករពិនិត្យែដលេធ�ីេឡងីេដយ្រគ�េពទ្យែដលមិនេធ�ីករ
ជាមយួ AmeriHealth Caritas PennsylvaniaН 
 
អ�ក្រត�វែតេស�ីសុំឲ្យមានករពិនិត្យេសីេរបីណ�ឹ ងសទុក�ខងេ្រក ក�ុងរយៈេពល15 ៃថ� បនា� ប់ពីៃថ� ែដលអ�ក

ទទលួបានករវនិិច�យ័បណ�ឹ ងតវ៉។  
 
អ�ក្រត�វែតេស�ីសុំសវនាករយុត�ិធម៌ពី្រកសួងេសវកម�្របជាជនក�ុងរយៈេពល 120 ៃថ� បនា� ប់ពីៃថ�ែដលអ�ក
ទទលួបានករជូនដំណឹងែដល្របាប់អ�កអំពីកវវនិិច�័យបណ�ឹ ងសទុក�។ 
 

ស្រមាប់ព័ត៌មានអំពីសវនាករយុត�ិធម៌ សូមេមីលទំព័រទី 132។ 

ស្រមាប់ព័ត៌មានអំពីករពិនិត្យេសីេរបីណ�ឹ ងសទុក�ខងេ្រក សូមេមីលខងេ្រកម 

្របសិនេបីអ�ក្រត�វករព័ត៌មានបែន�មអំពីជំនយួកំឡុងេពលដំេណីរករបណ�ឹ ងសទុក�  សូមេមីលទំព័រទី 
130។ 
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ករពិនតិ្យេមីលសទុក�ខងេ្រក 
 

េតីខ�ុ ំេស�សុីកំរពិនិត្យេមីលសទុក�ខងេ្រកេដយរេបៀបណា? 
 
េដីម្បេីស�ីសុំករពិនិត្យេមីលសទុក�ខងេ្រក៖ 
 

• េហទូរស័ព�េទកន់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania តមរយៈេលខ 1-888-991-

7200 (TTY 1-888-987-5704) េហយី្របាប់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania អំពី
សទុក�របស់អ�ក ឬ 

• សរេសរសទុក�របស់អ�ក េហយីេផ�ីវេទកន់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania តម
ៃ្របសណីយ ៍េទកន់៖   
AmeriHealth Caritas Pennsylvania  
Member Appeals Unit  
External Grievance Review  
P.O. Box 41820  
Philadelphia, PA 19101-1820  
  

  
AmeriHealth Caritas Pennsylvania នឹងេផ�ីសំេណីរបស់អ�កស្រមាប់ករពិនិត្យេមីលបណ�ឹ ងសទុក�
ខងេ្រកេទកន់្រកសួងធានារ៉ប់រង។ 

 
 
 

េតីមានអ�ីេកីតេឡងីបនា� ប់ពីខ�ុ ំេស�សុីកំរពិនិត្យេមីលសទុក�ខងេ្រក? 
 
 AmeriHealth Caritas Pennsylvania នឹងជូនដំណឹងដល់អ�កអំពីេឈ� ះ អសយដ� ន និងេលខ

ទូរស័ព�របស់អ�កពិនិត្យេមីលសទុក�ខងេ្រក។  អ�កក៏នឹងទទលួបានព័ត៌មានអំពីដំេណីរករពិនិត្យេមីល
សទុក�ខងេ្រកផងែដរ។ 
 
AmeriHealth Caritas Pennsylvania នឹងេផ�ីឯកសរសទុក�របស់អ�កេទឲ្យអ�កពិនិត្យេមីល។  អ�ក
អចផ�ល់ព័ត៌មានបែន�មែដលអចជយួជាមយួករពិនិត្យេសីេរបីណ�ឹ ងខងេ្រករបស់អ�កេផ�ីេទឲ្យអ�កពិនិត្យ

េសីេរបីណ�ឹ ងក�ុងរយៈេពល 15 ៃថ�ៃនករដក់សំេណីសុកំរពិនិត្យេសីេរបីណ�ឹ ងសទុក�ខងេ្រក។ 
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អ�កនឹងទទលួបានករលិខិតវនិិច�័យក�ុងរយៈេពល 60 ៃថ�ចប់ពីៃថ�ែដលអ�កបានេស�ីសុំករពិនិត្យេសីេរ ី
បណ�ឹ ងសទុក�ខងេ្រក។  លិខិតេនះនឹង្របាប់អ�កនូវរល់មូលេហតុស្រមាប់ករវនិិច�័យ និងពីអ�ីែដលអ�ក
អចេធ�ីបាន្របសិនេបីអ�កមិនេពញចិត�ករវនិិច�័យេនាះ។ 
 

អ�ីែដល្រត�វេធ�ីេដីម្បបីន�ទទលួេសវកម�៖ 
 
្របសិនេបីអ�កបាននឹងកំពុងទទលួេសវកម� ឬទំនិញ ែដលកំពុង្រត�វបានកត់បន�យ ផា� ស់ប�ូរ ឬ្រចន
េចល េហយីអ�កចង់បន�ទទលួបានេសវកម�ទងំេនះ អ�ក្រត�វែតេស�ីសុំឲ្យមានករពិនិត្យសទុក�ខងេ្រក 
ក�ុងរយៈេពល 10 ៃថ�ៃនកលបរេិច�ទេលីេសចក�ីជូនដំណឹង្របាប់អ�កពីករវនិិច�័យេលីសទុក�របស់ 
AmeriHealth Caritas Pennsylvania ស្រមាប់េសវកម� ឬទំនិញនឹងបន�ផ�ល់ជូនរហូតទល់ែតមាន
ករសេ្រមចមយួ។  េបីសិនអ�កនឹងេស�ីសុំករពិនិត្យេមីលបណ�ឹ ងខងេ្រកផង និងសវនាករយុត�ិធម៌ផង 
អ�ក្រត�វែតេស�ីសុំទងំពីរក�ុងរយៈេពល 10 ៃថ�ៃនកលបរេិច�ទេលីេសចក�ីជូនដំណឹង្របាប់អ�កអំពីករ
សេ្រមចេលីបណ�ឹ ងសទុក�របស់ AmeriHealth Caritas PennsylvaniaН  េបីសិនអ�ករង់ចកំរេស�ីសុំ

