Important!
Important! This information is about your Fallon Health MassHealth benefits. It needs to be translated
right away. Fallon can translate it for you. If you need help with translation or other help, call Fallon at
1-855-508-4715.
¡Importante! Esta información es sobre sus beneficios de Fallon Health MassHealth. Necesita
traducirse de inmediato. Fallon puede traducírsela. Si necesita ayuda con la traducción, o cualquier
otro tipo de ayuda, llame a Fallon al 1-855-508-4715. (SPA)
ສໍາຄັນ! ຂ້ໍ ມູ ນນ້ີ ແມ່ ນກ່ ຽວກັບເງິນຊວ່ ຍເຫື ຼ ອ Fallon Health MassHealth ຂອງທ່ ານ. ມັນຈໍາເປັນຕ້ ອງມີການແປພາສາໃນ
ທັນທີ. Fallon ສາມາດແປມັນໃຫ້ ທ່ານໄດ້ . ຖ້ າທ່ ານຕ້ ອງການຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອເລື່ອງການແປພາສາ ຫື ຼ ຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອອື່ນ, ໃຫ້
ໂທຫາ Fallon ທີ່ເບີ 1-855-508-4715. (LAO)
重要事項! 本資訊與您在Fallon Health MassHealth 的福利有關. 請即刻瞭解其中的內容. Fallon
可以為您提供翻譯. 如果您需要他⼈協助翻譯或需要其他協助, 請致電Fallon, 電話1-855-508-4715. (CHI)
Enpòtan! Enfòmasyon sa yo konsène avantaj Fallon Health MassHealth ou. Nou dwe tradui yo touswit.
Fallon kapab tradui yo pou ou. Si ou bezwen èd pou tradiksyon an oswa lòt èd, rele Fallon nan nimewo
1-855-508-4715. (HC)
ព័ត៌

នសំ ន់! ព័ត៌ នេនះគឺស្ដីអំពីអត្របេ ជន៍ Fallon Health MassHealth របស់អ្នក។
ំ ច់្រតវ នការបកែ្រប ប ្ទ ន់។ Fallon ចបកែ្របជូ នអ្ន ក ន។ េបើអ្នក្រតវការជំនួយបកែ្រប
ឬជំនួយេផ ងេទ ត សូ មេ ទូ រស័ព្ទេ Fallon មេលខ 1-855-508-4715 (CAM)
Importante! Esta informação se refere aos seus benefícios do programa MassHealth de Saúde da
Fallon. Deve ser traduzida imediatamente. A Fallon pode providenciar a tradução para você. Caso
necessite ajuda com tradução, ou qualquer outro tipo de ajuda, ligue para a Fallon pelo número
1-855-508-4715. (POR)

Внимание! Это информация о ваших льготах по плану Fallon Health MassHealth.
Вам необходимо срочно ознакомиться с этой информацией. Если вам нужен перевод этой
информации, Fallon может вам помочь. За помощью с переводом или любой другой помощью
обращайтесь в Fallon по телефону 1-855-508-4715. (RUS)
Ważne! Niniejsze informacje dotyczą Państwa świadczeń Fallon Health MassHealth. Muszą one byc
natychmiast przetłumaczone. Fallon może je dla Państwa przetłumaczyć. Jesli potrzebują Państwo
pomocy w dokonaniu tłumaczenia lub pomocy w innym zakresie, proszę zatelefonować do Fallon na
numer 1-855-508-4715. (POL)
Quan trọng! Thông tin này là về các quyền lợi Fallon Health MassHealth của quý vị. Cần được phiên
dịch ngay, Fallon có thể phiên dịch cho quý vị. Nếu quý vị cần giúp đỡ về phiên dịch hay công việc nào
khác, xin gọi cho Fallon theo số 1-855-508-4715. (VTN)
 ﺇﺫﺍ ﺍﺣﺗﺟﺕ. ﺗﺭﺟﻣﺗﻬﺎ ﻟﻙFallon  ﻳﻣﻛﻥ ﻟـ.ً ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﺭﺟﻣﺗﻬﺎ ﻓﻭﺭﺍ.Fallon Health MassHealth ﻣﻬﻡ! ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻫﻲ ﺣﻭﻝ ﻣﻧﺎﻓﻊ
(ARA) .1-855-508-4715 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻗﻡFallon  ﻓﻳﺭﺟﻰ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑـ،ﺇﻟﻰ ﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺭﺟﻣﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻧﻭﻉ ﺁﺧﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ
Important ! Ces informations concernent vos prestations auprès de Fallon Health MassHealth. Elles
doivent être traduites immédiatement. Fallon peut les traduire pour vous. Si vous avez besoin d’aide
pour la traduction ou de toute autre aide, appeler Fallon au 1-855-508-4715. (FRN)
Importante! Queste informazioni riguardano i Suoi benefici Fallon Health MassHealth. Devono essere
tradotte immediatamente. Fallon può tradurle per Lei. Se Le servisse aiuto per la traduzione o altro tipo
di assistenza, contatti Fallon al numero 1-855-508-4715. (ITA)

중요 사항! 본 정보는 Fallon Health MassHealth의 혜택에 관한 내용입니다. 바로 번역이 필요합니다.
Fallon에서 번역을 제공해드릴 수 있습니다. 번역에 도움이 필요하시거나 다른 도움이 필요하시면
Fallon에 1-855-508-4715번으로 전화해 주십시오. (KOR)
Σημαντικό! Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα πλεονεκτήματα της Fallon Health MassHealth. Πρέπει
να μεταφραστούν άμεσα. Η Fallon μπορεί να τις μεταφράσει για εσάς. Αν χρειάζεστε βοήθεια με τη
μετάφραση ή άλλη βοήθεια, καλέστε τη Fallon στο 1-855-508-4715. (GRK)
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េសចក្ត ីជូនដំណឹងស្ដ ីពីការមិនេរសេអើង
Fallon Health េ រពេ នឹងច ប់សិទ្ធិពលរដ្ឋ សហព័ន្ធែដល នអំ ចអនុវត្ត ន៍ ធរ នេហើយមិនេរសេអើង
េ យែផ្អ កេលើមូល ្ឋ នពូ ជអម រ ព៌ណសមុ រ េដើមកំេណើត តិ សន៍ យុ ពិការ ពឬេភទេ ះេឡើយ។ Fallon
មិនេរសេអើងនរ
្ន ក់ឬ្រប្រពឹត្ដេ េលើនរ
្ន ក់ខុសៗ ្ន េ យ រែត តិ សន៍ ពណ៌សមុ រ េដើមកំេណើត
យុ ពិការ ពឬផ វេភទេឡើយ។
Fallon Health៖


ផ្ត ល់នូវជំនួយនិងេស កម្ម េ យឥតគិតៃថ្ល េ ដល់ជន ំង យែដល នពិ
ការ ពេដើម ី្រ ្រស័យេ ្ត ះបរព័ត៌ ន្របកបេ យ្របសិទ្ធ ព មួ យេយើងខ៉ ំ ដូ ច
o
o



អ្ន កបកែ្រប
កាយវ ិការ្របកបេ យលក្ខ ណៈសម ត្ត ិ្រគប់្រ ន់
ព័ត៌ នែដលសរេសរ ទ្រមង់េផ ងៗ ( ្ទ ង
ំ េ ះពុម្ពធំ សេម្ល ង ទ្រមង់
េអឡិច្រតនិកែដល ចេមើល ន និង្រទង់្រ យេផ ងៗ)

ផ្ត ល់នូវេស កម្ម
េ
របស់ពួកេគមិនែមន
o
o

ៈ

យឥតគិតៃថ្ល ដល់ជន
អង់េគ្ល សដូ ច ៈ

ំង

យែដល

បឋម

អ្ន កបកែ្រប
្របកបេ យគុណសម ត្ត ិ្រគប់្រ ន់
ព័ត៌ នែដល្រតវ នសរេសរ
េផ ងេទ ត

្របសិនេបើអ្នក្រតវការេស កម្ម ំងេនះ
សូ មទំ ក់ទំនងមកកាន់ែផ្ន កបំេ រអតិថិជន មរយៈេលខទូ រស័ព្ទេ
ករបស់អ្នកឬ មរយៈអុីែមល cs@fallonhealth.org ។
្របសិនេបើអ្នកេជឿ ក់ Fallon Health ខក នមិន ន
ផ្ត ល់េស កម្ម ំងេនះដល់អ្នកឬេរសេអើង មវ ិធីេផ ងៗេ យ
ពិការ ពឬផ វេភទ អ្ន ក ច ក់ ក បណ្តឹង នេ ៖
យកែផ្ន កអនុវត្ត ន៍ច ប់
Fallon Health
10 Chestnut St.
Worcester, MA 01608

រ

ែផ្ន ក

តិ

ងខ្ន ងៃនអត្ត ស ្ញ ណប័ណ្ណស

សន៍ ពណ៌សមុ រ េដើមកំេណើត

ជិ

យុ

ទូ រស័ព្ទ៖ 1-508-368-9988 (TRS 711)
អុីែមល៖ compliance@fallonhealth.org
អ្ន ក ច ក់ ក បណ្តឹង រទុក្ខេ យ
្របសិនេបើអ្នក្រតវការជំនួយក៉ ងការ ក់

នវត្ត ន ្ទ ល់ឬ មសំបុ្រត ទូ រ រ ឬ រេអឡិច្រតនិក។
ក បណ្តឹង អ្ន ក ចសុំជំនួយពី យកែផ្ន កអនុវត្ត ន៍ច ប់ ន។

អ្ន ក ច ក់ ក បណ្ដឹងសិទ្ធិពលរដ្ឋ េ កាន់ យក ្ឋ នេស កម្ម សុខ ព និងមនុស
្រស្ត សហរដ្ឋ
ការ ិ ល័យសិទ្ធិពលរដ្ឋ
រេអឡិក្រតនិក មរយៈការ ិ ល័យសិទ្ធិពលរដ្ឋ
មេគហទំព័រ
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf ឬ មអុីែមល ឬ មទូ រស័ព្ទេលខ៖

េមរ ិក

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue SW., Room 509F, HHH Building
Washington, D.C., 20201
ទូ រស័ព្ទ៖ 1-800-368-1019 (TDD: 1-800-537-7697)
ទ្រមង់

ក បណ្ដឹង

ចរក

នពី http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html។
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MassHealth

េស វេ

ែណ

ស
ំ

ជិក

បញ្ជ ីអត្របេ ជន៍និងេស កម្ម របស់ស ជិក (បញ្ជ ីេស
ែដល នការ ប់រងនិងេស ែដលមិន នការ ប់រង)
្រតវ ន ត់ទុក
ែផ្ន កមួ យៃន េស វេ ែណ ំស ជិក
MassHealth ។ េ ះ ែបបេ ះក៏េ យ េនះ កញ្ច ប់ឯក រមួ យ
ច់េ យែឡកស្រ ប់អ្នក។ សូ ម្រ កដ អ្ន ករក បញ្ជ ីេនះ
អម មួ យ េស វេ ែណ ំស ជិក MassHealthរបស់អ្នក។

គេ្រ

ង Wellforce Care Plan
19-802-040_KH Rev. 00 12/19
MH 11/22/2019

េសចក្ត ីេផ្តើម
សូម ្វ គមន៍មកកាន់គេ្រ
ង
ំ អស់

ង Wellness Care Plan ចំេ

ះស

ជិក MassHealth

ក៉ ង ម ស ជិក MassHealth អ្ន ក នេ្រជើសេរសចូ លរ ួមក៉ ងគេ្រ ង Wellforce Care Plan ។ Wellforce
Care Plan គឺ គេ្រ ង ៃដគូ របស់អង្គ ការ MassHealth Accountable Care Organization (ACO)។
្រតវ នបេង្ក ើតេឡើងេ យ Wellforce Care Plan ACO និង Fallon Health ។ Wellforce ACO
គឺ ្រក ុមមន្ទ ីរេពទ និងអ្ន កផ្ត ល់េស ែដល ន្រពមេ្រព ងេធ្វ ការ ៉ ងជិតស្ន ិត មួ យ ្ន េដើម ីែថរក អ្ន កនិង្រក ុ
ម្រគ ររបស់អ្នកឱ នល្អ ។ Fallon Health គឺ ្រក ុមហ៊ុនផ្ត ល់េស ែថរក សុខ ព
នមុខេគែដល ននិង
កំពុងែថរក ស ជិក MassHealth អស់រយៈេពល ង 40 ្ន ំមកេហើយ។
េស វេ ែណ ំស ជិក េនះនឹងជួ យអ្ន កឱ យល់ពីអត្របេ ជន៍និងេស កម្ម ែដលអ្ន កទទួ ល នក៉ ង
ស ជិកគេ្រ ង។ ក៏នឹងពន ល់ពី វ ិធី ក់ទងមកេយើងខ៉ ំផងែដរ្របសិនេបើអ្នក នសំណួរ។

