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ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម សូ ម�ក់ទងេ�េស�បេ្រមើេស�ស�ជិក�មរយៈេលខ (855) 665-4627
(TTY 711) ពីៃថ�ចន� ដល់ៃថ�សុ្រក ពីេ�៉ង 8 ្រពឹក ដល់េ�៉ង 8 យប់ េ�៉ងក��ងតំបន់។
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 ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are
available to you. Call (855) 665-4627, TTY: 711, Monday - Friday, 8 a.m. to 8 p.m., local time.
The call is free.
 ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia
lingüística. Llame al 1-855-665-4627 de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.
Los usuarios de TTY deben llamar al 711. La llamada es gratuita.
 如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-855-665-4627（服務時
間：週一至週五上午 8:00 至下午 8:00）。TTY 使用者應該致電 711。該電話免費。
 Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa
wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-855-665-4627, Lunes hanggang Biyernes
mula 8:00 am hanggang 8:00 pm. Para sa mga user ng TTY, dapat tumawag sa 711.
Libre ang tawag.
 Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi
số 1-855-665-4627, Thứ Hai đến thứ Sáu từ 8:00 giờ sáng đến 8:00 giờ tối. Người
dùng TTY cần gọi số 711. Cuộc gọi này miễn phí.
 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-855665-4627번으로 월요일 - 금요일, 오전 8시부터 오후 8시 사이에 전화해 주십시오. TTY
이용자는 711번으로 전화하십시오. 통화료는 무료입니다.
 Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги
перевода. Звоните 1-855-665-4627, понедельник — пятница, с 8:00 до 17:00. TTY
для лиц с нарушениями слуха 711. Звонок бесплатный.
 Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական
աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 1-855-665-4627
հեռախոսահամարով, երկուշաբթիից ուրբաթ, 8:00-ից` 20:00: TTY օգտվողները
պետք է զանգահարեն 711: Զանգն անվճար է:
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៉ 8:00 ្រពឹក ដល់ 8:00 យប់។ អ� កេ្របើ TTY គួ រេ�ទូរសព�េ�េលខ 711។
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1-855-665-  ﺑﺎ ه. ﺗﺴﮭﯿﻼت زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺼﻮرت راﯾﮕﺎن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، اﮔﺮ ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ
اﻓﺮادی ﮐﮫ دارای ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻨﻮاﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ.  ﻋﺼﺮ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ8  ﺻﺒﺢ ﺗﺎ8 روزھﺎی دوﺷﻨﺒﮫ ﺗﺎ ﺟﻤﻌﮫ از4627
.ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس راﯾﮕﺎن اﺳﺖ.  ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ711 ﺷﻤﺎره
1-855-665-4627  اﺗﺼﻞ ﺑﺮﻗﻢ. ﻓﺈن ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎن، إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺘﺤﺪث اذﻛﺮ اﻟﻠﻐﺔ: ﻣﻠﺤﻮظﺔ
. ﻣﺴﺎًء ﻛﻞ ﯾﻮم8:00  ﺻﺒﺎًﺣﺎ ﺣﺘﻰ8:00 ( ﻣﻦ اﻻﺛﻨﯿﻦ ﺣﺘﻰ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻣﻦ711 :)رﻗﻢ ھﺎﺗﻒ اﻟﺼﻢ واﻟﺒﻜﻢ
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ឬេ�ទូរសព�េ�ែផ�កេស�បេ្រមើស�ជិក �មេលខ (855) 665-4627 (TTY: 711) ពីៃថ�ចន�
៉ 8 ្រពឹក ដល់េ�៉ង 8 យប់ េ�ងកងតំ
៉
��
ដល់ៃថ�សុ្រក �ប់ពីេ�ង
បន់។ �រេ�ទូរស័ព�
គឺឥតគិតៃថ។�

� � ជវី ៈែផ�ក�រែថ�ំសខ
េវជ� បណ� ិត និងអ� ក�នវ�
ុ �ពេផ្សងេទៀតេ�ក��ងប�
� ញរបស់ Molina Dual
Options ែដលប��ញេលើទំព័រ �្រស័យេ�េលើ�រែស� ងរកអ�កែថ�ំសុខ�ពរបស់អ�ក។
ឱសថ��នក��ងប�
� ញរបស់េយើង្រត�វ�នប��ញេលើទំព័រេ��ម�រែស� ងរកឱសថ��នរបស់អ�ក។

អ�កផ�ល់េស�ែថ�ំ
�ក្យគន� ឹះ
ែផ�កេនះពន្យល់ពី�ក្យគន� ឹះែដលអ� កនឹងជួ បក��ង ប�� ីេ��ះឱសថ��ន និងអ� កផ�ល់េស�ែថ�ំរបស់េយើង។

•

� � ជីវៈែផ�ក�រែថ�ំសខ
អ�ក ផល
� ់េស�ែថ� ំ គឺ�អ� កែដល�នវ�
ុ �ព
និងផ�ល់េស�ជំនួ យដូច� េវជបណិ
�
� ត គិ�នុប�កយិ
�
� ឱសថ�រ អកព��លេ�គ
� �
និងមនុស្ស�ង�
ំ
យេផ្សងេទៀតែដលផល
� េ់ស� និង�រែថ�ស
ំ ខ
ុ �ព។ េស���
រម
ួ �ន�រែថ�េ�
ំ យ�រព��ល េស�ែថ�រំយៈេពលែវង និងជំនួយ�ំ្រទ (LTSS)
បរ�
� � រ ឱសថ�មេវជ� ប�� ស��រៈ និងេស�េផ្សងៗេទៀត។

o �ក្យ� អ� កផល
� ់េស�ែថ� ំ ក៏�ន�បប
់ ��ល
� ��រព��ល ដូ ច� មន� រីេពទ្យ គ�ន
ី ក
ិ
និងកែន� ងេផ្សងៗេទៀត ែដលផល
� ់េស�ព��ល េ្រគ�ងបរ�
� � រេវជ� ��ស�
េស�ែថ�រំយៈេពលែវង និងជំនួយ�ំ្រទ។

o អ� កផ�ល់េស�ែថ�ែដ
ំ ល�ែផ�កមយៃនប�ញរបស់
ួ
�
េយើង ្រត�វ�នឱ្យេ�ះ�
�
អ� កផ�ល់េស�ក��ងប�
� ញ។

•

អ�ក ផ�ល់េស�ក�� ងប�
� ញ គឺ�អ� កផ�ល់េស�ែដល�នចុះកិច�សន��មួ យពួ កេយើងក��ង
�រផ�ល់ជូនេស�េ�ដល់ស�ជិកក��ងែផន�ររបស់េយើង។
អ� កផ�ល់េស�ែថ�ំក��ងប�
� ញរបស់េយើង �ទូេ�េចញវក�� យប្រតមកពួ កេយើងេ�យ��ល់
ចំេ�ះ�រែថ�ំ ែដលពួ កេគផ�ល់ជូនអ�ក។
េ�េពលែដលអ� កជួ ប�មួ យអ�កផ�ល់េស�ក��ងប�
� ញ
�ធម� �អ� កមិន�ំ�ច់ចំ�យេលើអ�េឡើយ ពីេ្រ�ះេស� ទទួល�ន�រ����ប់រង។