សវនាករយុត�ិធម៌រហូតេ្រកយករទទលួបានករសេ្រមចេលីបណ�ឹ ងសទុក�ខងេ្រករបស់អ�ក េសវកម�
េផ្សងៗនឹងមិនបន�េឡយី។   

 
 

បណ�ឹ ង និងសទុក�រហ័ស 
 

េតីខ�ុ ំអចេធ�អី�បីានខ�ះ ្របសនិេបីសុខភាពខ�ុកំំពុងស�តិក�ុងេ្រគាះថា� ក់បនា� ន់? 
 
្របសិនេបី្រគ�េពទ្យ ឬទន�េពទ្យរបស់អ�កេជឿថាកររង់ច ំ30 ៃថ�េដីម្បទីទលួបានករវនិិច�័យេទេលីបណ�ឹ ង ឬ
សទុក�ក្រមិតទីមយួ ឬ 45 ៃថ�េដីម្បទីទលួបានករវនិិច�័យអំពីបណ�ឹ ងក្រមិតទីពីរអចេធ�ីឲ្យសុខភាពរបស់
អ�កមានេ្រគាះថា� ក់ ដូេច� ះអ�ក ឬ្រគ�េពទ្យ ឬទន�េពទ្យអចេស�ីសុំឲ្យបណ�ឹ  ឬសទុក�របស់អ�កឲ្យេធ�ីករវនិិច�័យ

ឲ្យបានឆាប់រហ័ស។  េដីម្បឲី្យបណ�ឹ ងឬសទុក�របស់អ�កេធ�ីករវនិិច�័យឲ្យបានឆាប់រហ័ស៖ 
 

• អ�ក្រត�វែតេស�ីសុំករវនិិច�័យឲ្យបានឆាប់រហ័សពី AmeriHealth Caritas Pennsylvania េដយ
េហទូរស័ព�េទកន់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania តមរយៈេលខ 1-888-991-

7200 (TTY 1-888-987-5704) េហយីេផ�ីលិខិត ឬែបបបទករេស�ីសុំបណ�ឹ ង/សទុក�តមទូរសរ

េទេលខ 215-937-5367 ឬេផ�ីអីុែម៉លេទកន់ 
PAmemberappeals@amerihealthcaritas.comН   
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• េវជ�បណ�ិ ត ឬទន�េពទ្យរបស់អ�កគរួេផ�ីលិខិតមានចុះហត�េលខតមទូរសរេទកន់េលខ 215-937-

5367 ក�ុងរយៈេពល 72 េម៉ាងៃនករេស�ីសុំរបស់អ�កស្រមាប់ករវនិិច�័យឆាប់រហ័ស ែដលបក្រសយ
ពីមូលេហតុែដលករចំណាយេពល 30 ៃថ� របស់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania 
េដីម្បទីទលួករវនិិច�័យអំពីបណ�ឹ ងឬសទុក�ក្រមិតទីមួយ ឬក៏ចំណាយេពល 45 ៃថ�េដីម្បទីទលួករ 
វនិិច�័យអំពីបណ�ឹ ងឬសទុក�ក្រមិតទីពីរ អចេធ�ីឲ្យសុខភាពអ�កមានេ្រគាះថា� ក់។    

 
្របសិនេបី AmeriHealth Caritas Pennsylvania មិនបានទទលួលិខិតពី្រគ�េពទ្យ ឬទន�េពទ្យរបស់

អ�ក េហយីព័ត៌មានែដល្រត�វបានផ�ល់ឲ្យមិនបានបង� ញថាករកររង់ចកំរវនិិច�័យតមេពលធម�ត
ស្រមាប់បណ�ឹ ង ឬសទុក�អចេធ�ីឲ្យសុខភាពអ�កមានេ្រគាះថា� ក់េទេនាះ AmeriHealth Caritas 
Pennsylvania នឹងវនិិច�័យបណ�ឹ ង ឬសទុក�របស់អ�កក�ុងរយៈេពលធម�តែដលមានរយៈេពល 30 ៃថ� 
ែដលរប់ចប់ពីេពលែដល AmeriHealth Caritas Pennsylvania បានទទួលបណ�ឹ ងឬសទុក�ក្រមិត
ទីមយួរបស់អ�ក ឬ 45 ៃថ�ចប់ពីេពលែដលAmeriHealth Caritas Pennsylvania បានទទលួបណ�ឹ ង
ឬសទុក�ក្រមិតទីពីររបស់អ�ក។ 
 
 
 

បណ�ឹ ងរហ័សនិងបណ�ឹ ងខងេ្រករហ័ស  
 
បណ�ឹ ងរហ័សរបស់អ�កនឹង្រត�វបានពិនិត្យេដយគណៈកមា� ករែដលរមួមាន្រគ�េពទ្យែដលមានអជា� ប័ណ�។  
សមាជិកគណៈកមា� ករនឹងមិនពក់ព័ន�េនក�ុង និងមិនេធ�ីករឲ្យអ�កណាមា� ក់ែដលពក់ព័ន�នឹងប�� ែដល
អ�កបានដក់េនក�ុងបណ�ឹ ងេនាះេទ។ 
 