ម

េស វេ ែណ ំស ជិក េនះក៏ ន
េអស ៉ ញ ការេ ះពុម្ពអក រធំ ៗ និង ទ្រមង់េផ ងេទ តដូ ច
អក រស្រ ប់មនុស ពិការែភ្ន កផងែដរ ្របសិនេបើអ្នកេ ទូ រស័ព្ទេ
យក ្ឋ នេស អតិថិជនរបស់ Fallon
មរយៈេលខ 1-855-508-4715 ។ អ្ន កក៏ ចេ េ េលខេនះេដើម ី ្ត ប់េគ ន េស វេ ែណ ំស ជិក
េនះ
អង់េគ្ល សឬ
ដ៏ៃទ ន។ ខ្ល ឹម រ
អង់េគ្ល សនិងេអស ៉ ញៃន េស វេ ែណ ំស ជិក
ក៏ ចរក នេ េលើេគហទំព័ររបស់េយើង មរយៈ
Este Manual del Miembro está también disponible en español en letra grande y en otros formatos
alternativos como Braille si llama al Departamento de Servicio al Cliente de Fallon al 1-855-508-4715.
También puede llamar a este número para que le lean este Manual del Miembro en inglés o en otros
idiomas. Versiones en español y Inglés de este Manual para Miembros también están disponibles en
nuestra página web fallonhealth.org/masshealth.

1-855-508-4715
្របសិនេបើអ្នកថ្ល ង់ឬពិ

ក ្ត ប់ សូ មទូ រស័ព្ទេ

TRS 711
ប់ពីៃថ្ង ច័ន្ទ ដល់ ៃថ្ង សុ្រកពីេ ៉ ង 8 ្រពឹក ដល់ េ ៉ ង 6

្ង ច។

េដើម ីែស្វ ងយល់អំពី Fallon និងជេ្រមើសសុខ ពេផ ងេទ តរបស់អ្នក
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និយមន័យ

និយមន័យ
អង្គ ការការែថ ែំ ដល នគណេនយ
ព Accountable Care Organizations (ACOs)៖ ACOគឺ
គេ្រ ងសុខ ពែដល នគណេនយ ពក៉ ងការផ្ត ល់ការែថ ំ្របកបេ យគុណ ពនិងជួ យអ្ន កឱ ស
េ្រមចេ លេ របស់អ្នក។ ACOs ន្រក ុមអ្ន កផ្ត ល់េស ែថ ំបឋម (PCPs) និងអ្ន កផ្ត ល់េស េផ ងៗ
េទ ត។ ពួ កេគេធ្វ ការ មួ យ ្ន េដើម ីបំេពញ មត្រមវការែថ ំសុខ ពទូ េ របស់អ្នក។
សកម្ម ពអវ ិជ្ជ ន៖
េនះ ប់បញលដូ ច ៖

សកម្ម

ពមួ យ ឬកង្វ ះ

តសកម្ម

ពេ

យ Fallon ែដលអ្ន ក

ចប្ត ឹងឧទ្ធ រណ៍

ន។

Fallon នបដិេសធឬអនុម័តេស កម្ម ែដល នែដនកំណត់ែដល្រគេពទ របស់អ្នក នេស្ន ើសុំ
Fallon នកាត់បន្ថ យ ្អ កឬបញ្ច ប់ការ
ប់រងែដល Fallon នយល់្រពមពីមុនរ ួចេហើយ
Fallon មិន នបង់ៃថ្ល េស ែដល
ប់រងេ យ Fallon
Fallon មិន នេ ះ្រ យការេស្ន ើសុំការអនុ ្ញ តេស កម្ម របស់អ្នកេ ក៉ ងអំឡ
ុ ងេពលេវ ែដល្រតវការ។
សូ មេមើលែផ្ន ក ការេធ្វ េសចក្ដ ីសេ្រមចេលើការអនុ ្ញ ត ក៉ ង េស វេ ែណ ំស ជិក
េនះេដើម ីសិក បែន្ថ មអំពីការកំណត់េពលេវ របស់េយើង។
 អ្ន កមិន ចទទួ ល នេស ែថ ំសុខ ពក៉ ងកំឡ
ុ ងេពលែដល នេរ ប ប់ក៉ ង េតើអ្នកគួ ររង់ ជ
ំ ួប
អ្ន កផ្តល់េស ែថ ស
ំ ុខ ពយូរប៉ុ ្ណ ? ែផ្ន កៃន េស វេ ែណ ំស ជិកេនះ
 Fallon មិន នេធ្វ សកម្ម ព្រសប មេពលេវ កំណត់េដើម ីពិនិត េមើល
េឡើង វ ិញនូ វបណ្តឹងត ៃផ្ទ ក៉ ង មួ យនិងមិន នឱ អ្ន កេធ្វ េសចក្ដ ីសេ្រមច






 េស កម្ម ែដល្រ ន់ែត ជំនួយ ្រតវ នេធ្វ េតស្ត ននីតិ វ ិធី េស កម្ម រ ូប ពនិង ំ្រទ
(ដូ ច ការេធ្វ េតស្ត ពិេ ធន៍និងេស កម្ម ការេ្របើ វ ិទុ សកម្ម ក៉ ងការព
លេ គ)
ែដលអ្ន កទទួ ល នេ ក៉ ងកែន្ល ងែថ ំសុខ ពែដលជួ យអ្ន កផ្ត ល់េស វ ិនិច្ឆ័យេ គនិង /
ឬព
ល ្ថ ន ពរបស់អ្នក ន។
បណ្តឹងត (ឬបណ្តឹងត ៃផ្ទក៉ ង): ការេស្ន ើសុំរបស់អ្នកេពលែដលអ្ន កចង់ឱ ពួ កេយើងពិ
សកម្ម ពអវ ិ ្ជ
នដូ ចែដល នេរ ប ប់ ងេលើ។

រ

េឡើង វ ិញនូ វ

អ្ន កតំ
ងបណ្ដឹងឧទ្ធ រណ៍៖ ជន
្ន ក់ែដលអ្ន កសរេសរ
យលក្ខ ណ៍អក រអនុ ្ញ តឱ េធ្វ សកម្ម
អ្ន កក៉ ងអំឡ
ុ ងេពលបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍។ អ្ន កតំ ងបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍ ប៉ុែន្ដ មិនកំណត់ែតប៉ុណ្ណឹងេ ះេទ
ចរ ួម នដូ ចតេ ៖
a) ្រគេពទ
b) ស ជិក្រគ រ
c) ទី្របឹក ច ប់
d)
ព
ល
e) អ្ន កអភិរក
f) អ្ន កកាន់កាប់សិទ្ធិ្រប ន
g) ្ន ក់ រែថ ំសុខ ព ឬ
h) ្រក ុមតស៊ូ មតិសហគមន៍។

ពជំនួស

អ្ន កតំ ងេពញសិទ្ធិ គឺ នរ
្ន ក់ែដលអ្ន ក នអនុ ្ញ ត
យលក្ខ ណ៍អក រេដើម ីេធ្វ សកម្ម ពជំនួសឱ
អ្ន ក ក់ទងនឹងបណ្ដឹងឧទ្ធ រណ៍ ការពិនិត េឡើង វ ិញនូ វេសចក្ត ីសេ្រមចបណ្ដឹង រទុក្ខ បណ្ដឹងឧទ្ធ រណ៍ ក់ ក់
មួ យ។ ្របសិនេបើអ្នកមិន ចេ្រជើសេរសតំ ងេពញសិទ្ធិ អីចឹង ចអ្ន កផ្ត ល់េស កម្ម
ព
ល

េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ Fallon Health៖1-855-508-4715 (TRS 711) ៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រកេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់ 6

្ង ច

េស បេ្រមើអតិថិជន Beacon Health Options៖1-888-877-7183 (TDD/TTY: 1-781-994-7660) 24 េ ៉ ងក៉ ងមួ យៃថ្ង
្រ ព
ំ ីរៃថ្ងក៉ ងមួ យស ្ត ហ៍
េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ MassHealth 1-800-841-2900 (TTY: 1-800-497-4648) ពីៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក េ ៉ ង 8 ្រពឹក
ដល់ 5 ្ង ច។
1

និយមន័យ

អ្ន កអភិរក ឬអ្ន កកាន់កាប់សិទ្ធិ្រប ន ច អ្ន កតំ ងេពញសិទ្ធិរបស់អ្នក។ អ្ន ក ច្របគល់ឱ អ្ន ក
តំ ងេពញសិទ្ធិរបស់អ្នកនូ វសិទ្ធិ្រប ំការែដល នការអនុ ្ញ តេដើម ីេធ្វ សកម្ម ពជំនួសអ្ន ក្របសិនេបើអ្នកេធ្វ
សំេណើេនះ
យលក្ខ ណ៍អក រ។ ការ្រប ំការែដល នការអនុ ្ញ តេនះនឹងបន្ត រហូ តដល់អ្នកេ ះបង់ ។
្របសិនេបើអ្នក អនីតិជនេហើយ្រសប មច ប់អ្នក ច្របគល់ការអនុ ្ញ តដល់និតិ វ ិធីេវជ្ជ ្រស្ត អ្ន ក ចប្ត ឹង
ឧទ្ធ រណ៍ចំេ ះការបដិេសធរបស់េយើង អ្ន ក ចប្ដ ឹងឧទ្ធ រណ៍ចំេ ះការបដិេសធរបស់េយើងចំេ ះនីតិ វ ិធីេវជ្ជ
្រស្ត អ្ន ក ចប្ត ឹងឧទ្ធ រណ៍ចំេ ះការបដិេសធរបស់េយើងេ យ ្ម នការអនុ ្ញ តពីឪពុក ្ត យឬ
ព
ល
េឡើយ។ ក៉ ងករណីេ ះអ្ន កក៏ ចេ្រជើសេរសអ្ន កតំ ងេពញសិទ្ធិេ យពុំ ំ ច់ នការអនុ ្ញ តពីឪពុក ្ត យ
ឬ
ព
លេទ។
ទ្រមង់តំ ងេពញសិទ្ធិ គឺ ឯក រ្រសបច ប់មួយែដល្រ ប់េយើង អ្ន ក នផ្ត ល់ការអនុ ្ញ ត
អក រឱ អ្ន កេផ ងេធ្វ សកម្ម ពក៉ ង ម អ្ន កដូ ច នពិពណ៌
ងេលើ។
Beacon Health Options: ្រក ុមហ៊ុនែដល ្រគប់្រគង អត្របេ
និង / ឬការេ្របើ រ តុខុសច ប់)ស្រ ប់ Fallon ។
្ន ំទទួ ល នអត្របេ ជន៍៖ គឺ វដ្រប ំ ្ន ំែដលគេ្រ
ស្រ ប់ស ជិកគេ្រ ង Wellforce Care Plan ។
សុខ ព កប កិ រ ិ
រ តុខុសច ប់។

េស កម្ម ែថ

ំសុខ

ជន៍សុខ

ងសុខ

ពែដលការ

រឬព

កប កិ រ ិ

(សុខ

ពរបស់អ្នកដំេណើរការ។ េនះគឺ
លប ្ហ សុខ

្រក ុម្របឹក ភិ លសវ ការ បណ្ដឹង ្រក ុម្របឹក ភិ លសវ ការស្ថ ិតេ
ការ ិ ល័យេស កម្ម សខ
ុ
ពនិងមនុស
្រស្ដ ៃនMedicaid។
ការ្រគប់្រគងការែថ ំ (និងការ្រគប់្រគងការែថ ំច្រម ុះ): គឺ
ស្រមបស្រមលនិងជួ យែផ្ន កេវជ្ជ ្រស្ដ របស់អ្នក សុខ ពសុខ
ឬប ្ហ ការេ្របើ្រ ស់ រ តុខុសច ប់) និង / ឬត្រមវការែថ
ការែថ ំេយើង្របឹងែ្របងអស់ពីសមត្ថ ពេដើម ីេធ្វ ឱ ្រ កដ
ខ្ព ស់ចំ យតិចនិងសមរម ។ ទទួ ល នព័ត៌ នអំពីការការ
នសុខ ពល្អ ។