•

អ�ក ផ�ល់េស�ែថ�ំសុខ�ពបឋម (Primary Care Provider, PCP) គឺ�្រគ�េពទ្យ
� � ជីវៈែថ�ំសខ
្រគ�េពទ្យជំ�ញគិ�នុប��ក ឬអ� ក�នវ�
ុ �ពេផ្សងេទៀត
ែដលផ�ល់�រែថ�ំសុខ�ព�្រប�ំរបស់អ�ក។ PCP
របស់អ�កនឹងរក�កំណត់េហតុព��លរបស់អ�ក
្រពម�ំងែស� ងយល់ពីត្រម�វ�រែផ�កសុខ�ពរបស់អ�កក��ងេពល�មួ យេ�េពលេ្រ�យ។
PCP របស់អ�កនឹងផ�លជ
់ ូ នអ� កនូ វ �រប��ន
� ្របសិនេបើអ�ក្រត�វ�រជួ បអ� កឯកេទស
ឬអ� កផ�ល់េស�ែថ�ំេផ្សងេទៀត។

•

អ�ក ឯកេទស គឺ�េវជ� បណ� ិតែដលផ�លេ់ ស�ែថ�ំសខ
ុ �ពស្រ�ប់ជង
ំ ឺ�ក់�ក់
ឬែផ�ក�មួ យៃន�ង�យ។ ្រគ�េពទ្យឯកេទស�នេ្រចើន្របេភទ។ �ងេ្រ�មេនះ
គឺ�ឧ�ហរណ៍មួយចំនួន ៖

o �រែថ�ំេ�យ្រគ�េពទ្យែផ�កជំងឺម�រកស្រ�ប់
�
អ�កជំងឺម�រក។
�
o ្រគ�េពទ្យែផ�កេបះដូ ង ព��លអ� កជំងឺែដល�នប��េបះដូ ង។
o ្រគ�េពទ្យែផ�កឆ� ឺង ព��លអ� កជំងឺែដល�នប���ច់ដុំ ស��ក់ និងឆ�ង
ឹ ។

•

អ� ក�ច្រត�វ�រ�រប��ន
� េដើម្បីជួប្រគ�េពទ្យឯកេទស ឬនរ���ក់ ែដលមិនែមន� PCP
របស់អ�ក។ �រប��ន
� �នន័យ� អ� កផ�លេ់ ស�ែថ�ំសុខ�ពបឋម (PCP)
របស់អ�ក្រត�វែតផ�ល�
់ រអនុ��ត ដល់អ�ក
មុនេពលអ� ក�ចជួ ប�មួ យនរ���ក់ ែដលមិនែមន� PCP របស់អ�ក។
្របសិនេបើអ�កមិនទទួល�ន�រប�� �នេទ េ�ះ Molina Dual Options
�ចនឹងមិន����ប់េ�េលើេស�េ�ះេឡើយ។

o �រប��ន
� ពី PCP ក��ងប�
� ញរបស់អ�ក គឺមិន�ន�ព�ំ�ច់ស្រ�ប់៖
– �រែថ�ំសេ្រ��ះប��ន់
– �រែថ�ំែដល្រត�វ�រ�ំ�ច់ប��ន់
– េស��ង�មត្រមងេ�ម ែដលអ� កទទួលេ���រ�ង�មរបស់ Medicare
ែដល�ន�រប��ក់េ�េពល ែដលអ� កស� ត
ិ េ�េ្រ�តំបន់េស�របស់ែផន�រ ឬ

– េស�ពីអ�កឯកេទសែផ�កសុខ�ព�ស� ។ី
– េស�ែដលមិន�នប��ញេលើប��ីស�
ុំ រអនុ��ត�មុនរបស់ Molina Dual
Options ឬែដលប��ញ� មិនត្រម�វឱ្យ�ន�រអនុ��ត�មុន។

o េលើសពីេនះេ�េទៀត េបើសិនេ�កអ� ក�នសិទ�ិទទួល

�នេស�ពីអ�កផ�ល់េស�សុខ�ព�ជន�តិឥ�
�
េ�ះេ�កអ� ក�ចនឹងជួ បអ� កផ�ល់េស��ំងេនះ�នេ�យមិន�ំ�ច់�ន
�រប��ន
� បន� ។ េយើង្រត�វែតផ�ល�
់ រទូ�ត់ជូនអ�កផ�ល់េស�ែថ�ំ�ជន�តិឥ�
�
ចំេ�ះេស��ំងេ�ះ េបើេ�ះ�ពួ កេគស� ិតេ�េ្រ�ប�
� ញ
ៃនែផន�ររបស់េយើងក៏េ�យ។

o ព័ត៌�នបែន� មអំពី�រប��ន
� េនះ �ចរក�នេ�ក��ងជំពូកទី 3 ៃន
េសៀវេ�ែណ�ំស�ជិក។ សូ មេ�ទូរសព�េ�េស�បេ្រមើស�ជិករបស់ Molina Dual

Options ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម �មរយៈេលខ (855) 665-4627 TTY 711 ពីៃថ�ចន�
ដល់ៃថ�សុ្រក ពីេ�៉ង 8 ្រពឹក ដល់េ�៉ង 8 យប់ េ�៉ងក��ងតំបន់។

•

អ� ក�ចទទួល�នព័ត៌�នពីអ�កស្រមបស្រម�ល�រែថ�ំសុខ�ព
និង្រក �មែផ�ក�រែថ�ំ ែដលេ�កអ�កជួយក��ង�រេ្រជើសេរស។
�

o

អ�ក ស្រមបស្រម� ល�រែថ�ំសុខ�ពជួ យអ� កក��ង�រ្រគប់្រគងេលើអ�កផ�លេ់ ស�ព��
ល និងេស�ទូេ�របស់អ�ក។

o ្រក �មែផ�ក ែថ�ំ េ�យដឹក�ំេ�យអ�ក្រគប់្រគងករណី Molina Dual Options

របស់អ�ក នឹង�យតៃម� េលើេសចក� ី្រត�វ�ររបស់អ�ក េដើម្បីសេ្រមច�
េតើអ�ក្រត�វ�រជំនួយក��ងែផ�កេផ្សងេទៀតឬ�៉ង� េ្រ�ពីែផ�កសុខ�ព
ដូ ច�ត្រម�វ�រែផ�កសង�ម និង�ង�យ។
្រក �មែផ�កអ� កែថ�ំរបស់អ�ក្រត�វ�នបេង� ើតេឡើងេ��មេសចក� ីចង់�នរបស់អ�
ក េហើយេសចក� ីសេ្រមច្រត�វ�នេធ� �េឡើង�មួ យនឹងអ� ក។
មនុស្ស្រគប់��ែដលេ�ក��ង្រក �មអ� កែថ�ំេធ��
� ររម�
ួ � េដើម្បី���

�រែថ�ំរបស់អ�ក គឺ្រត�វ�នស្រមបស្រម�ល។ េនះ�នន័យ� ពួ កេគ្រត�វ���
�រេធ� �េតស� និងែផ�កមន� ីរពិេ�ធន៍្រត�វេធ� �ែតម�ងប៉េុ �
� ះ េហើយលទ�ផល្រត�វ
�នែចករ� ែលក�មួ យអ�កផ�លេ់ ស�ែថ�ំ ែដលសម្រសប។ �ក៏�នន័យ� PCP
របស់អ�ក គួ រែត��ល់នូវឱសថ�ំងអស់ ែដលអ� កេ្របើ្រ�ស់ ដូ ចេនះ�ត់�ច
� �ន���ន។ PCP របស់អ�កនឹង្រត�វទទួល�ន
�ត់បន� យផលប៉ះ�ល់�អវជ�
�រអនុ��តពីអ�ក�និច� មុនេពល�ចែចករ�ែលកព័ត៌�នអំពី�រព��ល
របស់អ�ក�មួ យអ� កផ�លេ់ ស�ែថ�ំេផ្សងេទៀត។ អ� ក្រគប់្រគងករណីរបស់ Molina
Dual Options របស់អ�កនឹងអភិវឌ្ឍែផន�រែថ�ំមួយ�មួ យអ�ក ឬអ� ក�ត់�ង
ំ
របស់អ�ក។ ែផន�រែថ�ំសុខ�ព (Care Plan)
�
នឹងប��ញនូ វត្រម�វ�ររបស់អ�ក�ំងអស់ កំណត់េ�លេ� និងែស� ងរកវធី
េដើម្បី្រត� ត ពិនិត្យេមើល� េតើ�នបំេពញេ��មត្រម�វ�ររបស់អ�កឬអត់។

o ្រក �មអ�ក ែថ�ំរបស់អ�ក�ច�ប់ប��ល
�

ែតមិន�ន�ក់កំណត់ចំេ�ះែតេ�េលើមនុស្សដូ ចតេ�េនះ៖

– អ� កផ�ល់�រែថ�ប
ំ ឋម (PCP)
– អ� កផ�ល់េស�ែថ�ឯ
ំ កេទស
– គិ�នុប�� កយិ�ែដល�នចុះប�� ី (Registered Nurses, RN)
– អ� ក្រគប់្រគងករណីរបស់ Molina Dual Options
– បុគ�លិកែផ�ក្រគប្រ់គងេល�
ើ រេ្រប្រើ�ស់
– �យក្រគប់្រគង�រព��លរបស់ Molina Dual Options
– ឱសថ�រ �

�រេ្រជើសេរសអ�
�
កផ�ល់េស�ែថ�ំប ឋម (PCP)
អ� ក�ចទទួល�នេស�ពីអ�កផ�លេ់ ស�ែថ�ំសុខ�ព�មួ យ ែដលស� ិតក��ងប�
� ញរបស់េយើង
េហើយទទួលយកស�ជិកថ�ី។
�ដំបូង អ� កនឹង�ំ�ច់្រត�វ េ្រជើសេរសអ�
�
កផ�លេ់ ស�ែថ�ំបឋម។
េ�កអ� ក្របែហលនឹង�ច�នអ�កឯកេទសេដើរតួ �ទី� PCP របស់អ�ក។ ែផ�កឯកេទស រ ួម�ន៖
ឺ ុ�រ ជំងឺឆ�ង �រែថ�ំឯកេទសស្រ�ប់្រគ��រ
ឱសថែផ�ក�ងក��ង �រព��លជំងក
�រែថ�ំឯកេទសទូេ� និង OB/GYN។ សូ មទូរសព�េ�ែផ�កេស�បេ្រមើស�ជិក េដើម្បីេ្រជើសេរស
� PCP
មួ យ។
PCP របស់ែផន�ររបស់េយើង�នចូ លរ ួម�មួ យ្រក �មែផ�កេវជ� ��ស� ។ េ�េពលអ� កេ្រជើសេរស
� PCP
របស់អ�ក អ� កក៏កំពុងេ្រជើសេរស្រក
�
�មែផ�កេវជ� ��ស� ែដល�នចូ លរមផងែដរ។
ួ
េនះ�នន័យ� PCP
របស់អ�កនឹងកំពុងេធ� ��រប��ន
� េ�កអ� កបន� េ��ន់អ�កឯកេទស
និងេស�ែដល�នសម� ័ន��ព��� �មួ យនឹង្រកម�រ�រេវជ�
�
��ស� របស់ �ត់ផង ែដរ។

•

្របសិនេបើ�នអ� កឯកេទស ឬមន� ីរេពទ្យ�ក់�ក់�មួ យែដលអ� កចង់េ្របើ្រ�ស់
�ែដល្រត�វដឹង�េតើពួកេគ�នចូ លរម�មួ
ួ
យ្រកមែផ�
�
កេវជ���ស� PCP របស់អ�កឬអត់។
អ� ក�ចេមើលក��ងប��េី �� ះេនះ ឬសួ រែផ�កេស�បេ្រមើស�ជិករបស់ Molina Dual Options
េដើម្បីពិនិត្យ�េតើ PCP ែដលអ� កចង់�នផ�ល�
់ រប�� �នេ��ន់អ�កឯកេទសេ�ះ
ឬេ្របើ្រ�ស់មន� ីរេពទ្យេ�ះឬអត់។

•

្របសិនេបើអ�កមិនស� ិតក��ង្រក �មែផ�កេវជ� ��ស� PCP របស់អ�កេ�ះេទ េ�ះ Molina Dual
Options �ចនឹងមិនផ�ល�
់ រ����ប់រងេលើេស�េ�ះេឡើយ។

េដើម្បីេ្រជើសេរស
� PCP មួ យ សូ មចូ លេ��ន់ ប��ីអ�កផ�លេ់ ស�េ�េលើទំព័រ េហើយេ្រជើសេរស
�
អ� កផ�ល់េស���ក់៖

•

ែដលអ� កេ្របើ្រ�ស់ក��ងេពលឥឡ�វ ឬ

•

ែដល្រត�វ�នែណ�ំេ�យនរ���ក់ ែដលអ� កេជឿទុកចិត� ឬ

•

ែដល�រ�ល័
�
យរបស់�ត់�យ្រស�លស្រ�ប់អ�កក��ង�រេ�ជួ ប។

•

្របសិនេបើអ�កចង់�នជំនួយក��ង�រេ្រជើសេរស
� PCP
សូ មេ�ទូរសព�េ�ែផ�កេស�បេ្រមើស�ជិក�មរយៈេលខ (855) 665-4627 (TTY: 711)
ពីៃថ�ចន� ដល់ៃថ�សុ្រក �ប់ពីេ�៉ង 8 ្រពឹក ដល់េ�៉ង 8 យប់ េ�៉ងក��ងតំបន់។
�រេ�ទូរស័ព� គឺឥតគិតៃថ�។ ឬចូ លេ��ន់ MolinaHealthcare.com/Duals។