អ�កអចចូលរមួក�ុងករពិនិត្យេសីេរបីណ�ឹ ងរហ័សបាន ្របសិនេបីអ�កចង់។  អ�កអចចូលរូមករពិនិត្យេសីេរ ី
បណ�ឹ ងបានេដយផា� ល់ បុ៉ែន�អ�កក៏្របែហល្រត�វបង� ញខ�ួនតមទូរស័ព� ឬករទក់ទងតមវេីដអូផងែដរ 

េ្រពះ AmeriHealth Caritas Pennsylvania មានរយៈេពលខ�ីេដីម្បេីធ�ីករវនិិច�័យបណ�ឹ ងរហ័ស។  
្របសិនេបីអ�កសេ្រមចថាអ�កមិនចង់ចូលរមួក�ុងករពិនិត្យេមីលបណ�ឹ ងេទេនាះ វមិនមានឥទ�ពលអ�ីេទេលី
ករសេ្រមចចិត�េនា� ះេទ។ 
 
AmeriHealth Caritas Pennsylvania នឹង្របាប់អ�កពីករវនិិច�័យេទេលីបណ�ឹ ងរបស់អ�កក�ុងអំឡុង
េពល 48 េម៉ាង ចប់ពីេពលែដល AmeriHealth Caritas Pennsylvania បានទទលួលិខិតរបស់្រគ�

េពទ្យ ឬទន�េពទ្យែដលបក្រសយពីមូលេហតុែដលករវនិិច�័យេលីបណ�ឹ ងតមេពលធម�តនឹងេធ�ីឲ្យសុខ
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ភាពអ�កមានេ្រគាះថា� ក់ ឬក�ុងរយៈេពល 72 េម៉ាងបនា� ប់ពីេពលែដល AmeriHealth Caritas 

Pennsylvania ទទលួបានសំេណីស្រមាប់ករវនិិច�័យជាមុន ែដលកន់ែតឆាប់ ដរបណាអ�កស�សុ ំ
AmeriHealth Caritas Pennsylvania េ្របីេពលបែន�មេទៀតេដីម្បវីនិិច�័យបណ�ឹ ងរបស់អ�ក។  អ�ក

អចេសី�សុំ AmeriHealth Caritas Pennsylvania ពន្យោរេពល 14 ៃថ�បែន�មេទៀតេដីម្បេីធ�ីករ
សេ្រមចេលីបណ�ឹ ងរបស់អ�ក។  អ�កនឹងទទលួបានករជូនដំណឹងមយួ្របាប់អ�កពីមូលេហតុស្រមាប់ករ 

វនិិច�័យ និងពីវធីិេដីម្បកីរេស�ីសុំស្រមាប់ករពិនិត្យេសីេរបីណ�ឹ ងខងេ្រកែបបរហ័ស ្របសិនេបីអ�កមិនេពញ
ចិត�ករវនិិច�័យេនាះ។   
 
្របសិនេបីអ�កមិនេពញចិត�ករវនិិច�័យេទេលីបណ�ឹ ងរហ័ស អ�កអចេស�ីសុំករពិនិត្យេសីេរបីណ�ឹ ងខងេ្រក

ែបបរហ័សពី្រកសួងធានារ៉ប់រងក�ុងរយៈេពល 2 ៃថ�ៃន ៃថ�េធ�ីករ ចប់ពីៃថ�ែដលអ�កបានទទលួករវនិិច�យ័
េទេលបីណ�ឹ ងរហ័សេនាះ។  េដីម្បេីស�ីសុំករវនិិច�័យេទេលីបណ�ឹ ងរហ័សអ�ក្រត�វ៖ 
 

• េហទូរស័ព�េទកន់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania តមរយៈេលខ 1-888-991-

7200 (TTY 1-888-987-5704) េហយី្របាប់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania អំពី
បណ�ឹ ងរបស់អ�ក ឬ 

• េផ�ីអីុែម៉លេទកន់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania តមរយៈ 
Pamemberappeals@amerihealthcaritas.com ឬ 

• សរេសរបណ�ឹ ងរបស់អ�ក េហយីេផ�ីវេទកន់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania តម
ៃ្របសណីយ ៍ឬេផ�ីទូរសរ៖   
Member Appeals Department  
Attention: Member Advocate  
AmeriHealth Caritas Pennsylvania  
200 Stevens Drive  
Philadelphia, PA 19113-1570 

          េលខទូរសរ៖ 215-937-5367  
 
 

 
សទុក�រហ័សនិងសទុក�ខងេ្រករហ័ស 

 
គណៈកម�ករែដលមានគា�  3 នាក់ ឬេ្រចីនជាងេនះ រមួមាន្រគ�េពទ្យែដលមានអជា� បណ�មា� ក់ នឹងជបួគា�
េដីម្បវីនិិច�័យសទុក�របស់អ�ក។  េបីសិនសទុក�អំពីេសវកម�េធ�ញ គណៈកម�ករ្រត�តពិនិត្យសទុក�រហ័ស
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នឹងប��ូ លទន�េពទ្យមា� ក់។ បុគ�លិក AmeriHealth Caritas Pennsylvania ែដលជាគណៈកមា� ករ

នឹងមិនជាប់ពក់ព័ន� និងមិនេធ�ីករឲ្យនរណាមា� ក់ែដលពក់ព័ន�នឹងប�� ែដលអ�កបានដក់បណ�ឹ ងសទុក� 
េនាះេទ។   