ព

ក៉ ងការ ិ

យលក្ខ ណ៍

ពផ វចិត្ត
្ន ំ្របតិទិន

ពផ វចិត្តឬប ្ហ ការេ្របើ្រ

ស់

ល័យ្របតិបត្ត ិៃន

វ ិធីែដលេយើង យតៃម្ល េទ ង ត់
ព កប កិ រ ិ (សុខ ពផ វចិត្តនិង /
ំសុខ ពសង្គ ម។ មរយៈការ្រគប់្រគង
អ្ន ក ចទទួ ល នការែថ ំែដល នគុណ
រជំងឺនិងសុខុ ល ព និងទទួ ល ននិង

ការ ការ ម រសំណង គឺ វ ិក្ក យប្រតែដល្រក ុមអ្ន កផ្ដ ល់េស េផ្ញម
ើ កឱ ពួ កេយើងេដើម ីេស្ន ើសុំឱ ពួ កេយើងបង់
ៃថ្ល េស កម្ម ែដលអ្ន កទទួ ល ន។
ទ្រមង់ ក ពិនិត ត្រមវការការែថ ំសុខ ព សំណុំែបបបទែដលអ្ន ក្រតវបំេពញេ េពលអ្ន កចូ លរ ួម
ក៉ ងគេ្រ ង។ គឺ ការសេង្ខ បអំពី្របវត្ត ិេវជ្ជ ្រស្ត របស់អ្នកនិងការ្រពយ រម្ភ េពលបច៉ ប ន្ន របស់អ្នក។
ៃដគូ រសហគមន៍ Community Partners (CPs) អង្គ ការសហគមន៍មូល ្ឋ នែដល្រតវ នប ្ជ ក់េ យ
EOHHS ។
ពួ កេគផ្ត ល់ការស្រមបស្រមលការែថ ំនិងការ ំ្រទេដើម ីជួយដល់ស ជិកែដល្រតវ នែតង ំងរបស់
ពួ កេគក៉ ងការរុករក្របព័ន្ធៃនេស កម្ម េវជ្ជ ្រស្ដ េស កម្ម សុខ ព កប កិ រ ិ េស កម្ម និងការ ំ្រទរ
យៈេពលែវងនិងេស កម្ម សង្គ ម។
សហការទូ

ត់ ចំនួន អ្ន កចំ

Co-payment Cap៖ គឺ

យេលើឱសថែដលអ្ន កទិញេ

ែដនកំណត់ៃនការរ ួមចំែណកទូ

ឱសថ ្ថ ន។
ត់ែដលឱសថការ

ចគិតៃថ្ល ពីអ្នកេរ ង ល់ ្ន ំ

េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ Fallon Health៖1-855-508-4715 (TRS 711) ៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រកេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់ 6

្ង ច

េស បេ្រមើអតិថិជន Beacon Health Options៖1-888-877-7183 (TDD/TTY: 1-781-994-7660) 24 េ ៉ ងក៉ ងមួ យៃថ្ង
្រ ព
ំ ីរៃថ្ងក៉ ងមួ យស ្ត ហ៍
េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ MassHealth 1-800-841-2900 (TTY: 1-800-497-4648) ពីៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក េ ៉ ង 8 ្រពឹក
ដល់ 5 ្ង ច។
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្របតិទិន (ៃថ្ង ទី 1 ដល់ៃថ្ង ទី 31 ែខធ) ។
េស កម្ម ែដល្រតវ
បញ្ជ ីេស ែដល
ការលុបេ

ន
ប់រង: ការែថ ំសុខ ព េស កម្ម ឬការផ្គ ត់ផ្គង់ែដល្រតវ នេរ ប ប់េ ក៉ ង
ប់រង និងមិន
ប់រងបញល អ្ន ក នទទួ ល មួ យ េស វេ ែណ ំស ជិកេនះ។

្ម ះ េចញ ដំេណើរការេ

សិទ្ធិទទួ ល ន៖
ែដរឬអត់។

េតើអ្នក

េពលែដលការ

ប់រងរបស់ស

នលក្ខ ណៈសម ត្ត ិ្រគប់្រ

ន់េដើម ីទទួ ល

ជិកបញ្ច ប់។
នអត្របេ

ជន៍ពី MassHealth

្ថ ន ពេវជ្ជ ្រស្ត សេ្រ ្គ ះ ប ្ទ ន់ ្ថ ន ពសុខ ព ច
ងកាយឬផ វចិត្តែដល ន ការៈធ្ង ន់ធ្ងរ្រគប់
្រ ន់ (រ ួម ំងការឈឺ ប់ធ្ងន់ធ្ងរ) បុគ្គល មួ យែដល ន ការៈែបបហ្ន ឹង ែដល ត់ នចំេណះដឹង
ងសុខ ពនិងឱសថ មធ ម ចេបើមិន នយកចិត្តទុក ក់ ងេវជ្ជ ្រស្ត ្ល មៗនឹង
នលទ្ធ ផលដូ ច ៖ (1)
និភ័យធ្ង ន់ធ្ងរដល់សុខ ពរបស់ស ជិកឬបុគ្គលេផ ងេទ តឬ
ក៉ ងករណី្រស្ត ី នៃផ្ទ េ ះ សុខ ពរបស់្រស្ត ីឬកូ នែដលមិន ន់េកើត (2) េ្រ ះ ្ន ក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់មុខ រ ងកាយ។
ឬ (3) ប ្ហ ធ្ង ន់ធ្ងរ មួ យែផ្ន កៃនសរ ង្គ ឬែផ្ន ក មួ យៃន ងកាយ។
េស កម្ម សេ្រ ្គ ះប ្ទ ន់៖ េស កម្ម ែដលអ្ន កទទួ ល នេ មន្ទ ីរេពទ ឬេ ការ ិ ល័យអ្ន កផ្ត ល់េស
ឬ មរយៈកម្ម វ ិធីេស កម្ម សេ្រ ្គ ះប ្ទ ន់មិន េ
ងក៉ ងឬ ងេ្រ តំបន់េស កម្ម របស់គេ្រ ង Wellforce
Care Plan េ ះគឺ៖ (1) ែដល្រតវ នផ្ត ល់េ យអ្ន កផ្គ ត់ផ្គង់ែដល នសមត្ថ ពនិង (2) ្រតវការ យតៃម្ល ឬ
រក េស្ថ រ ព ្ថ ន ពសេ្រ ្គ ះប ្ទ ន់ ងេវជ្ជ ្រស្ដ ។េស
ំងេនះរ ួមបញល ំងការជិះរថយន្ដ សេ្រ ្គ ះេ
ទី ំងេវជ្ជ ្រស្ដ ែដលសម្រសបែដលេ ជិតបំផុត។ បញ្ជ ី អ្ន កផ្ដ ល់េស របស់ Wellforce Care Plan យេ ្ម ះ
បន្ទ ប់សេ្រ ្គ ះប ្ទ ន់របស់មន្ទ ីរេពទ និងកម្ម វ ិធីេស កម្ម សេ្រ ្គ ះប ្ទ ន់េ ្រគប់ទី ំង ំងអស់ៃនរដ្ឋ ។
កម្ម វ ិធីេស កម្ម សេ្រ ្គ ះប ្ទ ន់ (ESP): អ្ន កផ្ត ល់េស កម្ម ែដលផ្ត ល់ឱ អ្ន កនូ វការពិនិត សុខ ព កប កិ រ ិ
សេ្រ ្គ ះប ្ទ ន់ (សុខ ពផ វចិត្តនិង / ឬការេ្របើ្រ ស់ រ តុខុសច ប់) េស កម្ម សេ្រ ្គ ះប ្ទ ន់ េស កម្ម
ក់ទងនឹង វ ិបត្ត ិនិងការរក េស្ថ រ ព។ ESPs ផ្ត ល់ឱ អ្ន កនូ វមេធ
យេដើម ីទទួ ល នេស កម្ម ំងេនះ 24
េ ៉ ងក៉ ងមួ យៃថ្ង និង្រ ំពីរៃថ្ង ក៉ ងមួ យស ្ត ហ៍។ ្របសិនេបើអ្នកគិត អ្ន ក្រតវេ ESP អ្ន ក ចេ ទូ រស័ព្ទ
េ យខនឯង ន។ អ្ន កក៏ ចទូ រស័ព្ទេ យឥតគិតៃថ្ល របស់ Fallon និង Beacon ែដល នេលខដូ ច ង
េ្រកាម។

េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ Fallon Health៖1-855-508-4715 (TRS 711) ៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រកេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់ 6

្ង ច

េស បេ្រមើអតិថិជន Beacon Health Options៖1-888-877-7183 (TDD/TTY: 1-781-994-7660) 24 េ ៉ ងក៉ ងមួ យៃថ្ង
្រ ព
ំ ីរៃថ្ងក៉ ងមួ យស ្ត ហ៍
េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ MassHealth 1-800-841-2900 (TTY: 1-800-497-4648) ពីៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក េ ៉ ង 8 ្រពឹក
ដល់ 5 ្ង ច។
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ការពិនិត ន់េពល និង មកាលកំណត់ការវ ិនិ្ន ច្ឆ ័យេ គ និងការព
ល (EPSDT) - ការផ្ត ល់េស ែថ ំ
សុខ ពដល់ស ជិក MassHealth Standard / CommonHealth Standard ែដល ន យុេ្រកាម 21 ្ន ំ។
សូ ម នែផ្ន ក ការែថ ំសុខ ពស្រ ប់កូនរបស់អ្នក ក៉ ង េស វេ ែណ ំស ជិកេនះ ស្រ ប់ព័ត៌ នបែន្ថ ម
អំពីេស កម្ម EPSDT ។
សវ ការយុត្តិធម៌៖ ក ស័ព្ទមួយេផ ងេទ តស្រ
្របឹក ភិ ល (BOH)។

ប់ការពិនិត េឡើង វ ិញពីែផ្ន ក

Fallon Health៖ Fallon Community Health Plan, Inc (េ

ផងែដរ

ងេ្រ

េ

យសវ

ការ្រក ុម

“the plan,” “us,” “we” និង “our”) ។

េស កម្ម គេ្រ ង្រគ រ៖ េស កម្ម ែដលអ្ន ក ចទទួ ល នពីអ្នកផ្ត ល់គេ្រ ង ្រគ រនិងអ្ន កផ្ត ល់េស
ែថ ំបឋម (PCP) របស់អ្នកេ យ ្ម នការបញនបន្ដ េឡើយ។ ឧ ហរណ៍ៃនេស កម្ម គេ្រ ង្រគ ររ ួម នវ ិធី
្រស្ដ ពន រកំេណើតការ្របឡង ការ្របឹក េ បល់ការេធ្វ េតស្ដ ៃផ្ទ េ ះនិងការេធ្វ េតស្ត ពិេ ធន៍មួយចំនួន។
ការេកងបន្ល ំ៖ េ េពលជន
្ន ក់ទទួ ល នេស កម្ម ែដលមិនេ ្ម ះ្រតង់ឬការទូ ត់្រ ក់ស្រ ប់េស កម្ម
ប៉ុែន្ដ ពួ កេគមិន នសិទ្ធិេ្រកាមេ លការណ៍ MassHealth ឬ Fallon Health Plan ។ ឧ ហរណ៍ៃនការេកងបន្ល ំ
គឺស ជិកឱ មនុស េផ ងខ្ច ីកាតស ជិកគេ្រ ងសុខ ព េដើម ីឱ មនុស េផ ងេ ះ ចទទួ ល ន
េស កម្ម ែថ ំសុខ ពឬឱសថ។
ឆ បណ្ដឹង រទុក្ខ ៖ ការសំែដងប ្ជ ក់ពី ពមិនេពញចិត្តែដលអ្ន កឬអ្ន កតំ ងបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍េពញសិទ្ធិ
របស់អ្នកប្ដ ឹងពី Fallon ឬអ្ន កផ្ត ល់គេ្រ ង មួ យរបស់េយើង។ ឧ ហរណ៍៖ បណ្ដឹងេនះ ក់បញលនូ វ
ការ្រពយ រម្ភ អំពីគុណ ពៃនការែថ ំរបស់អ្នកផងែដរ។
េស កម្ម មន្ទ ីរេពទ អ្ន កជំងឺដំ
ក់កាលចុងេ្រកាយ៖ េស កម្ម ែដល្រតវ ន់េរ បចំេឡើងេដើម ប
ី ំេពញតំរ ូវការ
របស់ស ជិកែដល្រតវ នប ្ជ ក់
នជម្ង ឺ យ េហតុនិង ន យុកាល្រ ំមួយ ែខឬតិច ងេនះ
្របសិនេបើជំងឺេនះដំេណើរការ ធម្ម ។ េស កម្ម មន្ទ ីរេពទ ជំងឺដំ ក់កាលចុងេ្រកាយ រ ួមបញល ំងការ
ែថរក អ្ន កជំងឺដំ ក់កាលចុងេ្រកាយ ការែថ ំ មផ្ទ ះ ្រប ំ ការែថ ំអ្ន កជំងឺស្រ កេពទ ទូ េ ។
អ្ន កផ្ត លេ់ ស កម្ម ក៉ ងប ្ត ញ៖ អ្ន កផ្ដ ល់េស កម្ម ែដល
នការ
ប់រងដល់ស ជិក។