•

្របសិនេបើអ�ក�នសំណួរអ� �មួយអំពី� េតើេយើងនឹងទូ�ត់ស្រ�ប់េស�
ឬ�រែថ�ំែផ�កេវជ� ��ស� �មួ យែដលអ� កចង់�ន ឬ្រត�វ�រឬអត់េ�ះ
សូ មេ�ទូរសព�េ�ែផ�កេស�បេ្រមើស�ជិក េហើយ�កសួ រ មុនេពល អ� កទទួលេស�
ឬ�រែថ�ំ�មួ យ។

ជំនួយ�ំ្រទ និងេស�ែថ�ំរយៈេពលែវង (Long-term Services and Supports, LTSS)
ក��ង�ម�ស�ជិករបស់ Molina Dual Options មួ យរ ូប េ�ះអ� ក�ចទទួល�នជំនួយ�ំ្រទ
និងេស�ែថ�ំរយៈេពលែវង (LTSS) ដូ ច� េស�ជំនួយ�ំ្រទ�មផ�ះ (IHSS), មណ� លែថ�ំមនុស្ស�ស់
�
បរ�
� � រ េស�មនុស្សេពញវយ�មសហគមន៍
(CBAS) និងេស�េផ្សងៗេទៀត។ LTSS
ជួ យមនុស្សែដល្រត�វ�រជំនួយ េដើម្បីេធ� �កច
ិ � �រ�ល់ៃថ� ដូ ច� ងូ តទឹក េស� �ក�ក់ ចម� ិន��រ
និងេលប��។ំ េស��ំងេនះ គឺ�គេ្រចើនបំផត
ុ �នផ�ល់ជូនដល់ផ�ះ ឬដល់សហគមន៍របស់អ�ក ប៉ុែន��ក៏
�នផ�ល់ជូនេ�ក��ងផ�ះែថរក�រនិងមន� ីរេពទ្យផងែដរ។
�
េស��ំងេនះ រ ួម�ន េស�មនុស្សេពញវយ�មសហគមន៍
(CBAS)។
�
CBAS គឺ�កម� វធី� ែថ�ំសុខ�ពេពលៃថ�េ��មសហគមន៍ ែដលផ�លេ់ ស�េ�ដល់មនុស្សវយចំ
�ស់ និង
�
មនុស្សេពញវយែដល�នប�
� សុខ�ពផ� �វចិត� ប��សតិ�រម� ណ៍ ឬប��េវជ� ��ស� ធ�ន់ធ�រ
និង/ឬ�នពិ�រ�ពែដល�យនឹងរង�និភយ
័ េហើយ្រត�វ�រ�រេមើលែថ�ំងពី��ប័ន។
េដើម្បី�ក់�ក្យេស� ើសុំ CBAS សូ ម�ក់ទងេស�បេ្រមើស�ជិក Molina Dual Options �មរយៈេលខ (855)
665-4627 (TTY: 711) ពីៃថ�ចន� ដល់ៃថ�ស្រុ ក �ប់ពីេ�៉ង 8 ្រពឹក ដល់េ�៉ង 8 យប់ េ�៉ងក��ងតំបន់។
ជំនួយ�ំ្រទ និងេស�រយៈេពលែវង ែដលផ�ល់េ�យ Molina Dual Options រ ួម�នដូច�
�
េស�ជំនួយ�ំ្រទ�មផ�ះ (In-Home Supportive Services, IHSS) េស�មនុស្សេពញវយេ��មសហគមន៍

� េស�េមើលែថ�ំមនុស្ស�ស់ពហុេ�លបំណង
(Community-Based Adult Services, CBAS) កម� វធី
(Multipurpose Senior Service Programs, MSSP) �រែថ�ំគិ�នុប��ក�នជំ�ញ
�រព��លេ�យ�ង�យ �រព��លេ�យ�ជីព �រព��លេ�យ�រនិ�យ េស�សង� មេវជ� ��ស�
និង�រែថ�ំសុខ�ព�មផ�ះ។
ប��ីេពញេលញៃនេស��ំងេនះ គឺ�នេ�ក��ងជំពូកទី 4 ៃន េសៀវេ�ែណ�ំស�ជិករបស់អ�ក។
ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម�ក់ទងនឹង�រចូ លេ្របើេស� LTSS សូ មទំ�ក់ទំនងេស�បេ្រមើស�ជិករបស់
Molina Dual Options �មរយៈេលខ (855) 665-4627 (TTY 711) ពីៃថ� ចន� ដល់ៃថ� សុ្រក ពីេ�៉ង 8 ្រពឹក
ដល់េ�៉ង 8 យប់ េ�៉ងក�ង
� តំបន់។

រេបៀបកំណត់អត�ស��ណអ� កផ�ល់េស�ែថ�ំសុខ�ពក��ងប�
� ញរបស់ Molina Dual
Options
អ� ក្រត�វែតទទួល�ននូ វេស�ែដល្រត�វ�ន����ប់រង�ំងអស់របស់អ�កពីអ�កផ�ល់េស�ក��ងប�
� ញរបស់
េយើង ែដល�នចូ លរ ួម�មួ យ្រក �មែផ�កេវជ���ស� PCP របស់អ�ក។
្របសិនេបើអ�កេ�រកអ�កផ�លេ់ ស�ែថ�ំែដលមិនស� ិតក��ងប�
� ញរបស់ Molina Dual
Optionsេហើយមិន�នចូ លរម�មួ
ួ
យ្រកមែផ�
�
កេវជ� ��ស� PCP របស់អ�កេទេ�ះ (េ�យ��ន�រអនុ��ត
� យប្រតេ�ះ។
ឬ�រយល់្រពមពីេយើង) អ� កនឹង្រត�វែតទូ�ត់េលើវក�
�រអនុ��ត�មុន គឺ��រឯក�ពពីែផន�រ Molina Dual Options មុនេពលអ� ក�ចទទួល�នេស�
ឬឱសថ ឬជួ ប�មួ យអ� កផ�លេ់ ស�េ្រ�ប�
� ញ�មួ យ។ Molina Dual Options
�ចនឹងមិនផ�ល់�រ����ប់រងេ�េលើេស� ឬឱសថេ�ះេទ ្របសិនេបើអ�កមិនទទួល�ន�រអនុមត
័ ។
ករណីេលើកែលងចំេ�ះច�ប់មួយេនះ គឺេ�េពលែដលអ�ក្រត�វ�រ�រែថ�ំប��ន់ ឬ្រ��សន�
ឬ�រ�ង�ម េហើយមិន�ចេ�រកអ�កផ�ល់េស�ែថ�ំក��ងែផន�រ�ន
ដូ ច�េ�េពលែដលអ� កេ���យពីផ�ះ។ Medicare និង Medicaid
មិនផ�ល់ជូន�រ��ចំេ�ះ�រែថ�ំែផ�កេវជ� ��ស� ប��ន់េ�េ្រ�សហរដ��េមរក
�
និងេ្រ�ែដនអធិបេតយ្យ�ពរបស់ខ� �េ�ះេឡើយ េលើកែលងែតេ�េ្រ�មលក� ខណ� �នកំណត់។
សូ ម�ក់ទងែផន�រស្រ�ប់ព័ត�
៌ នលម�ត
ិ ។ អ� កក៏�ចេ��ងេ្រ�ែផន�រ ឬ្រក �មែផ�កេវជ� ��ស�
PCP របស់អ�ក�នផងែដរ ្របសិនេបើ Molina Dual Options ផ�ល់ជូន�រអនុ��ត�មុនដល់អ�ក។
អ� ក�ច្រត�វ�រ�រប��ន
� េដើម្បីជួបនរ���ក់ ែដលមិនែមន�អ� កផ�ល់េស�ែថ�ំបឋម។