អ�កអចចូលរមួក�ុងករពិនិត្យេសីេរបីណ�ឹ ងរហ័សបាន្របសិនេបីអ�កចង់។  អ�កអចចូលរូមករពិនិត្យេសីេរ ី
សទុក�េដយផា� ល់ បុ៉ែន�ក៏្របែហល្រត�វបង� ញខ�ួនតមទូរស័ព� ឬ្របជំុតមវេីដអូផងែដរ េ្រពះ 

AmeriHealth Caritas Pennsylvania មានរយៈេពលខ�ីេដីម្បេីធ�ីករវនិិច�័យបណ�ឹ ងសទុក�រហ័ស។  
្របសិនេបីអ�កសេ្រមចថាអ�កមិនចង់ចូលរមួករពិនិត្យេសីេរបីណ�ឹ ងេទេនាះ វនឹងមិនប៉ះពល់េលីករ
សេ្រមចចិត�េនាះេទ។ 
 
AmeriHealth Caritas Pennsylvania នឹង្របាប់អ�កពីករវនិិច�័យេទេលីសទុក�របស់អ�កក�ុងអំឡុង
េពល 48 េម៉ាង ចប់ពីេពលែដល AmeriHealth Caritas Pennsylvania បានទទលួលិខិតរបស់្រគ�
េពទ្យ ឬទន�េពទ្យែដលបក្រសយពីមូលេហតុែដលករវនិិច�័យេលីសទុក�តមេពលធម�តនឹងេធ�ីឲ្យសុខ
ភាពអ�កមានេ្រគាះថា� ក់ ឬក�ុងរយៈេពល 72 េម៉ាងបនា� ប់ពីេពលែដល AmeriHealth Caritas 
Pennsylvania ទទលួបានសំេណីស្រមាប់ករវនិិច�័យជាមុនែដលកន់ែតឆាប់ ដរបណាអ�កេស�ីសុំ 
AmeriHealth Caritas Pennsylvania េ្របីេពលបែន�មេទៀតេដីម្បវីនិិច�័យសទុក�របស់អ�ក។  អ�ក
អចេសី�សុ ំAmeriHealth Caritas Pennsylvania ពន្យោរេពល 14 ៃថ�បែន�មេទៀតេដីម្បេីធ�ីករ
សេ្រមចេលីសទុក�របស់អ�ក។  អ�កនឹងទទលួបានករជូនដំណឹងមយួ្របាប់អ�កពីមូលេហតុស្រមាប់ករ 
វនិិច�័យ និងពីវធីិេដីម្បកីរេស�ីសុំស្រមាប់ករពិនិត្យេសីេរសីទុក�ខងេ្រកែបបរហ័ស ្របសិនេបីអ�កមិនេពញ
ចិត�ករវនិិច�័យេនាះ។   
 
្របសិនេបីអ�កមិនេពញចិត�ករវនិិច�័យសទុក�ែបបរហ័សេទេនាះ អ�កអចេស�ីសុំករពិនិត្យេសីេរសីទុក�ខង
េ្រកែបបរហ័សឬសវនាករយុត�ិធម៌ែបបរហ័សេដយ្រកសួងេសវកម�្របជាជន ឬទងំករពិនិត្យេសីេរសី

ទុក�ខងេ្រកែបបរហ័ស ឬសវនាករយុត�ិធម៌ែបបរហ័សែតម�ង។  ករពិនិត្យេសីេរបីណ�ឹ ងសទុក�ខងេ្រក
រហ័ស គឺជាករពិនិត្យែដលេធ�ីេឡងីេដយ្រគ�េពទ្យែដលមិនេធ�ីករជាមយួ AmeriHealth Caritas 
PennsylvaniaН 
 
អ�ក្រត�វែតេស�ីសុំករពិនិត្យសទុក�ខងេ្រកែបបរហ័សក�ុងរយៈេពល 2 ៃថ�ៃនៃថ�េធ�កីរ ចប់ពីៃថ�ែដលអ�ក

បានទទលួករជូនដំណឹងពីករវនិិច�យ័េទេលបីណ�ឹ ងសទុក�រហ័ស។  េដីម្បេីស�សុីំករពនិត្យេសីេរបីណ�ឹ ង
សទុក�ខងេ្រកែបបរហ័ស៖ 
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• េហទូរស័ព�េទកន់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania តមរយៈេលខ 1-888-991-

7200 (TTY 1-888-987-5704) េហយី្របាប់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania អំពី
សទុក�របស់អ�ក ឬ 

• េផ�ីអីុែម៉លេទកន់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania តមរយៈ 
PAmemberappeals@amerihealthcaritas.com ឬ 

• សរេសរសទុក�របស់អ�ក េហយីេផ�ីវេទកន់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania  
 
តមៃ្របសណីយ ៍ឬេផ�ីទូរសរ៖   
Member Appeals Department  
Attention: Member Advocate  
AmeriHealth Caritas Pennsylvania  
200 Stevens Drive  
Philadelphia, PA 19113-1570  

េលខទូរសរ៖ 215-937-5367 
  
AmeriHealth Caritas Pennsylvania នឹងេផ�ីសំេណីរបស់អ�កេទកន់្រកសួងធានារ៉ប់រងក�ុងរយៈ
េពល 24 េម៉ាងបនា� ប់ពីទទួលបានសំេណីេនាះ។ 
 
អ�ក្រត�វែតេស�ីសុំសវនាករយុត�ិធម៌ក�ុងរយៈេពល 120 ៃថ�ចប់ពីកលបរេិច�ទជូនដំណឹងដល់អ�កនូវករ
សេ្រមចចិត�េលីសទុក�រហ័ស។ 

 
 

េតីខ�ុអំចមានជនួំយ្របេភទអ�ខី�ះជាមួយ 

ដេំណីរករបណ�ឹ ង និងសទុក�? 
 