នកិច្ចសន គេ្រ

បណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍ៃផ្ទ ក៉ ង៖ ការេស្ន ើសុំេ យ ្ទ ល់
ពិនិត េឡើង វ ិញនូ វសកម្ម ពអវ ិជ្ជ ន។

យលក្ខ ណ៍អក រមកគេ្រ

ត់ឬ

ងសុខ

ពេដើម ីផ្តល់េស ែដល
ងសុខ

សំ ណួរេផ ងៗ ៖ សំណួរេ យ ្ទ ល់ ត់ឬ
យលក្ខ ណ៍អក រែដលអ្ន កសួ រ Fallonអំពីែផ្ន ក
ការរបស់េយើង។ ្របសិនេបើអ្នកមិនសប យចិត្តចំេ ះ្របតិបត្ត ិការរបស់េយើង េនះ្រតវ ន
េគេ
បណ្ដឹង រទុក្ខ។.
MassHealth៖ កម្ម វ ិធីជំនួយែផ្ន កេវជ្ជ ្រស្ត ឬអត្របេ ជន៏ (ែដល្រតវ នេគ ្គ ល់
្រគងេ យការ ិ ល័យ្របតិបត្ត ិៃនេស កម្ម សុខ ពនិងមនុស (EOHHS) ។

ពរបស់េយើងេដើម ី
មួ យៃន្របតិបត្ត ិ

Medicaid) ែដល្រគប់

េស វេ ែណ ំស ជិក៖ េតើ
ឯក រែដលេរ ប ប់ពីេស កម្ម
ប់រងែដលអ្ន ក នទទួ លពីគេ្រ
សុខ ពរបស់េយើង។
កិច្រពមេ្រព ងរបស់េយើង មួ យអ្ន កេហើយរ ួមបញល ំង្រគប់អ្នកេធ្វ ដំេណើរ
ការែកែ្របឬឯក រេផ ងេទ តែដលបែន្ថ មេលើព័ត៌ នលំអិតៃនេស ែដល្រតវ ន្រគបដណ្តប់។
េស កម្ម ំ ច់ែផ្ន កេវជ្ជ ្រស្ត ឬ
ំ ច់េដើម ីេធ្វ េ គវ ិនិច្ឆ័យឬព

ង

ព ំ ច់ ងេវជ្ជ ្រស្ត ៖ េស កម្ម ឬការផ្គ ត់ផ្គង់ែដល៖ ្រតឹម្រតវនិង
លអ្ន ក ្រតវ នេ្របើស្រ ប់ការេធ្វ េ គវ ិនិច្ឆ័យការែថ ំនិងការ

េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ Fallon Health៖1-855-508-4715 (TRS 711) ៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រកេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់ 6

្ង ច

េស បេ្រមើអតិថិជន Beacon Health Options៖1-888-877-7183 (TDD/TTY: 1-781-994-7660) 24 េ ៉ ងក៉ ងមួ យៃថ្ង
្រ ព
ំ ីរៃថ្ងក៉ ងមួ យស ្ត ហ៍
េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ MassHealth 1-800-841-2900 (TTY: 1-800-497-4648) ពីៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក េ ៉ ង 8 ្រពឹក
ដល់ 5 ្ង ច។
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ព
លេ យ ្ទ ល់។ បំេពញ មស្ត ង់ រៃនការអនុវត្ត ន៍េវជ្ជ ្រស្ត ល្អ េ ក៉ ងសហគមន៍មូល ្ឋ ន។
េហើយមិនែមនស្រ ប់ ព យ្រសលរបស់អ្នកឬ្រគេពទ របស់អ្នកេ ះេទ។
ស ជិក: បុគ្គល ែដល នសិទ្ធិទទួ ល
្របេ ជន៍ពី MassHealth (ក៏ ចេ

នេស កម្ម ក៉ ងគេ្រ
"អ្ន ក" ផងែដរ)។

ងេនះនិងែដល

នសិទ្ធិទទួ ល

នអត្ថ

ប ្ត ញអ្ន កផ្ត ល់េស MassHealth៖ ្រក ុមអ្ន កផ្ត ល់េស ែថ ំសុខ ពដូ ច ្រគេពទ មន្ទ ីរេពទ និងទី ំងែថ
សុខ ពេផ ងៗេទ តែដល នកិច្ចសន
មួ យ Fallon េដើម ីផ្តល់េស កម្ម ែដល
ប់រងដល់អ្នក។
េស កម្ម សុខ

ពផ វចិត្ត ការ យតំៃលនិងការព

លជំងឺផ វចិត្ត។

ប័ណ្ណស ជិក (Member ID Card) គឺ ប័ណ្ណែដលប ្ជ ក់ អ្ន ក ស ជិកៃនគេ្រ ងសុខ ពរបស់េយើង។
ប័ណ្ណស ជិករបស់អ្នក ន ក់ ំងេ ្ម ះនិងអត្ដ េលខស ជិករបស់អ្នកផងែដរ។ អ្ន ក្រតវែតប ្ហ ញ និង
ប័ណ្ណស ្គ ល់ MassHealth របស់អ្នកេ កាន់អ្នកផ្ត ល់េស និងឱសថការមុនេពលអ្ន កទទួ ល នេស កម្ម ។
្របសិនេបើអ្នក ត់ប័ណ្ណស ជិកឬ្របសិនេបើនរ
្ន ក់លួចប័ណ្ណស ជិករបស់អ្នកសូ មទូ រស័ព្ទមកេយើងេដើម ីទ
ទួ ល នប័ណ្ណមួ យេទ ត។
ប ្ត ញ ឬ ប ្ត ញអ្ន កផ្ត ល់េស ែថ ំសុខ ព គឺ ្រក ុមែដល្របមូ លផំៃ៉ នអ្ន កផ្ត ល់េស ែដល
មួ យសុខ ពFallonេដើម ីផ្តល់េស ែដល នការ
បរង

នចុះកិច្ចសន

ម្រន្ដ ីផ វការែដលែតង ំងេ យរ ្ឋ ភិ លេដើម ីេសុើបអេង្ក ត និងទទួ ល ក បណ្ដឹងរបស់ពលរដ្ឋ
អង្គ ពឯក ជ ែដល ចជួ យេ ះ្រ យប ្ហ ែដលអ្ន កជួ ប្របទះ មួ យ ACO
ដូ ច ប ្ហ ការចុះេ ្ម ះឬប ្ហ ការទទួ លេស កម្ម ។ អង្គ ពេនះ្រតវ នជួ លេ យ EOHHS ។
អ្ន ក ផ្ត ល់េស ែថ ំសុខ
េស ដល់ស ជិក។

ពេ្រ

ប ្ត ញ គឺ

អ្ន កផ្គ តផ
់ ្គ ង់ែដលេយើងមិនចុះកុង្រ

មួ យេដើម ីផ្តល់

អ្ន កឯកេទសគេ្រ ង៖ ្រគេពទ ឯកេទសែដល ន
្ញ ប័ណ្ណឬអ្ន កឯកេទសែថ ំសុខ ពជំ ញ
េផ ងេទ តេ ក៉ ងប ្ត ញគេ្រ ងែថ ំ Wellforce Care Plan ែដលេយើង នចុះកិច្ចសន
មួ យ
េដើម ីផ្តល់េស ែថ ំសុខ ពដល់ស ជិក។ អ្ន កឯកេទស ធម្ម
នការអនុវត្ត ន៍េ ្ត តេលើ វ ិស័យ
ឱសថ ក់ ក់ មួ យែដល្រគេពទ ែថ ំសុខ ពបឋម ចនឹងមិនទទួ ល នការបណ៉ ះប ្ដ លឯកេទស។
ការែថ ំេ្រកាយេពលសុខ ព នេស្ថ រ
សេ្រ ្គ ះប ្ទ ន់របស់អ្នក នេស្ថ រ ព។

ព ការែថ

ំែដលអ្ន កទទួ ល

នប ្ទ ប់ពី ្ថ ន

ពសុខ

ព

េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ Fallon Health៖1-855-508-4715 (TRS 711) ៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រកេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់ 6

្ង ច

េស បេ្រមើអតិថិជន Beacon Health Options៖1-888-877-7183 (TDD/TTY: 1-781-994-7660) 24 េ ៉ ងក៉ ងមួ យៃថ្ង
្រ ព
ំ ីរៃថ្ងក៉ ងមួ យស ្ត ហ៍
េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ MassHealth 1-800-841-2900 (TTY: 1-800-497-4648) ពីៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក េ ៉ ង 8 ្រពឹក
ដល់ 5 ្ង ច។
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ការែថ ំប ្ក រ ប់បញល ំងេស កម្ម េផ ងៗ ្ន ស្រ ប់មនុស េពញវយនិងកុ
្រប ំ ្ន ំការពិនិត ស ្ព ធ
មការ ក់ ្ន ប
ំ
្ក រការ យតំៃល កប កិ រ ិ ស្រ
េទ តេដើម ីជួយឱ អ្ន ក នសុខ ពល្អ ។

រដូ ច ការពិនិត ងកាយ
ប់កុ រនិងេស កម្ម េ្រចើន

អ្ន កផ្ដ ល់េស ែថ ំបឋម (PCP)៖ អ្ន កផ្ត ល់េស ែថ ំសុខ ពសំ ន់របស់អ្នក។
អ្ន កផ្ត ល់េស េនះ នឯកេទស ងេវជ្ជ ្រស្ត ៃផ្ទ ក៉ ង ងែថ ំសុខ ព ម្រគ រឬ ងការព
លកុ
េហើយជួ យស្រមបស្រមលការែថ ំរបស់អ្នក មួ យអ្ន កឯកេទស និងស្រមបស្រមលេវជ្ជ ប ្ជ និងេស កម្ម
េផ ងេទ តរបស់អ្នក្របសិនេបើ ំ ច់។