•

អ� ក�ច��ស់ប� �រអ� កផ�ល់េស�ែថ�ំេ�ក��ងប�
� ញេ�េពល�ក៏�នេ�ក��ង��ំេ�ះ។
្របសិនេបើអ�ក�នកំពុងេ្របើ្រ�ស់អ�កផ�ល់េស�ែថ�ំក��ងប�
� ញ���ក់
អ� កមិន�ំ�ច់្រត�វែតបន� េ្របើ្រ�ស់អ�កផ�លេ់ ស�ែថ�ំដែដលេនះេ�ះេទ។ អ� ក�ចប� �រ
PCP របស់អ�កេ�េពល�ក៏�ន។ ក��ងករណី�គេ្រចើន
�រ��ស់ប� �រនឹង�នឥទ�ិពលេ�ៃថ�ទីមួយៃនែខប��ប់គិត�ម្របតិទិន។
�ចនឹង�នករណីេលើកែលង ្របសិនេបើក��ងេពលបច��ប្បន� េនះ
អ� កកំពុងទទួល�ន�រព��លេ�េពលៃន�រ�ក់សំេណើស�
ុំ � ស់ប� �រ PCP របស់អ�ក។
អ� ក�ចប� �រ PCP �មរយៈេគហទំព័រ��ល់ខ�នរបស់
�
អ�កេ� MyMolina.com ឬអ� ក�ច
�ក់ទងែផ�កេស�បេ្រមើស�ជិកស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� មអំពីអ�កផ�លេ់ ស�ែថ�ំរបស់
Molina Dual Options �មួ យរបស់អ�ក និងេស� ើស�
ុំ រ��ស់ប�រ� PCP។

ចំេ�ះអ� កផ�ល់េស�ែថ�ំខ�ះ អ� ក�ចនឹង�ំ�ច់្រត�វ�រ�រប��ន
� ពី PCP របស់អ�ក
(េលើកែលងែតករណីប��ន់ និងករណី�សន� ែដលេ�េ្រ�តំបន់ផ�លេ់ ស�ែថ�ំ)។

•

ចូ រ�ំ� PCP របស់ែផន�ររបស់េយើង�នចូ លរ ួម�មួ យ្រក �មែផ�កេវជ� ��ស� ។
េបើសិនេ�កអ� ក��ស់ប� �រ PCP របស់អ�ក េ�កអ� កក៏
�ចនឹងកំពុង��ស់ប� �រ្រក �មេវជ� ��ស� ផងែដរ។ េ�េពលេ�កអ� កេស� ើសុំ�រ��ស់ប�រ�
្រត�វ្រ�កដ��ន្រ�ប់ ែផ�កេស�បេ្រមើស�ជិក� េតើេ�កអ� ក
កំពុងជួ បនឹងអ� កឯកេទស ឬក៏កំពុងទទួលេស�ែដល�ន�រ����ប់រងដៃទេទៀត
ែដលត្រម�វឲ្យ�ន�រយល់្រពមពី PCP របស់អ�ក។ ែផ�កេស�បេ្រមើស�ជិក
នឹងជួ យ��ឲ្យ្រ�កដ� េ�កអ� ក�ចបន� �រែថ�ំឯកេទស និងេស�
េផ្សងេទៀតរបស់អ�ក េ�េពលេ�កអ� ក��ស់ប� �រ PCP របស់អ�ក។

•

Molina Dual Options េធ� ��រ�មួ យអ� កផ�លេ់ ស�ែថ�ំ�ំងអស់ក��ងប�
� ញរបស់េយើង
េដើម្បីស្រមបស្រម�លេសចក� ី្រត�វ�ររបស់ជនពិ�រ។ ដូ ចែដល�ចអនុវត� �ន
ប��ីៃនអ� កផ�ល់េស�ែថ�ំក��ងប�
� ញក��ងប��េី ��ះេនះ រ ួ�ន
ព័ត៌�នអំពី�រផ�ល់�រផ�ត់ផង
� ់ ដូ ច��រ��ក់េ��េដើមែដលពួ កេគផ�លជ
់ ូ ន។

•

្របសិនេបើអ�ក្រត�វ�រជួ បអ� កផ�ល់េស�ែថ�ំ េហើយមិនច�ស់�
េតើពួកេគផ�ល់ជូន�រផ�ត់ផ�ង់ ដូ ច��រ��ក់េ��េដើមែដលអ� ក្រត�វ�រេនះឬអត់េ�ះ
Molina Dual Options �ចជួ យដល់អ�ក�ន។ ពិេ្រ�ះ�មួ យអ� ក្រគប់្រគងករណីរបស់អ�ក
ស្រ�ប់ជំនួយ ឬទូរសព�េ�ែផ�កេស�េ្រមើស�ជិក�មរយៈេលខ (855) 665-4627 (TTY:
711) ពីៃថ�ចន� ដល់ៃថ�សុ្រក ពីេ�៉ង 8 ្រពឹក ដល់េ�៉ង 8 យប់ េ�៉ងក��ងតំបន់។