្របសិនេបីអ�ក្រត�វករជំនយួក�ុងករដក់ពក្យបណ�ឹ ង ឬសទុក�របស់អ�ក េនាះបុគ�លិករបស់ 
AmeriHealth Caritas Pennsylvania នឹងជយួអ�ក។  បុគ�លេនះក៏អចតំណាងឲ្យអ�កអំឡុងេពល

ដំេណីរករបណ�ឹ ង ឬសទុក�បានែដរ។  អ�កមិនបាច់បង់ៃថ�េលីជំនយួឲ្យបុគ�លិកេទ។  បុគ�លិកេនះនឹងមិន
ពក់ព័ន�ក�ុងករសេ្រមចចិត�អំពីបណ�ឹ ង ឬសទុក�របស់អ�កេទ។ 
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អ�កក៏អចមានសមាជិក្រគ�សរ មិត�ភក�ិ ឬេមធាវ ីឬអ�កេផ្សងេទៀតជយួអ�កដក់ពក្យបណ�ឹ ង ឬសទុក�របស់

អ�កបានែដរ។  បុគ�លេនះក៏អចជយួអ�កបានែដរ ្របសិនេបីអ�កចង់ឲ្យមានវត�មានេនេពលពិនិត្យបណ�ឹ ង ឬ
សទុក�េឡងីវញិ។   
 
េនេពលណាមយួក�ុងអំឡុងេពលដំេណីរករបណ�ឹ ងតវ៉ឬតវ៉ អ�កអចមាននរណាមា� ក់ែដលអ�កស� ល់
តំណាងឲ្យអ�កឬេដីរតជំួនួសអ�ក។  ្របសិនេបីអ�កសេ្រមចចិត�ឲ្យមាននរណាមា� ក់ែដលអ�កស� ល់តំណាង
ឱ្យអ�កឬេដីរតួជំនសួអ�ក ចូរជ្រមាប AmeriHealth Caritas Pennsylvania ឲ្យដឹងជាលយលក�ណ៍

អក្សរ នូវេឈ� ះៃនបុគ�លេនាះ និងរេបៀបែដល AmeriHealth Caritas Pennsylvania អចទក់ទង
េទពកួគាត់បាន។ 
 
អ�ក ឬបុគ�លែដលអ�កេ្រជីសេរសីឲ្យតំណាងអ�ក អចសកសុំ AmeriHealth Caritas Pennsylvania 
េដីម្បពិីនិត្យេមីលព័ត៌មានែដល AmeriHealth Caritas Pennsylvania មានអំពីេរឿងក�ីែដលអ�កបាន
ដក់ពក្យបណ�ឹ ង ឬសទុក�របស់អ�ក េដយមិនគិតៃថ�េឡយី។ 
 
អ�កអចេហទូរស័ព�េទេលខឥតគិតៃថ�របស់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania ែដលមានេលខ 
1-888-991-7200 (TTY 1-888-987-5704) េបីសនិអ�ក្រត�វករជំនយួ ឬក៏មានសំណួរអំពីបណ�ឹ ង និង
សទុក� អ�កអចទក់ទងករយិាល័យជំនយួែផ�កច្បោប់ក�ុងតំបន់របស់អ�កតមរយៈេលខ 1-800-322-

7572  ឬអ�កអចេហទូរស័ព�េទកន់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania េដយមិនគិតៃថ�តម រ
យៈេលខ 1-888-991-7200 (TTY 1-888-987-5704) ្របសនិេបីអ�ក្រត�វករជំនយួ ឬក៏មានសណួំរ

ទក់ទងនឹងបណ�ឹ ង ឬសទុក� អ�កអចទក់ទងករយិាល័យជំនយួែផ�កច្បោប់ក�ុងតំបន់របស់អ�កតមរយៈ
េលខ 1-800-322-7572 ឬេហទូរស័ព�េទកន់គេ្រមាងច្បោប់ស�ីពីសុខភាពេន Pennsylvania 
(Pennsylvania Health Law Project) តមរយៈេលខ 1-800-274-3258។  

 
 

មនុស្សែដលភាសទីមយួរបស់ពកួេគមិនែមនជាភាសអង់េគ�ស 
 
្របសិនេបីអ�កេស�ីសុំេសវកម�ភាស េនាះ AmeriHealth Caritas Pennsylvania នឹងផ�ល់ឲ្យេសវ
កម�េដយមិនគិតៃថ�ដល់អ�ក។   
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ជនពិករ 
 
AmeriHealth Caritas Pennsylvania នឹងផ�ល់ឲ្យជនពិករនូវជំនយួដូចខងេ្រកមក�ុងករបង� ញ
នូវបណ�ឹ ងតវ៉ ឬសទុក�នានាេដយមិនគិតៃថ�្របសិនេបីចបំាច់។  ជំនយួេនះរមួមាន៖ 
 
 ករផ�ល់ជូនអ�កបកែ្របភាសស��  
 ករផ�ល់ជូនព័ត៌មានែដលដក់ប��ូ នេដយ AmeriHealth Caritas Pennsylvania េនេពល

មានករ្រត�តពិនិត្យបណ�ឹ ង ឬសទុក�េឡងីវញិក�ុងទ្រមង់េផ្សង។  កំែណទ្រមង់េផ្សងេនាះ នឹង្រត�វ

បានផ�ល់ជូនអ�កមុនេពលពិនិត្យេឡងីវញិ និង 

 ផ�ល់ជូននរណាមា� ក់េដីម្បជីួយចម�ង និងបង� ញព័ត៌មាន។ 
 
 