រ

ការអនុ ្ញ ត មុន៖ េពលខ្ល ះអ្ន ក្រតវការេសចក្ដ ីអនុ ្ញ តមុនេពលទទួ ល នេស កម្ម េដើម ីឱ េស
កម្ម េ ះទទួ ល នការ
ប់រង។ ្រតវ នេ
ការអនុ ្ញ ត មុន។ និតិ វ ិធីេនះ្រតវ នេធ្វ េឡើង
េដើម ី
ស ជិករបស់េយើងកំពុងទទួ ល នការែថ ំែដល្រតឹម្រតវស្រ ប់
ការេធ្វ េ គវ ិនិច្ឆ័យែដល្រតឹម្រតវ។
េ េពលែដលេស កម្ម របស់អ្នកត្រមវឱ នការអនុ ្ញ ត មុន េវជ្ជ បណ្ឌិតរបស់អ្នកនឹង ក់សំេណើេឡើង
េហើយគេ្រ ងនឹងពិនិត េហើយសេ្រមច េតើេស េនះនឹងទទួ ល នការ្រគបដណ្ដប់ឬអត់។
្របសិនេបើ ្រតវ នបដិេសធេហើយអ្ន កេ ែតទទួ ល នេស កម្ម េ ះ
គេ្រ ងនឹងមិនបង់ៃថ្ល ឱ េទេហើយអ្ន កនឹងទទួ លខុស្រតវចំេ ះៃថ្ល ចំ យេ ះ។
នែតេស កម្ម មួយចំនួនប៉ុេ ្ណ ះែដលត្រមវឱ នការអនុ ្ញ ត មុន។ សូ មេមើលឯក រ
ការេធ្វ េសចក្ដ ីសេ្រមចេលើការអនុ ្ញ ត ក៉ ងែផ្ន ក េស វេ ែណ ំស ជិក េនះេដើម ីែស្វ ងយល់បែន្ថ ម
អំពីដំេណើរការេនះ។
ព័ត៌ នស្ដ ីពីសុខ ពែដល នការការ រ (PHI)៖ ព័ត៌ ន មួ យ ( ្ទ ល់ ត់សរេសរឬេអឡិច្រតនិក)
អំពី ្ថ ន ពសុខ ពផ វកាយឬផ វចិត្តបច៉ ប ន្ន ឬអ គតរបស់អ្នកឬអំពីការែថ ំសុខ ពឬការបង់្រ ក់ស
្រ ប់ការែថ ំសុខ ពរបស់អ្នក។ PHI រ ួមបញលព័ត៌ នសុខ ព មួ យែដលមនុស ្ន ក់ ចេ្របើេដើម ី
កំណត់អត្ត ស ្ញ ណអ្ន ក។
អ្ន កផ្តល់េស គឺ បុគ្គលែដល នលិខិតអនុ ្ញ ត្រតឹម្រតវនិង ន
្ញ ប័ណ្ណ បុគ្គល កែន្ល ង ទី ្ន ក់ រ
្ថ ប័នឬអង្គ ការ ឬអង្គ ពេផ ងេទ តែដល នកិច្រពមេ្រព ង មួ យគំេ ងសុខ ព Fallon Health Plan
រអ្ន កេ ៉ ការបន្ត េដើម ីផ្តល់េស កម្ម ែដល នការ
ប់រងក៉ ងកិច្ចសន េនះ។
បញ្ជ ីអ្នកផ្ត ល់េស
ការេ ះពុម្ភផ យែដល នចុះបញ្ជ ីកែន្ល ងែថ ំសុខ ពនិងអ្ន កជំ ញែដល ន
ចុះកិច្ចសន រ ួម នអ្ន កផ្ត ល់េស ែថ ំបឋម (PCP) អ្ន កឯកេទសចុះបញ្ជ ី មជំ ញ មន្ទ ីរេពទ
បន្ទ ប់សេ្រ ្គ ះប ្ទ ន់និងអ្ន កផ្ត ល់េស ៃនកម្ម វ ិធី Emergency Services Program (ESP) ឱសថ ្ថ ន
េស កម្ម ប ្ទ ប់បន ំ េស សុខ ព កប កិ រ ិ (សុខ ពផ វចិត្តនិង/ឬប ្ហ ការេ្របើ្រ ស់ រ តុេញ ន)
និងមណ្ឌលសុខ ព ម
េរ ន។ អ្ន ក ចទូ រស័ព្ទមកេយើង មេលខ 1-855-508-4715។
ការបញន៖ ការែណ ំមកពីអ្នកផ្ត ល់េស ែថ ំសុខ ពបឋមរបស់អ្នកឱ េ ជួ ប
អ្ន កផ្ត ល់េស េផ ងេទ តែដល េស កម្ម ឯកេទស។ ចំេ ះេស កម្ម មួយចំនួន អ្ន កមិន ចជួ ប
អ្ន កផ្ត ល់េស ឯកេទសេ យមិន នទទួ លការបញនបន្ត ពីអ្នកផ្ត ល់េស ែថ ំសុខ ពបឋមរបស់អ្នកេឡើយ។
តំបន់ មួ យ គឺ
របស់អ្នក។

តំបន់ែដលអ្ន ករស់េ

និងកែន្ល ងែដលអ្ន កគួ រេ្រជើសេរសអ្ន កផ្ត ល់េស ែថ

ំបឋម (PCP)

េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ Fallon Health៖1-855-508-4715 (TRS 711) ៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រកេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់ 6

្ង ច

េស បេ្រមើអតិថិជន Beacon Health Options៖1-888-877-7183 (TDD/TTY: 1-781-994-7660) 24 េ ៉ ងក៉ ងមួ យៃថ្ង
្រ ព
ំ ីរៃថ្ងក៉ ងមួ យស ្ត ហ៍
េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ MassHealth 1-800-841-2900 (TTY: 1-800-497-4648) ពីៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក េ ៉ ង 8 ្រពឹក
ដល់ 5 ្ង ច។
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និយមន័យ

តំបន់ភូមិ ្រស្ត ែដលគេ្រ ងសុខ ពរបស់េយើង នបេង្ក ើតប ្ត
ពទទួ ល នេស កម្ម ែដល នការ
ប់រងស្រ ប់ស ជិក។

តំបន់ែដល នេស កម្ម ៖ គឺ
ញអ្ន កផ្ត ល់េស េដើម ីផ្តល់លទ្ធ

អ្ន ក ឯកេទស គឺ អ្ន កផ្ត ល់េស ែដល្រតវ នបណ៉ ះប ្ត លេដើម ីផ្តល់េស េវជ្ជ ្រស្ត ឯក
េទសដូ ច ្រគេពទ ឯកេទសជំងឺេបះដូ ង (heart doctors) ្រគេពទ ឯកេទសសម្ភ ព
(េវជ្ជ បណ្ឌិតែដលេមើលែថ្រស្ត ី នៃផ្ទ េ ះ) និង្រគេពទ ជំ ញ ងែស ក (skin doctors) ។
េស ព
ការែថ

លវ ិបត្ដ ិការេ្របើ្រ
ប
ំ
្ទ ន់៖ ការែថ

ស់
ំេវជ្ជ

រ

តុ ការ យតំៃលនិងការព

្រស្ត ែដល្រតវការ

លវ ិបត្ដ ិការេ្របើ្រ

ប ្ទ ន់ប៉ុែន្ត មិនែមន

ស់

រ

តុ។

ការសេ្រ ្គ ះប ្ទ ន់ពិត្រ

កដេទ។

តំបន់ែដល នេស គេ្រ ង Wellforce Care Plan៖ េនះគឺ បញ្ជីទី្រក ុងនិងទី្របជុំជនែដលអ្ន ក្រតវរស់េ
េដើម ី នសិទ្ធិចុះេ ្ម ះក៉ ងគេ្រ ងែថ ំ Wellforce Care Plan។ បញ្ជ ីេពញេលញេ ្ម ះទី្រក ុងនិងទី្របជុំជន
ចរក នេ ទំព័រ 9 ៃន េស វេ ែណ ំស ជិកេនះ។

េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ Fallon Health៖1-855-508-4715 (TRS 711) ៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រកេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់ 6

្ង ច

េស បេ្រមើអតិថិជន Beacon Health Options៖1-888-877-7183 (TDD/TTY: 1-781-994-7660) 24 េ ៉ ងក៉ ងមួ យៃថ្ង
្រ ព
ំ ីរៃថ្ងក៉ ងមួ យស ្ត ហ៍
េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ MassHealth 1-800-841-2900 (TTY: 1-800-497-4648) ពីៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក េ ៉ ង 8 ្រពឹក
ដល់ 5 ្ង ច។
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ែផ្នកទី 1៖ ទិដ្ឋ

េតើគេ្រ

ពទូ េ

ង Wellforce Care Plan គឺ

ៃនស

ជិក

ពគេ្រ

ង Wellforce Care Plan

អ្វ ?

Wellforce Care Plan គឺ គេ្រ ង ៃដគូ របស់អង្គ ការ MassHealth Accountable Care Organization
(ACO)។ ្រតវ នបេង្ក ើតេឡើងេ យ Wellforce Care Plan ACO និង Fallon Health ។ Wellforce ACO
គឺ ្រក ុមមន្ទ ីរេពទ និងអ្ន កផ្ត ល់េស ែដល ន្រពមេ្រព ងេធ្វ ការ ៉ ងជិតស្ន ិត មួ យ ្ន េដើម ីែថរក អ្ន កនិង្រក ុ
ម្រគ ររបស់អ្នកឱ នល្អ ។
ព័ត៌

នអំពីស

ការចុះេ

ជិក

ពរបស់អ្នក

្ម ះ

េ េពលែដល Fallon ទទួ ល នេសចក្ដ ីជូនដំណឹងស្ដ ីពីការចុះេ ្ម ះរបស់អ្នកពី MassHealth េគនឹង
េផ្ញើប័ណ្ណស ជិកេ ឱ អ្ន កមួ យៃថ្ង េ្រកាយៃថ្ង េធ្វ ការ។ ប័ណ្ណេនះ នសុពល ព ប់ពីៃថ្ង ចុះេ ្ម ះតេ ។ គេ្រ ង
Wellforce Care Plan ទទួ លខុស្រតវចំេ ះេស កម្ម ែដល នការ
ប់រង ំងអស់ែដល នេ ក៉ ង
បញ្ជ ីេស
ប់រងនិងេស មិន
ប់រង ក៉ ង េស វេ ែណ ំស ជិក នសុពល ព ប់ពីេពលែដល
អ្ន កចុះេ ្ម ះក៉ ងគេ្រ ង Wellforce Care Plan ។
េ េពលអ្ន កចុះេ ្ម ះក៉ ងគេ្រ ង Fallon មរយៈ MassHealth េគទទួ លយករ ូបអ្ន កេ យមិនគិតពី្រ ក់
ចំណូលរបស់អ្នក ្ថ ន ព ងកាយឬផ វចិត្ត
យុ េភទ ែយនឌ័រ ចំណូលចិត្តផ វេភទ
ស ពិការ ពផ វ
កាយឬផ វចិត្ត តិឬពូ ជ សន៍ ្ថ ន ពពីមុន ស ជិក លក្ខ ខណ្ឌពីមុនែដល ន្រ ប់
និង/ឬ ្ថ ន ពសុខ ពែដលេគរពឹងទុក។

ការលុបេ

្ម ះេចញេ

យស្ម័្រគចិត្ត

អ្ន ក ចេស្ន ើសុំបញ្ច ប់ការ
ប់រងរបស់អ្នកពី Wellforce Care Plan ន ។ េដើម ីែស្វ ងយល់ េតើអ្នក
ចលុបេ ្ម ះេចញពីគេ្រ ង Wellforce Care Plan ឬក៏អត់ សូ មទូ រស័ព្ទេ កាន់ MassHealth Customer
Service Center មរយៈេលខ 1-800-841-2900 (TTY: 1-800-497-4648) ។ េ ៉ ងេធ្វ ការរបស់ពួកេគគឺ ប់
ពីេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់ 5 ្ង ច ពីៃថ្ង ច័ន្ទដល់ៃថ្ង សុ្រក។ ការលុបេ ្ម ះេចញេ យស្ម ័្រគចិត្តនឹង ន្របសិទ្ធ ពមួ យ
(1) ៃថ្ង ប ្ទ ប់ពី Fallon ទទួ ល នសំេណើពី MassHealth ។
ប ្ទ ប់ពីការលុបេ




្ម ះេចញ Fallon នឹងបន្ត ផ្ត ល់ការ

ប់រងចំេ

ះ៖

េស ែដល នការ
ប់រងរហូ តដល់កាលបរ ិេច្ឆ ទៃនការលុបេ ្ម ះេចញ
ឧបករណ៍អ្វមួ យែដលេធ្វ មទ ្ល ប់ប ្ជ ទិញែដលទទួ ល នការអនុម័តមុនេពលៃនការលុបេ
េបើេ ះ ឧបករណ៍េនះមិន ន់ ន្របគល់ឱ ប ្ទ ប់ពីការលុបេ ្ម ះេចញក៏េ យ។