រេបៀបក��ង�រែស�ងរកអ� កផ�ល់េស�ែថ�ំរបស់ Molina Dual Options
ក��ងតំប ន់របស់អ�ក
េដើម្បីែស� ងយល់ពីរេបៀបែស� ងរកអ� កផ�ល់េស�ែថ�ំ សូ មចូ លេ�តំណ “ែស� ងរកជំនួយ – សំណួរ-ចេម� ើយ”
ែដលេ�ទំព័រ�ងេលើៃនប��ីេ��ះែស� ងរក�មអន�ញ។
េដើម្បីេស� ើសុំច�ប់ចម�ងប��ីេ��ះអ� កផ�ល់េស�របស់ Molina Dual Option សូ មទូរសព�េ�ែផ�កេស�បេ្រមើ
ស�ជិករបស់េយើង�មរយៈេលខ (855) 665-4627 (TTY 711) ពីៃថ�ចន� ដល់ៃថ�សុ្រក ពីេ�៉ង 8 ្រពឹក
ដល់េ�៉ង 8 យប់ េ�៉ងក��ងតំបន់។ Molina Dual Options
នឹងេផ�ើច�ប់ថតចម�ងៃនប��ីេ��ះអ� កផ�លេ់ ស�ជូ នអ� កក��ងរយៈេពលបី (3) ៃថ�ៃនៃថ�េធ��
� រ
ប��ប់ពី�រេស� ើសុំរបស់អ�ក។ Molina Dual Options �ចសួ រ� េតើ�រេស� ច
ើ �ប់ចម� ងរបស់អ�ក
គឺ�សំណូមពរែតមួ យដង
ឬ្របសិនេបើអ�កកំពុងេស� ើសុំយកប��ីេ��ះអ� កផ�ល់េស��ច�ប់ចម� ង�អចិៃ�ន� យ។៍ ្របសិនេបើអ�កេស� ស
ើ ុំ�
សំេណើរបស់អ�កស្រ�ប់ច�ប់ចម� ងឯក�រប��េី ��ះអ� កផ�ល់េស�េ�ែត�ន រហូ តដល់អ�ក�កេចញពី
Molina Dual Options ឬេស� ើសុំឱ្យប�្ឈប់ឯក�រថតចម�ង។

អ� កផ�ល់េស�ែថ�ំក��ងប�
� ញ
ប��ីអ�កផ�ល់េស�ក��ងប�
� ញរបស់ Molina Dual Options �ន៖

•

� � ជីវៈែថ�ំសុខ�ព រ ួម�ន�ំង្រគ�េពទ្យែថ�ំបឋម អ� កឯកេទស
អ�ក វ�

•

មណ�លេផ្សងៗ រ ួម�ំងមន� ីរេពទ្យ មណ� លែថ�ំ មណ� លគិ�នុប��ក�នជំ�ញ
មណ� លសុខ�ពផ� �វចិត�

•

� �ររស់េ��នជំនួយ
អ�ក ផ�ល់េស��ំ្រទ រ ួម�នេស�េពលៃថ�ស្រ�ប់មនុស្សេពញវយ
េស�ដឹក�ំេ�យអតិថិជន ម� �ប��រែដលដឹកជូនដល់ផ�ះ ទី��ក់�រខុស�ព�មផ�ះ។

បែន� មពីេលើព័ត៌�នទំ�ក់ទំនង ប��ីអ�កផ�ល់េស�ែថ�ំ ក៏�នប�� �លែផ�កឯកេទស និងជំ�ញផងែដរ
ឧ�ហរណ៍ដូច� �� �របំេពញនូ វ�របណ��ះប�
� លសមត��ពវប្បធម៌។
�របណ��ះប�
� លសមត��ពវប្បធម៌ គឺ��រែណ�ំបែន�មស្រ�ប់អ�កផ�ល់េស�ែថ�ំសខ
ុ �ពបែន�ម
ែដលជួ យពួ កេគឱ្យ�នយល់�ន់ ែតច�ស់អំពី្របវត� ិ គុណតៃម� និងជំេនឿរបស់អ�ក េដើម្បីៃលត្រម�វេស�
�ំងេនះឱ្យ្រត�វេ��មេសចក� ី្រត�វ�រែផ�ក�� វប្បធម៌ និងសង�មរបស់អ�ក។

ឱសថ��នក��ងប�
� ញ
ែផ�កៃនប��ីេ�� ះេនះផ�លប
់ ��ឱ
ី សថ��នក��ងប�
� ញរបស់ Molina Dual Option ។
ឱសថ��នក��ងប�
� ញ�ំងេនះ គឺ�ឱសថ��នែដល�នយល់្រពមផ�ល់ឱសថ�នេវជ�ប��េ�អ� ក
េ�យ�រែតអ� ក�ស�ជិកែផន�រេនះ។
េយើងក៏�យេ�� ះឱសថ��នែដល�នេ�ក��ងប�
� ញរបស់េយើងផងែដរ
ប៉ុែន� េ�េ្រ�តំបន់េស�របស់េយើងៃន៖ េ�នធី Los Angeles, Riverside, San Bernardino, San Diego
ែដលអ� ករស់េ�។ អ� កក៏�ចបំេពញឱសថ�មេវជ�ប��របស់អ�កេ�ឱសថ��ន�ំងេនះផងែដរ។
សូ ម�ក់ទងេ��ន់េស�បេ្រមើស�ជិករបស់ Molina Dual Options �មេលខ (855) 665-4627 (TTY:
711) ពីៃថ�ចន� ដល់ៃថ�សុ្រក ពីេ�៉ង 8 ្រពឹក ដល់េ�៉ង 8 ��ច េ�៉ងក��ងតំបន់ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�ម។
ស�ជិករបស់Molina Dual Options ្រត�វែតេ្របើឱសថ��នេ�ក��ងប�
� ញ
េដើម្បីទទួល�នឱសថ�មេវជ� ប�� េលើកែលងែតេ�ក��ង��ន�ពសេ្រ��ះប��ន់ ឬ�សន� ។

•

្របសិនេបើអ�កេ�រកឱសថ��នេ្រ�ប�
� ញេដើម្បីទិញឱសថចំេ�ះេវជ�ប��
េ�េពលែដល�មិនែមន�ករណីសេ្រ��ះប��ន់
េ�ះអ� កនឹង្រត�វែតចំ�យ្រ�ក់��ល់ខ�នស្រ�ប់
�
េស�េ�ះ។

•

សូ ម�ន េសៀវេ�ែណ�ំស�ជិករបស់ Molina Dual Options ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�ម។

ប��ីេ�� ះេនះ�ចមិន�ន�យេ�� ះឱសថ��ន�ំងអស់េ�ក��ងប�
� ញេនះេទ។
េយើង្របែហល��នបែន� ម
ឬដកេចញឱសថ��នេ�ក��ងប�
� ញមួ យចំនួនេចញពីែផន�ររបស់េយើង
ប��ប់ពីេយើង�នេ�ះពុម�ផ�យប��ីេ��ះេនះ
ស្រ�ប់ព័ត៌�នថ�ីៗអំពីឱសថ��នក��ងប�
� ញរបស់ Molina Dual Options ក��ងតំបន់របស់អ�ក
សូ មចូ លេ��ន់េគហទំព័រ�មរយៈ MolinaHealthcare.com/Duals
ឬទូរសព�េ�ែផ�កេស�បេ្រមើស�ជិក�មរយៈេលខ (855) 665-4627 (TTY: 711) ពីៃថ�ចន� ដល់ៃថ�សុ្រក
ពីេ�៉ង 8 ្រពឹក ដល់េ�៉ង 8 យប់ េ�៉ងក��ងតំបន់។ �រេ�ទូរស័ព� គឺឥតគិតៃថ�។