សវនាករយុត�ធិម៌របស់្រកសួងេសវកម�្របជាជន 
 
ក�ុងករណីមួយចំនួនអ�កអចេស�ីសុំ្រកសួងេសវកម�្របជាជនេដីម្បដំីេណីរករសវនាករ េ្រពះអ�កមិន
សប្បោយចិត�អំពី ឬមិនយល់្រសបនឹងអ�ីមយួែដល AmeriHealth Caritas Pennsylvania បានេធ�ី ឬ
មិនបានេធ�ី។ សវនាករទងំេនះ្រត�វបានេហថា “សវនាករយុត�ិធម៌”។  អ�កអចេស�ីសុំសវនាករយុត�ិធម៌
បាន បនា� ប់ពី AmeriHealth Caritas Pennsylvania បានេធ�ីករវនិិច�័យេលីបណ�ឹ ងក្រមិតទីមយួ ឬ
សទុក�របស់អ�ក។ 
 
 
 

េតីអ�កអចេស�សុីសំវនាករយុត�ធិម៌បានស្រមាប់ករណីអ�ខី�ះ? េហយីេតី្រត�វេស�សុីសំវនាករេនះេនេពល
ណា? 

 
សំេណីរបស់អ�កស្រមាប់សវនាករយុត�ិធម៌្រត�វែត្រត�វបានេបាះ្រត ក�ុងរយៈេពល 120 ៃថ�ចប់ពីៃថ�ជូន
ដំណឹងេដយ្របាប់អ�កពីករវនិិច�័យរបស់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania េទេលីបណ�ឹ ងឬ
សទុក�ក្រមិតទីមយួរបស់អ�កដូចខងេ្រកម៖   
 

• ករ្រចនេចលេសវកម� ឬទំនិញែដលអ�កចង់បានេ្រពះវមិន្រត�វបានរ៉ប់រង។ 

• ករ្រចនេចលករបង់្របាក់េទឲ្យ្រក�មហុ៊នផ�ល់េសវកម� ឬទំនិញែដលអ�កទទួលបាន េហយីអ�ក
ផ�ល់េសវកម�អចេចញវកិ�័យប្រតគិត្របាក់េទអ�កស្រមាប់េសវកម� ឬទំនិញេនាះ។ 
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• ករខកខនរបស់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania ក�ុងករសេ្រមចិត�េលីបណ�ឹ ង ឬស

ទុក�ក្រមិតទីមយួ ែដលអ�កបាន្របាប់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania ក�ុងរយៈេពល 
30 ៃថ�ចប់ពីេពលែដល AmeriHealth Caritas Pennsylvania ទទលួបានបណ�ឹ ង ឬសទុក�

របស់អ�ក។ 

• ករ្រចនេចលនូវសំេណីរបស់អ�កក�ុងករមិន្រសបជាមយួករវនិិច�័យរបស់ AmeriHealth 
Caritas Pennsylvania ែដលអ�ក្រត�វបានបង់្របាក់ជូនអ�កផ�ល់េសវកម�របស់អ�ក។  

• ករ្រចនេចលនូវេសវកម� ឬទំនិញ ករកត់បន�យេសវកម� ឬទំនិញ ឬករអនុ�� តេលីេសវកម� 
ឬទំនិញែដលខុសគា� ពីេសវកម� ឬទំនិញែដលអ�កបានេស�ីសុំ េ្រពះវមិនចបំាច់ខងេវជ�ស�ស�។ 

• អ�កមិនទទលួបានេសវកម� ឬទំនិញក�ុងេពលែដលអ�កគរួទទលួបានវេទ។   
 
អ�កក៏អចេស�ីសុំសវនាករយុត�ិធម៌ក�ុងអំឡុងេពល 120 ៃថ� ចប់ពីៃថ�ែដលករជូនដំណឹង្របាប់អ�កថា 

AmeriHealth Caritas Pennsylvania េធ�ីករវនិិច�័យបណ�ឹ ងឬសទុក�ក្រមិតមយួែដលអ�កបាន្របាប់ 
AmeriHealth Caritas Pennsylvania ក�ុងរយៈេពល 30 ៃថ� ចប់ពីេពលែដល AmeriHealth 
Caritas Pennsylvania ទទលួបានបណ�ឹ ង ឬសទុក�របស់អ�ក។  

 
 

េតីខ�ុ ំេស�សុីសំវនាករយុត�ធិម៌េដយរេបៀបណា? 
 
ករេស�ីសុំរបស់អ�កស្រមាប់ករសវនាករយុត�ិធម៌្រត�វែតសរេសរជាលយលក�ណ៍អក្សរ។  អ�កអចបំេពញ 
និងចុះេហត�េលខេលីែបបបទេស�ីសុំសវនាករយុត�ិធម៌េដយដក់មកជាមយួករជូនដំណឹងពីករវនិិច�័យ 
បណ�ឹ ង ឬសទុក� ឬសរេសរនិងចុះហត�េលខេលីសំបុ្រតមយួច្បោប់។   
 
្របសិនេបីអ�កសរេសរសបុំ្រត វ្រត�វករព័ត៌មានដូចខងេ្រកម៖ 
 
 េឈ� ះ និងៃថ�ែខឆា� កំំេណីត (របស់សមាជិក) របស់អ�ក។ 

 េលខទូរស័ព�ែដលអ�កអចទក់ទងបានកំឡុេពលៃថ�។ 

 មិនថាអ�កចង់មានសវនាករយុត�ិធម៌េដយផា� ល់ឬតមទូរស័ព�ក៏េដយ។  
 មូលេហតុែដលអ�កេស�ីសុំសវនាករយុត�ិធម៌មយួ; និង 

 ច្បោប់ចម�ងណាមយួៃនលិខិតែដលអ�កទទលួបានអំពីប�� ែដលអ�កកំពុងេស�ីសុំសវនាករយុត�ិធម៌។ 
 
អ�ក្រត�វេផ�ីសំេណីរបស់អ�កស្រមាប់សវនាករយុត�ិធម៌ េទកន់អសយដ� នខងេ្រកម៖ 
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Department of Human Services 
Office of Medical Assistance Programs – HealthChoices Program 

Complaint, Grievance and Fair hearings 
PO Box 2675 

Harrisburg, PA  17105-2675 
 
 

េតីមានអ�ីេកីតេឡងីបនា� ប់ពីខ�ុ ំេស�សុីសំវនាករយុត�ធិម៌? 
 