ការលុបេ

្ម ះេចញពីស

ជិក

ពេ

យ

រការ

្ម ះេចញ

ត់បង់សិទ្ធិ

ក៉ ងករណីែដលអ្ន កមិន នសិទ្ធិទទួ ល នការ
ប់រងពីMassHealth េ ះ MassHealth នឹងលុបេ ្ម ះ
អ្ន កេចញពីគេ្រ ង Wellforce Care Plan។ អ្ន កនឹងែលង នសិទ្ធិទទួ ល នការ
ប់រងពី Wellforce Care
Plan េ យ រែតការលុបេ ្ម ះេចញរបស់អ្នកពីគេ្រ ង MassHealth ។ អ្ន ក ចនឹង្រតវ នចុះេ ្ម ះ
ចូ លក៉ ងគេ្រ ង Wellforce Care Planេ យស្វ យ្របវត្ត ិ្របសិនេបើអ្នក នសិទ្ធិទទួ ល នសិទ្ធិ
ថ្ម ីេទ ត។
សុពល ពៃនការចុះេ ្ម ះេឡើង វ ិញ MassHealth អ្ន កកំណត់ ។

ការលុបេ

្ម ះេចញពីស

ជិក

ពេ

យមូ លេហតុ

មួ យ

េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ Fallon Health៖1-855-508-4715 (TRS 711) ៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រកេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់ 6

្ង ច

េស បេ្រមើអតិថិជន Beacon Health Options៖1-888-877-7183 (TDD/TTY: 1-781-994-7660) 24 េ ៉ ងក៉ ងមួ យៃថ្ង
្រ ព
ំ ីរៃថ្ងក៉ ងមួ យស ្ត ហ៍
េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ MassHealth 1-800-841-2900 (TTY: 1-800-497-4648) ពីៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក េ ៉ ង 8 ្រពឹក
ដល់ 5 ្ង ច។
8
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ពទូ េ

ៃនស

ជិក

នករណីខ្លះេ េពលែដល Fallon ចនឹង ក់សំេណើរ
េដើម ីដកស ជិក មួ យេចញពី Wellforce Care Plan ។

ពគេ្រ

ង Wellforce Care Plan

យលក្ខ ណ៍អក រេ

កាន់ MassHealth

Fallon នឹងមិនេស្ន ើសុំលុបេ ្ម ះស ជិកេចញពីគេ្រ ងេ យ រែតការ ្ល ស់បរអវ ិជ្ជ នៃន ្ថ ន ពសុខ
ពរបស់ស ជិកឬេ យ រែតការេ្របើ្រ ស់េស េវជ្ជ ្រស្ត ការ ្ល ក់ចុះសមត្ថ ពផ វចិត្ត ឬ កប កិ រ ិ
មិនសហការឬរ ន ែដលេកើតេចញពីត្រមវការពិេសសរបស់ស ជិកេ ះេឡើយ។
MassHealth នឹងសេ្រមច េតើខននឹងយល់្រសប មសំេណើរសុំលុបេ ្ម ះរបស់ Fallon ឬក៏អត់។ ្របសិនេបើអ្នក
្រតវ នេគដកេចញពីគេ្រ ង Wellforce Care Plan, MassHealth នឹងេផ្ញើេសចក្ដ ីជូនដំណឹង
យលក្ខ ណ៍
]អក រដល់អ្នកអំពីការលុបេ ្ម ះេនះេហើយMassHealth នឹង ក់ទងមកអ្ន កេដើម ីេ្រជើសេរសគេ្រ ងសុខ
ពមួ យេផ ងេទ ត។

ការ

ប់រងរបស់អ្នកពី MassHealth

អ្ន ក្រតវែត នសិទ្ធិទទួ ល ន MassHealth េដើម ីទទួ ល នការ
ប់រងេ យ Wellforce Care Plan ។
MassHealth នឹងេធ្វ ការកំណត់េឡើង វ ិញនូ វសិទ្ធិទទួ ល ន េរ ង ល់ ្ន ំចំេ ះមនុស គេ្រចើន។ ដូ េច្ន ះ សូ ម
្រ កដ អ្ន ក នបំេពញ ្ល មៗេហើយេផ្ញើទ្រមង់ែបបបទបន្ត ស ជិក ពក៉ ងគេ្រ ង MassHealth
របស់អ្នក្រតឡប់េ MassHealth វ ិញប ្ទ ប់ពីអ្នកទទួ ល នសំបុ្រត។ ្របសិនេបើអ្នក្រតវការទ្រមង់ែបបបទមួ យ
េទ តឬ្រតវការជំនួយបំេពញសំណុំែបបបទេនះ សូ មេ ទូ រស័ព្ទមកកាន់េស អតិថិជនរបស់ Fallon ឬទូ រស័ព្ទេ
មជ មណ្ឌលេស កម្ម អតិថិជន MassHealth ។ េលខទូ រស័ព្ទ នេ ែផ្ន ក ងេ្រកាមៃនទំព័រនិមួយៗៃនេស វេ
ែណ ំេនះ។

េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ Fallon Health៖1-855-508-4715 (TRS 711) ៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រកេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់ 6

្ង ច

េស បេ្រមើអតិថិជន Beacon Health Options៖1-888-877-7183 (TDD/TTY: 1-781-994-7660) 24 េ ៉ ងក៉ ងមួ យៃថ្ង
្រ ព
ំ ីរៃថ្ងក៉ ងមួ យស ្ត ហ៍
េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ MassHealth 1-800-841-2900 (TTY: 1-800-497-4648) ពីៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក េ ៉ ង 8 ្រពឹក
ដល់ 5 ្ង ច។
9
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សូមកុំេធ្វ េ

យ

ត់បង់ការចុះេ

ពទូ េ

ៃនស

្ម ះរបស់អ្នក

ជិក

ពគេ្រ

មួ យគេ្រ

ង Wellforce Care Plan

ងWellforce Care Plan

េដើម ី
អ្ន កមិន្រតវ នេគដកេ ្ម ះេចញ សូ មបន្ត ការ
ប់រង MassHealth របស់អ្នក េរ ង ល់ ្ន ំ។
ស ជិកខ្ល ះ្រតវ នបន្ត េ យស្វ យ្របវត្ត ិ េរ ង ល់ ្ន ំ។ េ ះ ៉ ង ក៏េ យ្របសិនេបើ ក សុំមិន ចបន្ត
ថ្ម ី នេម្រគ រនឹងទទួ ល នទ្រមង់កំេណើន្រប ជនរយៈេពល 10 ឬ 11 ែខគិត ប់ពីៃថ្ង ក់ ក សុំចុងេ្រកា
យ។ ការេឆ្ល ើយតបគឺក៉ ងកំឡ
ុ ងេពល 45 ៃថ្ង េហើយ ចេធ្វ ន មវ ិធី េ្រចើន ( មអន ញ មសំបុ្រត
មទូ រស័ព្ទ ឬជួ ប ្ទ ល់) ។ ្របសិនេបើអ្នកមិនទទួ ល នទ្រមង់ែបបបទេទេ ះ សូ ម ក់ទងមជ មណ្ឌលេស
កម្ម អតិថិជនរបស់ MassHealth មេលខ 1-800-841-2900 (TDD/TTY: 1-800-497-4648) ចេ ្ល ះពីេ ៉ ង 8
្រពឹកដល់េ ៉ ង 5 ្ង ចពីៃថ្ង ច័ន្ទដល់ៃថ្ង សុ្រក។ ឬចូ លេ កាន់ MAhealthconnector.org េដើម ីចូលេ ក៉ ងគណនី
េ េលើប ្ដ ញរបស់អ្នក្របសិនេបើអ្នក ន េដើម ីចូលេមើលព័ត៌ នរបស់អ្នក។ េ ទូ រស័ព្ទេ េស កម្ម បំេ រអតិថិ
ជនរបស់ MassHealth ្របសិនេបើអ្នកចង់សុំជំនួយចូ លគណនីរបស់អ្នក េលើកដំបូង។ អ្ន កក៏ ចទទួ ល ន
ព័ត៌ នបែន្ថ ម មេគហទំព័រ www.fallonhealth.org/Wellforce ក់ទងនឹងដំេណើរការបន្ត ស ជិក ព។
្របសិនេបើអ្នក នសំណួរអំពីរេប បបំេពញសំណុំែបបបទ Fallon ឬ MassHealth ចជួ យអ្ន ក ន។
អ្ន កក៏គួរ ក់ទង MassHealth និង Fallon ផងែដរ្របសិនេបើ នការ ្ល ស់បរ សយ ្ឋ ន េលខ
ទូ រស័ព្ទឬ ្ថ ន ពែ្រប្របលរបស់អ្នកដូ ច
ន រកេកើតេ ក៉ ង្រគ រ។

េ

េពលអ្ន កកា្លយ

ស

ជិក

អ្ន កនឹងទទួ ល នប័ណ្ណស ជិកៃន Wellforce Care Plan ែដល នព័ត៌ នសំ ន់ៗអំពីអ្នកនិងអត្ថ
្របេ ជន៍របស់អ្នក េហើយ
ភស៉ ងប ្ហ ញ អ្ន ក ស ជិកគេ្រ ង Wellforce Care Plan ។
ប័ណ្ណស ជិក ព Wellforce Care Plan របស់អ្នកគឺ នបែន្ថ មេ នឹងប័ណ្ណសំ ល់ MassHealth របស់អ្នក។
េដើម ីទទួ ល នអត្របេ ជន៍ ំងអស់របស់អ្នក អ្ន កគួ រែតយកបណ្ណ័សំ ល់Wellforce Care Plan និង
MassHealth ំងពីររបស់អ្នក ប់ខន និច្ច េហើយប ្ហ ញប័ណ្ណ ំងេនះេ អ្ន កែដលជួ យផ្ត ល់ការែថ ំសុខ
ពរបស់អ្នក ដូ េច្ន ះេហើយពួ កេគ ចសេ្រមច េតើគួរេ្របើប័ណ្ណ
មួ យ េហើយអ្ន កមិន ំ ច់ រម្ភ េ ះេឡើយ។

ប័ណ្ណស

ជិក (ID)

ល់ស ជិក Wellforce Care Plan ំងអស់នឹងទទួ ល នប័ណ្ណស ជិកគេ្រ ង Wellforce Care Plan ។
សូ មពិនិត ប័ណ្ណស ្គ ល់ខនរបស់អ្នកេដើម ី្រ កដ ព័ត៌ នេ េលើប័ណ្រតឹម្រតវ។ ្របសិនេបើ មិន្រតឹម្រតវឬ
្របសិនេបើអ្នកមិនទទួ ល នប័ណ្ណស ្គ ល់េនះេទ សូ មទូ រស័ព្ទេ េស កម្ម អតិថិជនរបស់ Fallon ។ សូ មចង ំ
៖ ្របសិនេបើអ្នក ្ល ស់បរ ស័យ ្ឋ ននិងេលខទូ រស័ព្ទរបស់អ្នកអ្ន ក្រតវេ េស កម្ម អតិថិជន MassHealth
មុនសិនេហើយប ្ទ ប់មកេ េស កម្ម អតិថិជន Fallon ដូ េច្ន ះេយើង ចេធ្វ បច៉ ប ន្ន ពព័ត៌ នរបស់អ្នក) ។

េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ Fallon Health៖1-855-508-4715 (TRS 711) ៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រកេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់ 6

្ង ច

េស បេ្រមើអតិថិជន Beacon Health Options៖1-888-877-7183 (TDD/TTY: 1-781-994-7660) 24 េ ៉ ងក៉ ងមួ យៃថ្ង
្រ ព
ំ ីរៃថ្ងក៉ ងមួ យស ្ត ហ៍
េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ MassHealth 1-800-841-2900 (TTY: 1-800-497-4648) ពីៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក េ ៉ ង 8 ្រពឹក
ដល់ 5 ្ង ច។
10
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ពទូ េ

ៃនស

ជិក

ពគេ្រ

ង Wellforce Care Plan

ប័ណ្ណរបស់អ្នកក៏ នេលខទូ រស័ព្ទសំ ន់ៗផងែដរ។ ក៏ពន ល់ពីអ្វែដល្រតវ េធ្វ េ េពលអ្ន ក្រតវការការែថ
ប ្ទ ន់ឬសេ្រ ្គ ះប ្ទ ន់។ សូ មេមើលែផ្ន ក ការែថ ស
ំ េ្រ ្គ ះប ្ទ ន់ និង ការែថ ំ ្ល មៗ ៃន េស វេ ែណ ំ
ស ជិក េនះសំ ប់ព័ត៌ នបែន្ថ មអំពីការែថ ំ ្ល មៗនិងសេ្រ ្គ ះប ្ទ ន់។

ការ

ត់បង់ប័ណ្ណស

ំ

ជិករបស់អ្នក?