�
េដើម្បីទទួល�នេសចក� ីអ��ធិប�យេពញេលញេលើ�រ����បរ់ងឱសថេវជ�ប�របស់
អ�ក
រម
ួ �នរេបៀបបំេពញេវជ� ប��របសអ
់ � ក សូ ម�ន េសៀវេ�ែណ�ំស�ជិក និង
ប��ីឱសថែដល្រតវ��ន����ប់រង របស់ Molina Dual Options។
ប��ីឱសថែដល�ន�រ����បរង�ចរក�នេ�MolinaHealthcare.com/Duals។

រេបៀបកំណត់អត�ស��ឱសថ��នក��ងប�
� ញរបស់ Molina Dual Options
�មួ យនឹងឱសថ��ន�យរង ប�
� ញៃនឱសថ��នរបស់ែផន�ររបស់អ�ករម�ន៖
ួ

•

ឱសថ��នែដលប��ទិញ�ម្របអប់សប
ំ ្រុ តេផ�ើនូវឱសថ�មេវជ�ប��ែដល្រត�វ�ន��
ឹ ជ��ន
េ��ន់ស�ជិក�មរយៈ្របអប់សប
ំ ុ្រត ឬ្រក �មហ៊ន
ុ ដក
� ។

•

ឱសថ��នែផ�កព្យ�រេសរ� ូមេ�ផ�ះេរៀបចំឱសថ�មេវជ� ប��
ែដល្រត�វ�នផ�ល់�មរយៈសរៃស�ម ក��ង�ច់ដុំ ឬ�មរេបៀប
ែដលមិនេលប�ម�ត់េផ្សងេទៀត ែដលផ�ល់េ�យអ� កផ�ល់េស�ែថ�ំ
ែដល�ន�របណ��ះប�
� លក��ងផ�ះរបស់អ�ក។

•

ឱសថ��នែថ�ំរយៈេពលែវង (Long-term care, LTC)
បេ្រមើអ�ក�ំងទីលំេ�ៃន��រែថ�ំរយៈេពលែវង ដូ ច�មណ� លែថ�ំជន�ស់ជ�។

•

� េស�សុខ�ពជន�តិ�េមរ�ំ
ឱសថ��នៃនកម� វធី
� ងេដើមកំេណើតឥ�
� / កុលសម� ័ន� /
� សុខ�ពជន�តិ�េមរ�ំ
កម� វធី
� ងេដើមកំេណើតឥ�
� ទី្រកង
� (Indian Health Service /
Tribal / Urban Indian Health Program (I/T/U)

អ� កមិន្រត�វ�នត្រម�វឱ្យបន�េ្របើ្រ�ស់ឱសថ��នដែដល េដើម្បីបំេពញេវជ� ប��របស់អ�កេ�ះេទ។

�រផ�ត់ផ�ង់រយៈេពលែវងៃនឱសថ�មេវជ�ប ��
•

� ប��ទិញ�ម្របអប់សំបុ្រត។ េយើងផ�ល់ជូនកម� វធី
� ប��ទិញ�ម្របអប់សំប្រុ ត
កម� វធី
ែដលអនុ��តឱ្យអ� កទទួល�ន�រផ�ត់ផង
� ់រហូ តដល់ 90ៃថ�ៃនឱសថ�មេវជ� ប��របស់អ�ក ែដលេផ�ើេ�យ��ល់េ��ន់េគហ��នរបស់អ�ក។
�រផ�ត់ផ�ង់ឱសថរយៈេពល 90ៃថ��នៃថ�បង់រ ួមដូ ច��នឹង�រផ�ត់ផង
� ់
រយៈេពលមួ យែខែដរ។

•

� ឱសថ��នលក់� យ 90
កម� វធី
ៃថ�។ឱសថ��ន�យរងខ� ះ�ចនឹងផ�ល់ជូននូ វ�រផ�តផ
់ �ងរ់ ហូ តដល់ 90ៃថ�ៃនឱសថ�មេវជ� ប�� ែដល�ន����ប់រង។ �រផ�តផ
់ �ងឱ
់ សថរយៈេពល
90ៃថ��នៃថ�បង់រ ួមដូ ច��នឹង�រផ�ត់ផង
� ់រយៈេពលមួ យែខែដរ។

ឱសថ��នប��ទិញ�ម្របអប់សំប ុ្រត
ឹ ជូនដល់េគហ��នរបស់អ�ក�មរយៈកម� វធី
� ដក
ឹ ជ��ន
អ� ក�ចទទួល�នឱសថ�មេវជ� ប��ែដលដក
� ែដ
� CVS Caremark Mail Service
លប��ទិញ�ម្របអប់សប
ំ ុ្រតក��ងប�
� ញរបស់េយើង េ�� កម� វធី
Pharmacy Program ។ ឱសថ��ននឹង�ក់ទងអ� ក�មរយៈទូរសព�
ឹ ជូនចំេ�ះឱសថ�មេវជ� ប���ំង�យ។
េដើម្បីទទួល�ន�រយល់្រពមមុនេពល�រដក

្របសិនេបើេយើងមិន�ច�ក់ទងអ�ក�ន េដើម្បីទទួល�ន�រយល់្រពមេទេ�ះ
ឱសថ�មេវជ� ប��របស់អ�កនឹងមិន្រត�វ�នេផ�ជ
ើ ូ នអ�កេ�ះេឡើយ។
�ទូេ� អ� ក�ចរ�ពឹង� នឹងទទួល�នឱសថ�មេវជ� ប��របស់អ�កក��ងរយៈេពល 14 ៃថ��ប់ពីេពល
ែដលឱសថ��នប��ទិញ�ម្របអប់សប
ំ ុ្រតទទួល�ន�រប��ទិញ។
្របសិនេបើអ�កមិនទទួល�នឱសថ�នេវជ�ប��របស់អក
� ក��ងេពលេវ�េនះ ្របសិនេបើអ�កចង់េ�ះបង់
� អ� ក�នទទួល� អ� កមិនចង់ ឬ្រត�វ�រ
�រប��ទិញស� �យ្របវត� ិ ឬ្របសិនេបើអ�ក្រត�វ�រេស� ស
ើ ុំ្រ�ក់្រតឡប់វញ
សូ ម�ក់ទងមកពួ កេយើង �មេលខ (866) 270- 3735 ។ TTY: 711 ។
េដើម្បីែស� ងយល់បែន�មអំពីឱសថ��នប��ទិញ�ម្របអប់សំប្រុ ត ចូ រេមើលជំពូកទី 5
ៃនេសៀវេ�ែណ�ំស�ជិក។