អ�កនឹងទទលួបានលិខិតមួយច្បោប់ពីករយិាល័យសវនាករ និងបណ�ឹ ងឧទ�រណ៍ៃន្រកសួងេសវកម�្របជា
ជន (Department of Human Services’ Bureau of Hearings and Appeals) ្របាប់អ�កពីទីតងំ
របស់សវនាករ និងកលបរេិច�ទ និងេពលេវលៃនសវនាករ។  អ�កនឹងទទលួបានលិខិតេនះយ៉ាងេហច
ណាស់ 10 ៃថ� មុនេពលៃថ�សវនាករបានមកដល់។ 
 
អ�កអចេទកែន�ងែដលសវនាករយុត�ិធម៌្រប្រពឹត�េឡងី ឬចូលរមួតមរយៈទូរស័ព�។  សមាជិក្រគ�សរ មិត�
ភក�ិ េមធាវ ីឬអ�កដៃទេទៀតអចជយួអ�កបានក�ុងអំឡុងេពលសវនាករយុត�ិធម៌។  អ�ក ្រត�វែត ចូលរមួក�ុង
សវនាករយុត�ិធម៌។   
 
AmeriHealth Caritas Pennsylvania នឹងចូលរមួក�ុងសវនាករយុត�ិធម៌របស់អ�កផងែដរ េដីម្បបីក
្រសយពីមូលេហតុែដល AmeriHealth Caritas Pennsylvania បានេធ�ីករវនិិច�័យ ឬបក្រសយពីអ�ី
ែដលបានេកីតេឡងី។ 
 
អ�កអចេស�ីសុំ AmeriHealth Caritas Pennsylvania ឲ្យផ�ល់នូវកំណត់្រត របាយករណ៍និង
ព័ត៌មានដៃទេទៀតអំពីប�� ែដលអ�កបានេស�ីសុំស្រមាប់សវនាកររបស់អ�កេដយមិនគិតៃថ�។ 
 

េតីេនេពលណាសវនាករយុត�ធិម៌នឹង្រត�វបានសេ្រមចចិត�? 
 
សវនាករេនះនឹងេធ�ីករវនិិច�័យក�ុងរយៈេពល 90 ៃថ� ចប់ពីៃថ� ែដលអ�កបានដក់បណ�ឹ ង ឬសទុក�ជាមយួ 

AmeriHealth Caritas Pennsylvania េដយវមិនបានរប់ប��ូ លចំននួៃថ�េនចេនា� ះកលបរេិច�ទ
ៃនករជូនដំណឹងជាលយលក�ណ៍អក្សរ ៃនករវនិិច�័យបណ�ឹ ង ឬសទុក�ក្រមិតទីមយួរបស់ 
AmeriHealth Caritas Pennsylvania និងៃថ�ែដលអ�កបានេស�ីសុំសវនាករយុតិ�ធម៌េនាះេទ។   
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្របសិនេបីអ�កេស�ីសុំសវនាករយុត�ិធម៌េនះេដយសរ AmeriHealth Caritas Pennsylvania មិន

បាន្របាប់អ�កអំពីករវនិិច�័យរបស់ពកួេគអំពីបណ�ឹ ង ឬសទុក�ែដលអ�កបាន្របាប់ AmeriHealth 
Caritas Pennsylvania ក�ុងអំឡុងេពល 30 ៃថ� ចប់ពីេពលែដល AmeriHealth Caritas 

Pennsylvania ទទលួបានបណ�ឹ ង ឬសទុក�របស់អ�ក េនាះសវនាករយុត�ិធម៌របស់អ�កនឹង្រត�វបាន
សេ្រមចក�ុងរយៈេពល 90 ៃថ� រប់ចប់ពីេពលែដលអ�កបានដក់បណ�ឹ ង ឬសទុក�ជាមយួ AmeriHealth 
Caritas Pennsylvania េដយមិនរប់ប��ូ លចំននួៃថ�ចេនា� ះកលបរេិច�ទែដលមានេនេលីករជូន
ដំណឹងែដល្របាប់អ�កថា AmeriHealth Caritas Pennsylvania មិនអចេធ�ីករវនិិច�័យទន់េពល
ស្រមាប់បណ�ឹ ង ឬសទុក� និងៃថ�ែដលអ�កបានេស�ីសុំសវនាករយុតិ�ធម៌េនាះេទ។   
 
្រកសួងេសវកម�្របជាជននឹងេផ�ីឲ្យអ�កនូវករវនិិច�័យជាលយលក�ណ៍អក្សរ េហយី្របាប់អ�កពីអ�ីែដល្រត�វ
េធ�ី្របសិនេបីអ�កមិនេពញចិត�ករវនិិច�័យេនាះ។   
 