េដើម ីជំនួសប័ណ្ណរបស់អ្នកសូ មទូ រស័ព្ទមកេស អតិថិជន Fallon េលខ1-855-508-4715 (TRS 711) ្រគប់េពល
េវ ចេ ្ល ះពីេ ៉ ង 8 ្រពឹកនិង 6 ្ង ចៃថ្ង ច័ន្ទដល់ៃថ្ង សុ្រក។ អ្ន កក៏ ចប ្ជ ទិញប័ណ្ណស ្គ ល់ថ្មីពីេគហទំព័រ
របស់េយើង៖ fallonhealth.org/Wellforce. េដើម ីជំនួសអត្ត ស ្ញ ណប័ណ្ណ MassHealth របស់អ្នកសូ មទូ រស័ព្ទ
មកេស អតិថិជន MassHealth មរយៈេលខ 1-800-841-2900 ឬ TDD / TTY៖ 1-800-497-4648
ពីៃថ្ង ច័ន្ទដល់ៃថ្ង សុ្រកពីេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់ 5 ្ង ច
េ ះបី អ្ន កមិន នប័ណ្ណរបស់អ្នកក៏េ យ ក៏អ្នកផ្ត ល់េស ែថ ំសុខ ពមិនគួ របដិេសធការែថ ំដល់អ្នក
េ ះេឡើយ។ ្របសិនេបើអ្នកផ្ត ល់េស មិន្រពមព
លអ្ន ក អ្ន ក្រតវឱ េគេ ទូ រស័ព្ទេ េស កម្ម អតិថិជនរបស់
Fallon ។ េយើងនឹងេផ្ទ ង ្ទ ត់សិទ្ធិទទួ ល នអ្ន កផ្ដ ល់េស កម្ម ។ ឬអ្ន ក ចេ ទូ រស័ព្ទេ េស កម្ម អតិថិជន
របស់ Fallon េ យខនឯង។

ការែណ

ស
ំ

ជិកថ្មី

Fallon នឹង ក់ទងអ្ន កេដើម ី ្វ គមន៍អ្នកមកកាន់គេ្រ ងេហើយនឹងេរ ប ប់អំពីផល្របេ ជន៍ ំងអស់របស់
អ្ន កេដើម ីឱ អ្ន កយល់ពីរេប បេ្របើ ។ េនះក៏ េពលល្អ ស្រ ប់អ្នកសួ រសំណួរែដលអ្ន ក ច នអំពីការ
ប់រងរបស់អ្នក។ ្របសិនេបើេយើងមិន ច ក់ទងអ្ន ក នេទ សូ មទូ រស័ព្ទេ េស កម្ម អតិថិជនរបស់ Fallon
េហើយអ្ន កតំ ង ្ន ក់នឹង រក យក៉ ងការនិ យ មួ យអ្ន ក។ េដើម ីេធ្វ ឱ ្រ កដ េយើង ច ក់ទងអ្ន ក ន
សូ មទូ រស័ព្ទមកកាន់េស អតិថិជនរបស់ Fallon និងេស អតិថិជន MassHealth ្របសិនេបើអ្នកបរ សយ ្ឋ ន
ឬេលខទូ រស័ព្ទរបស់អ្នក។ ្របសិនេបើអ្នកមិន្រ ប់ MassHealth ឱ ដឹងអំពីព័ត៌ នទំ ក់ទំនងចុងេ្រកាយ
របស់អ្នកេទេ ះ អ្ន ក ច ត់បង់សិទ្ធិទទួ ល ន MassHealth និង Wellforce Care Plan របស់អ្នក។
អ្ន ក ចរកព័ត៌ នទំ ក់ទំនងេ ែផ្ន ក ងេ្រកាមទំព័រនីមួយៗេ ក៉ ងេស វេ ែណ ំេនះ។

ការ

ប់រង្របសិនេបើអ្នក ្ល ស់បរ (ឃ) គេ្រ

ង

សូមចំ ំ ៖ សូមកត់ស ្គ ល់៖ ្របសិនេបើអ្នក ្ល ស់បរចូ លគេ្រ ង Wellforce Care Plan ពីគេ្រ ង
MassHealth េផ ងេទ ត េហើយអ្ន ក ន ប់េផ្ត ើមទទួ លការព
លដូ ច ការែថ ំ តុ ពែដលកំពុង
បន្ត ន ពីអ្នកផ្ត ល់េស ែដលមិន នចុះកិច្ចសន
មួ យ Fallon េយើងនឹងពិនិត េឡើង វ ិញនូ វការព
ល
េ ះ។ Fallon នេ លនេ
យបន្ត ផ្ត ល់ការែថ ំរយៈេពល 30 ៃថ្ង េដើម ីកាត់បន្ថ យការែថ ំនិង
េ យទទួ ល នេស េវជ្ជ ្រស្ដ ែដល ំ ច់េ យ ្ម ន ពរ ក់រអួ ល។ េ លការណ៍េនះ្រតវអនុវត្ត ចំេ ះអ្ន ក
ែដល នចុះេ ្ម ះថ្ម ីចូល ស ជិក MassHealth ACO ំងអស់។ េលើសពីេនះេទ ត Fallon Health នឹង
អនុ ្ញ តឱ អ្ន កចុះេ ្ម ះក៉ ងគេ្រ ង MassHealth ែដល នៃផ្ទ េ ះេហើយ នចុះេ ្ម ះចូ លក៉ ងគេ្រ ង Fallon
Health ក៉ ងរយៈេពលពេ ះ្រតី សទីពីរឬទីបី ឱ បន្ត ស្ថ ិតេ េ្រកាមការែថ ំរបស់អ្នកផ្ត ល់េស OB/GYN
បច៉ ប ន្ន របស់អ្នកចុះេ ្ម ះរ ូបេ ះ (សូ ម ីែតេ េ្រ ប ្ដ ញក៏េ យ) រហូ តដល់េពលសំ លកូ ន ការែថ ំេ្រកាយ
ឆ្ល ងទេន្ល រ ួច ្ល មៗ និងបន្ដ ពិនិត ម នសុខ ពក៉ ងអំឡ
ុ ង 6 ស ្ត ហ៍ដំបូងៃនការស្រ លកូ ន។ ដូ ច ្ន ផង
ែដរ ្របសិនេបើ Fallon មិន នអ្ន កផ្ត ល់េស ក៉ ងប ្ត ញែដល ចព
ល ្ថ ន ពសុខ ពរបស់អ្នក ន
េទេ ះ Fallon នឹងផ្ត ល់សិទ្ធិឱ អ្ន កទទួ លការែថ ំពីអ្នកផ្ត ល់េស េ្រ ប ្ត ញ ន។

េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ Fallon Health៖1-855-508-4715 (TRS 711) ៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រកេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់ 6

្ង ច

េស បេ្រមើអតិថិជន Beacon Health Options៖1-888-877-7183 (TDD/TTY: 1-781-994-7660) 24 េ ៉ ងក៉ ងមួ យៃថ្ង
្រ ព
ំ ីរៃថ្ងក៉ ងមួ យស ្ត ហ៍
េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ MassHealth 1-800-841-2900 (TTY: 1-800-497-4648) ពីៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក េ ៉ ង 8 ្រពឹក
ដល់ 5 ្ង ច។
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ពទូ េ

ៃនស

ជិក

អ្វ ែដល្រតវេធ្វ ្របសិនេបើអ្នក្រតវការអ្ន កបកែ្របឯក

ពគេ្រ

ង Wellforce Care Plan

រ ឬអ្ន កបកែ្រប ្ទ ល់

ត់

Fallon ផ្ត ល់ជូននូ វេស កម្ម បកែ្របឥតគិតៃថ្ល ដល់ស ជិកែដលមិននិ យ
អង់េគ្ល ស។ ្របសិនេបើអ្នក្រតវ
ការជំនួយការបកែ្របឯក រសំេណរ Fallon
មួ យ សូ ម ក់ទង យក ្ឋ នេស អតិថិជនរបស់ Fallon ម
េលខ 1-855-508-4715។ ឯក រសំេណរ ំងអស់ក៏ ន
េអស ៉ ញ អក រេ ះពុម្ពធំៗ
និង្រទង់្រ យេផ ងេទ តដូ ច អក រស្រ ប់មនុស ពិការែភ្ន កផងែដរ។ Fallon នឹងបកែ្របឯក រសំេណរ
េ
េផ ងេទ ត មទូ រស័ព្ទ។
្របសិនេបើអ្នក្រតវការអ្ន កបកែ្របឱ នវត្ត នក៉ ងកំឡ
ុ ងេពលជំនួបការែថ ំសុខ ពរបស់អ្នក
សូ មឱ ការ ិ ល័យរបស់អ្នកផ្ត ល់េស ែថ ំសុខ ពរបស់អ្នកដឹងេ េពលអ្ន ក នកំណត់េពល ត់ជួប
្រគេពទ ។

តំបន់ែដល

នេស គេ្រ

មួ យ

ង Wellforce Care Plan

សូ មចំ ៖ំ េ េពលែដលអ្ន កេ
ងេ្រ តំបន់េស Wellforce Care Plan អ្ន កនឹងទទួ ល
ប់រងស្រ ប់ែតេស សេ្រ ្គ ះប ្ទ ន់ និងេស ែថ ំ ្ល មៗប៉ុេ ្ណ ះ។

នការ

េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ Fallon Health៖1-855-508-4715 (TRS 711) ៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រកេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់ 6

្ង ច

េស បេ្រមើអតិថិជន Beacon Health Options៖1-888-877-7183 (TDD/TTY: 1-781-994-7660) 24 េ ៉ ងក៉ ងមួ យៃថ្ង
្រ ព
ំ ីរៃថ្ងក៉ ងមួ យស ្ត ហ៍
េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ MassHealth 1-800-841-2900 (TTY: 1-800-497-4648) ពីៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក េ ៉ ង 8 ្រពឹក
ដល់ 5 ្ង ច។
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ពទូ េ

តំបន់េស Wellforce Care Plan រ ួម
ទី្រក ុងនិងទី្របជុំជន

ៃនស

នដូ ចតេ

ជិក

ពគេ្រ

ង Wellforce Care Plan

៖

ំងអស់េ

ក៉ ងេ

នធី Barnstable, Norfolk និង Suffolk

ទី្រក ុងនិងទី្របជុំជន ំងអស់េ
Rockport ។
ទី្រក ុងនិងទី្របជុំជន ំងអស់េ
Shirley, និង Townsend។

ក៉ ងេ

នធី Essex េលើកែលងែត Essex, Gloucester, Ipswich និង

ក៉ ងេ

នធី Middlesex េលើកែលងែត Ashby, Ayer, Groton, Pepperell,

ទី្រក ុងនិងទី្របជុំជន ំងអស់េ
Middleboro និង Rochester។

ក៉ ងេ

នធី Plymouth េលើកែលងែត Lakeville, Marion, Mattapoisett,

េ នធី Bristol រ ួម នទី្រក ុងនិងទី្របជុំជនដូ ច ងេ្រកាម៖ Attleboro, Chartley, East Mansfield, Easton,
Mansfield, North Attleboro, North Easton, Norton និង South Easton ។
េ

នធី Worcester រ ួម

នទី្រក ុងនិងទី្របជុំជនដូ ច

ងេ្រកាម៖

Blackstone
Douglas
East Douglas
Grafton
Hopedale
Linwood
Manchaug
Mendon
Milford
Millville
North Grafton
Northborough
Northbridge
Oakdale
South Grafton
Southborough
Sutton
Upton
Uxbridge
West Upton
Westborough
Whitinsville
Wilkinsonville

វ ិធី

ក់ទង គេ្រ

ងែថ

W
ំ ellforce Care Plan

្របសិនេបើអ្នក នសំណួរអ្វ មួ យ សូ មសរេសរ ឬទូ រស័ព្ទេ
ឬេដើរេ កាន់កា រ ិ ល័យ Fallon ្ទ ល់៖