ឱសថ��នែផ�កព្យ
� រេសរ� ូមេ�េគហ��ន
អ� ក�ចទទួល�ន�រព��ល�មរយៈ�រព្យ�រេសរ�មេ�េគហ�
ូ
� ន ្របសិនេបើ Molina Dual Options
�នយល់្រពមេលើឱសថ�មេវជ�ប��របស់អ�ក
េហើយ្របសិនេបើអ�កទទួល�នឱសថ�មេវជ�ប��ពីអ�កេចញេវជ� ប��ែដល្រត�វ�នផ�ល់សទ
ិ �ិអនុ��តិ។
ឱសថ��នែផ�កព្យ�រេសរ� ូមេ�េគហ��នផ�លេ់ ស�ដល់េ�នធី� ំងអស់ក��ងតំបន់េស�របស់ Molina Dual
Options ។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� មអំពីេស� និងឱសថ��នែផ�កព្យ�រេសរ� ូមេ�េគហ��ន
សូ ម�ក់ទងែផ�កេស�បេ្រមើស�ជិក�មរយៈេលខ (855) 665-4627 (TTY: 711) ពីៃថ�ចន� ដល់ៃថ�ស្រុ ក
ពីេ�៉ង 8 ្រពឹក ដល់េ�៉ង 8 យប់ េ�៉ងក��ងតំបន់។

ឱសថ��នែថ�ំរយៈេពលែវង
អ� ក�ំងទីលំេ�ៃន��រែថ�ំសុខ�ពរយៈេពលែវង ដូ ច�មណ� លែថ�ំជន�ស់ជ� �ចទទួល�ន
ឱសថ�មេវជ� ប��របស់ពួកេគ ែដល្រត�វ�ន����ប់រង េ្រ�មែផន�រ Molina Dual Options
�មរយៈឱសថ��នរបស់មន� ីរ ឬឱសថ��នក��ងប�
� ញេផ្សងេទៀត។
េដើម្បីែស� ងយល់បែន�មអំពី�រ����ប់រងឱសថក��ងករណីពិេសស សូ មេមើលជំពូកទី 5 ៃន
េសៀវេ�ែណ�ំស�ជិក។ ឱសថ��នែថ�ំរយៈេពលែវង
ផ�ល់េស�ចំេ�ះេ�នធី�ង
ំ អស់ក��ងតំបន់េស�របស់ Molina Dual Options ។
ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� មអំពីេស� និងឱសថ��នែផ�កព្យ�រេសរ�មេ�េគហ�
ូ
� ន សូ ម�ក់ទងែផ�កេស�បេ្រមើ
ស�ជិក�មរយៈេលខ (855) 665-4627 (TTY: 711) ពីៃថ�ចន� ដល់ៃថ�សុ្រក ពីេ�៉ង 8 ្រពឹក ដល់េ�៉ង 8
យប់ េ�៉ងក��ងតំបន់។

� េស�សុខ�ពជន�តិ�េមរ ��ំងេដើម កំេណើតឥ�
ឱសថ��នៃនកម� វធី
� / កុលសម� ័ន� /
�
កម� វធីសុខ�ពជន�តិ�េមរ�ំ
� ងេដើម កំេណើតឥ�
� ទី្រក �ង (Indian Health
Service / Tribal / Urban Indian Health Program (I/T/U)
�នែតជន�តិេដើម�េមរ�ំ
� ង និងជន�តិេដើម�េមរ�ំ
� ងេដើមកំេណើត����ប៉ុេ�
� ះ
� Indian Health Service / Tribal / Urban Indian Health
ែដល�ចេ្របើ្រ�ស់ឱសថ��នៃនកម� វធី

Program (I/T/U) �មរយៈប�
� ញឱសថ��ន Molina Dual Options។
អ� កែដលមិនែមន�ជន�តិេដើម�េមរ�ំ
� ង និងជន�តិេដើម�េមរ�ំ
� ងេដើមកំេណើត
�����ចេ��ន់ឱសថ��ន�ំងេនះ េ្រ�ម�លៈេទសៈ ែដល�ន�រ�ក់កណ
ំ ត់ (ឧ�ហរណ៍
ករណីសេ្រ��ះប��ន់)។
សូ ម�ក់ទងេ��ន់េស�បេ្រមើស�ជិករបស់ែផន�រ Molina Dual Options �មរយៈេលខ (855) 6654627 (TTY: 711) ពីៃថ�ចន� ដល់ៃថ�សុ្រក ពីេ�៉ង 8 ្រពឹក ដល់េ�៉ង 8 យប់ េ�៉ងក��ងតំបន់។

រេបៀបក��ង�រែស�ងរកឱសថ��ន Molina Dual Options ក��ងតំប ន់របស់អ�ក
អ� ក�ចទទួល�នឱសថែដល្រត�វ�ន��របស់អ�កេ�ឱសថ��នក��ងប�
� ញរបស់េយើង�មួ យ។
េនះរ ួម�នឱសថ��នក��ងប�
� ញរបស់េយើងៃនតំបន់េស�របស់េយើង។
េដើម្បីែស� ងរក្របេភទឱសថ��នេ�ក��ងប�
� ញរបស់េយើង
� ”
សូ ម�ប់េផ�ើមេ�យេ្រជើសេរសែផន�ររបស់
�
អ�កេ�េ្រ�ម “ែផន�រ/កម� វធី
ែដល�នទី�ំងេ�ែផ�ក�ងេលើៃនទំព័រ។ េ��ប់នឹង� អ� ក�នជេ្រមើសក��ង�រប��ល
� “ទី្រក �ង” “រដ� ” ឬ
“េលខកូ ដៃ្របសណីយ”៍ ។ េ�យេ្របើរ�រែស� ងរក អ� ក�ច�យ�ក្យ� “ឱសថ��ន”
ឬេ�� ះៃនឱសថ��ន�ក់�ក់មួយ។ េ�េពលែដលអ� ក�ប់េផ�ើម�យប�� �ល
ប��ីេ�� ះអ� កផ�ល់េស�កម� ែដល្រត�វនឹង�រែស� ងរករបស់អ�កនឹងប��ញឱ្យអ� កេ្រជើសេរស។
�
ឱសថ��ន�ំងអស់ែដលប��ញេ�ប��ីេ��ះអន�ញែដល�ចែស� ងរក�នគឺ�នេ�ក��ងប�
� ញរបស់
េយើង។
្របសិនេបើអ�ក�នសំណួរ�មួ យអំពីអ�ែដល�នេរៀប�ប់�ងេលើ សូ ម�ក់ទងែផ�កេស�បេ្រមើស�ជិក
ឬចូ លេ��ន់ MolinaHealthcare.com/Duals។
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