្របសិនេបីសវនាករយុត�ិធម៌របស់អ�កមិន្រត�វបានវនិិច�័យក�ុងរយៈេព ល 90 ៃថ� ចប់ពីៃថ� ែដល្រកសួងេស
វកម�្របជាជនបានទទលួសំេណីរបស់អ�កេទេនាះ អ�ក្របែហ លជាអចទទលួេសវកម�របស់អ�ករហូតដល់
េពលសវនាករយុត�ិធម៌្រត�វបានវនិិច�័យ។  អ�កអចទក់ទងមកកន់្រកសងួេសវកម�្របជាជនតមរយៈ
េលខ 1-800-798-2339 េដីម្បសីកសួរពីេសវកម�របស់អ�ក។   
 

អ�ីែដល្រត�វេធ�ីេដីម្បបីន�ទទលួេសវកម�៖ 
 
្របសិនេបីអ�កបាននឹងកំពុងទទលួេសវកម� ឬទំនិញែដលកំពុង្រត�វបានកត់បន�យ ផា� ស់ប�ូរ ឬ្រចនេចល 
េហយីអ�កេស�ីសុំឲ្យមានសវនាករយុត�ិធម៌ េហយីករេស�ីសុំរបស់អ�ក្រត�វបានវយ្រត ឬយកេទេដយ
ផា� ល់ៃដ ក�ុងរយៈេពល 10 ៃថ� ៃនកលបរេិច�ទែដលជូនដំណឹងេដយ្របាប់អ�កពីករវនិិច�័យបណ�ឹ ង ឬស
ទុក�ក្រមិតទីមយួ របស់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania េសវកម� ឬវទំនិញេនាះនឹងបន�ផ�ល់
ជូនដរបណាករវនិិច�័យ្រត�វបានេធ�ីេឡងី។   
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សវនាករយុត�ធិមរ៌ហ័ស 
 

េតីខ�ុ ំអចេធ�អី�បីានខ�ះ ្របសនិេបីសុខភាពខ�ុកំំពុងស�តិក�ុងេ្រគាះថា� ក់បនា� ន់? 
 
្របសិនេបី្រគ�េពទ្យ ឬទន�េពទ្យរបស់អ�កេជឿថាកររង់ចកំ�ុងេធ�ីករវនិិច�័យរបស់សវនាករយុត�ិធម៌តមេពល

ធម�តអចេធ�ីឲ្យប៉ះពល់សុខភាពរបស់អ�ក អ�កអចេស�ីសុំសវនាករេដីម្បដំីេណីរករឆាប់រហ័ជាងេនះ។  
េនះ្រត�វបានេគេហថាសវនាករយុត�ិធម៌ឆាប់រហ័ស។  អ�កអចេស�ីសុំករវនិិច�័យរហ័សេដយេហទូរស័ព�

េទកន់្រកសួងែដលមានេលខ 1-800-798-2339 ឬេផ�ីលិខិត ឬែបបបទេស�ីសុំសវនាករយុត�ិធម៌តមទូរ
សរ េលខ 717-772-6328។  េវជ�បណ�ិ ត ឬទន�េពទ្យរបស់អ�ក្រត�វែតេផ�ីលិខិតចុះហត�េលខតមទូរសរ

េលខ 717-772-6328 េដយបក្រសយពីមូលេហតុែដលករវនិិច�័យតមេពលធម�តអចប៉ះពល់សុខ
ភាពរបស់អ�ក។  ្របសិនេបី្រគ�េពទ្យ ឬទន�េពទ្យរបស់អ�កមិនបានេផ�ីលិខិតេទេនាះ ្រគ�េពទ្យ ឬទន�េពទ្យ
របស់អ�ក្រត�វែតចូលែថ�ងផា� ល់េនក�ុងសវនាករ េដីម្បបីក្រសយពីមូលេហ តុែដលករវនិិច�័យតមេពល
ធម�តអចប៉ះពល់សុខភាពរបស់អ�ក។ 
 
ករយិាល័យសវនាករ និងបណ�ឹ ងឧទ�រណ៍នឹងេរៀបចំេពលស្រមាប់សវនាករែដលេធ�ីេឡងីតមទូរស័ព� 
េហយីនឹង្របាប់អ�កពីករវនិិច�័យរបស់េគក�ុងរយៈេពលបីៃថ� ៃនៃថ�េធ�ីករេ្រកយេពលអ�កបានេស�ីសុំឲ្យមាន
សវនាករយុត�ិធម៌។   
 
្របសិនេបី្រគ�េពទ្យរបស់អ�កមិនបានេផ�ីលិខិត និងមិនបានចូលខ�ួនបក្រស យេនក�ុងសវនាករយុត�ិធម៌
េដយផា� ល់េទេនាះ សវនាករយុត�ិធម៌មិនអចដំេណីរករឆាប់រហ័សបានេនាះេទ។  សវនាករមយួេទៀត
នឹង្រត�វបានេរៀបចំេឡងី េហយីសវនាករយុត�ិធម៌នឹង្រត�វបានវនិិច�័យេដយេ្របីេពលធម�តស្រមាប់វនិិច�័យ 

សវនាករ។   
 

 

អ�កអចេហទូរស័ព�េទេលខឥតគិតៃថ�របស់ AmeriHealth Caritas Pennsylvania ែដលមានេលខ  

1-888-991-7200 (TTY 1-888-987-5704) េបីសនិអ�ក្រត�វករជំនយួ ឬក៏មានសំណួរអំពីបណ�ឹ ង និង
សទុក� អ�កអចទក់ទងករយិាល័យជំនយួែផ�កច្បោប់ក�ុងតំបន់របស់អ�កតមរយៈេលខ 1-800-322-

7572 ឬេហទូរស័ព�េទកន់គេ្រមាងច្បោប់ស�ីពីសុខភាពេន Pennsylvania តមរយៈេលខ 1-800-274-

3258។ 
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