កាន់

យក ្ឋ នេស កម្ម អតិថិជនរបស់ Fallon

េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ Fallon Health៖1-855-508-4715 (TRS 711) ៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រកេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់ 6

្ង ច

េស បេ្រមើអតិថិជន Beacon Health Options៖1-888-877-7183 (TDD/TTY: 1-781-994-7660) 24 េ ៉ ងក៉ ងមួ យៃថ្ង
្រ ព
ំ ីរៃថ្ងក៉ ងមួ យស ្ត ហ៍
េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ MassHealth 1-800-841-2900 (TTY: 1-800-497-4648) ពីៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក េ ៉ ង 8 ្រពឹក
ដល់ 5 ្ង ច។
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ពទូ េ

ៃនស

ជិករបស់គេ្រ

ង Wellforce Care Plan

Fallon Health
10 Chestnut St.
Worcester, MA 01608
1-800-341-4848 (TRS 711)
fallonhealth.org/Wellforce
អ្ន ក ចេ ទូ រស័ព្ទឬេ កាន់កា រ ិ ល័យ ្ទ ល់្រគប់េពលេវ
ដល់ៃថ្ង សុ្រក។ េយើងនឹងព
មេឆ្ល ើយ្រគប់សំនួររបស់អ្នក។

ប់ពីេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់េ ៉ ង 6

្ង ចពីៃថ្ង ច័ន្ទ

្របសិនេបើអ្នក្រតវការនិ យ មួ យអ្ន ក
្ន ក់អំពីការែថ ំសុខ ពែផ្ន កឥរ ិ បទ (សុខ ពផ វចិត្តឬ
)
ការរេ ភបំ នេលើ រ តុេញ ន អ្ន ក ចទូ រស័ព្ទេ Beacon Health Options ែដល អ្ន កផ្ត ល់េស សុខ
ពឥរ ិ បថរបស់ Fallon មេលខ 1-888-877-7183 ន 24 េ ៉ ងក៉ ងមួ យៃថ្ង ្រ ំពីរ (7) ៃថ្ង ក៉ ងមួ យ
ស ្ត ហ៍។

េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ Fallon Health៖1-855-508-4715 (TRS 711) ៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រកេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់ 6

្ង ច

េស បេ្រមើអតិថិជន Beacon Health Options៖1-888-877-7183 (TDD/TTY: 1-781-994-7660) 24 េ ៉ ងក៉ ងមួ យៃថ្ង
្រ ព
ំ ីរៃថ្ងក៉ ងមួ យស ្ត ហ៍
េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ MassHealth 1-800-841-2900 (TTY: 1-800-497-4648) ពីៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក េ ៉ ង 8 ្រពឹក
ដល់ 5 ្ង ច។
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េយើងនឹងជួយអ្ន កេ្រជើសេរសអ្ន កផ្តល់េស ែថ

ស
ំ ុខ

ប
ំ ឋមរបស់អ្នក (PCP)

ពបឋម (PCP) មួ យរ ូប

្រគប់ស ជិកគេ្រ ង Wellforce Care Plan ំងអស់្រតវែត នអ្ន កផ្ត ល់េស ែថ ំសុខ ពបឋម (PCP) មួ យ
។ អ្ន កនឹង្រតវេ្រជើសេរស PCP មួ យែដល នទំ ក់ទំនង មួ យគេ្រ ង Wellforce Care Plan ។ PCP
្រតវែត ែផ្ន កមួ យៃន Wellforce មិនែមន្រតឹមែត នកិច្ចសន
មួ យ Fallon ប៉ុេ ្ណ ះេទ។
ទូ រស័ព្ទមកេយើងខ៉ ំ្របសិនេបើអ្នក្រតវការជំនួយេ្រជើសេរស PCP ។ ្របសិនេបើអ្នកមិនេ្រជើសេរស PCP េទេ ះ
Fallon នឹងេ្រជើសេរសមួ យឱ អ្ន កក៉ ងរយៈេពល 15 ៃថ្ង សុពល ព ប់ពីៃថ្ង ែដលអ្ន កចុះេ ្ម ះ មួ យគេ្រ ង។
អ្ន ក ច ្ល ស់បរ PCP របស់អ្នកេ េពល ក៏ ន។ ្របសិនេបើអ្នក ន PCP រ ួចេហើយេ េពលែដលអ្ន ក
េ ទូ រស័ព្ទមកេយើងខ៉ ំ េ ះេយើងខ៉ ំនឹងប ្ជ ក់េដើម ីឱ ្រ កដ េយើង នព័ត៌ ន្រតឹម្រតវស្រ ប់
កំណត់្រ របស់េយើង។ េដើម ីជួយអ្ន កេ្រជើសេរស PCP របស់អ្នក សូ មេមើល បញ្ជ ីអ្នកផ្ត ល់េស ែថ ំសុខ
ពៃនគេ្រ ង Wellforce Care Plan, ែដល នផក
៉ ព័ត៌ នអំពី PCPs ំងអស់េ ក៉ ងប ្ត ញ Wellforce
Care Plan ។ បញ្ជ ីអ្នកផ្ដ ល់េស េនះ ចរក នេ េគហទំព័រ www.fallonhealth.org/Wellforce ។
PCP គឺ េវជ្ជ បណ្ឌិតឬគិ
ែថ ំែដលអ្ន ក្រតវការ។
េនះគឺ

នុប ្ឋ យិកាែដលែថរក សុខ

អ្វ ែដល PCP របស់អ្នក
លអ្ន កេបើអ្នក

ចជួ យអ្ន ក



ព



ការពិនិត



បញនអ្ន កេ



អនុ ្ញ តឱ អ្ន កចូ លមន្ទ ីរេពទ េ



រក កំណត់្រ



បញនបន្ដ មុនេពលអ្ន កទទួ លការព



បញនបន្ដ េ

្រប

នប ្ហ សុខ

ពរបស់អ្នកេហើយនឹងជួ យអ្ន កឱ ទទួ ល

ន៖
ព

បឋម

ំ និងការ យតៃម្ល សុខ

ពដល់អ្នក

អ្ន កផ្ត ល់េស េផ ងេទ ត្របសិនេបើអ្នក
េវជ្ជ

នការ

េពល

ំ

នត្រមវការការែថ

ំពិេសស

ច់

្រស្ត ជូ នអ្ន ក

េស កម្ម សុខ

ព

ល

កប កិ រ ិ

េ

េពល

ំ

ច់

អ្ន ក ចទូ រស័ព្ទេ ការ ិ ល័យ PCP របស់អ្នក នេ្រកាយេ ៉ ងេធ្វ ការ ្របសិនេបើអ្នក នប ្ហ សុខ ព។
និច្ចកាលនឹង ន PCP មួ យេ ប្រម ុងស្រ ប់អ្នកេ ទូ រស័ព្ទ 24 េ ៉ ងក៉ ងមួ យៃថ្ង និង្រ ំពរី ៃថ្ង ក៉ ង
មួ យស ្ត ហ៍។
PCPs នេ្រចើនស ្ឋ នខុសៗ ្ន ៖
 PCPs លក្ខ ណៈ្រគ រព
ល
មនុស េពញវយនិងកុ រេហើយជួ នកាលផ្ត ល់េស សុខ

ព្រស្ត ី្របសិនេបើអ្នក

នៃផ្ទ េ

ះ។

េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ Fallon Health៖1-855-508-4715 (TRS 711) ៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រកេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់ 6

្ង ច

េស បេ្រមើអតិថិជន Beacon Health Options៖1-888-877-7183 (TDD/TTY: 1-781-994-7660) 24 េ ៉ ងក៉ ងមួ យៃថ្ង
្រ ព
ំ ីរៃថ្ងក៉ ងមួ យស ្ត ហ៍
េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ MassHealth 1-800-841-2900 (TTY: 1-800-497-4648) ពីៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក េ ៉ ង 8 ្រពឹក
ដល់ 5 ្ង ច។
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ប
ំ ឋមរបស់អ្នក (PCP)

PCPs ឱសថែផ្ន ក ងក៉ ង (ឬ "្រគេពទ ឯកេទសជំងឺ ងក៉ ង") ព
លមនុស េពញវយែដល
យុេលើសពី 17 ្ន ំ។
PCPs ែផ្ន កកុ រ ព
លកុ ររហូ តដល់ យុ 21 ្ន ំ។
OB/GYN (សំ ប់្រស្ត ីែតប៉ុេ ្ណ ះ) - អ្ន កផ្ត ល់េស ែថ ំែដល នឯកេទស OB/GYN

ន

ស ជិក្រគ រែដលស្ថ ិតេ្រកាមការ
ប់រងរបស់ Fallon ំងអស់ ច ន PCP ្ទ ល់ខន។ ឬ
េបើអ្នក្រគប់ ្ន េ ក៉ ង្រគ រមួ យចង់ នអ្ន កផ្ត ល់េស ែថ ំសុខ ពដូ ច ្ន អ្ន ក ចេ្រជើសេរស PCP
ែដលេធ្វ ការ លក្ខ ណៈ្រគ រឬឱសថែផ្ន ក ងក៉ ង។ អ្ន កេរសយក PCP ្របេភទ ក៏េ យចុះ
ក៏អ្នកគួ រទទួ ល នការែថ ំដ៏ល្អបំផត
ុ ។
េដើម ីេ រសយក PCP មួ យ សូ មទូ រស័ព្ទេ កាន់អ្នកតំ
1-855-508-4715 ។ (TRS 711.) អ្ន កតំ ងែផ្ន កេស
េ ក៉ ងប ្ត ញគេ្រ ង Wellforce Care Plan (រ ួម
េហើយក៏ ចេឆ្ល ើយសំនួរេផ ងៗែដលអ្ន ក ន េហើយ្រ
េដើម ីជួយអ្ន កឱ នសុខ ពល្អ ។

ងែផ្ន កេស អតិថិជនរបស់ Fallon មរយៈេលខ
អតិថិជន ច្រ ប់អ្នកអំពីព័ត៌ នបែន្ថ មអំពី PCPs
ំងអ្ន កបកែ្របែដលនិ យ
របស់អ្នក)
ប់អ្នកអំពីេស កម្ម េផ ងៗេទ តែដលផ្ត ល់ជូនេ យ Fallon

្របសិនេបើអ្នកចង់ នច ប់ចំឡង បញ្ជ ីអ្នកផ្ត ល់េស ែថ ំសុខ ព Wellforce Care Plan សូ មទូ រស័ព្ទ
េ តំ ងែផ្ន កេស អតិថិជនរបស់ Fallon មរយៈេលខ ងេលើ។ អ្ន កក៏ ចចូ លេមើលេគហទំព័រ
fallonhealth.org/Wellforce េដើម ីែស្វ ងរកអ្ន កផ្ត ល់េស
មអន ញ។ ្រ ន់ែតចុចេលើ ក "Find a doctor"
េហើយេ ក៉ ងែផ្ន ក Advanced Search េ្រជើសេរស MassHealth េ ក៉ ង "Search a specific plan’s network" ។

ការ ្ល ស់បរ PCP របស់អ្នក
អ្ន ក ច ្ល ស់បរ PCP របស់អ្នកេ េពល ក៏ នេ យេហតុផលអ្វ ក៏ នេ យទូ រស័ព្ទេ តំ ងែផ្ន កេស
អតិថិជនរបស់ Fallon ។ អ្ន កក៏ ចចូ លេមើលេគហទំព័រ fallonhealth.org/Wellforce េដើម ីែស្វ ងរក
អ្ន កផ្ត ល់េស
មអន ញ។ ្រ ន់ែតចុចេលើ ក "Find a doctor" េហើយេ ក៉ ងែផ្ន ក Advanced Search
េ្រជើសេរស MassHealth េ ក៉ ង "Search a specific plan’s network" ។ ការចុះេ ្ម ះ មួ យ PCP
ថ្ម ីនឹង ន្របសិទ្ធ ពេ ៃថ្ង េធ្វ ការប ្ទ ប់។

PCP របស់អ្នកគឺ

មនុស ែដលអ្ន ក

ចេជឿទុកចិត្ត

ការសំ ន់ ស់ក៉ ងការ ត់ជួប មួ យអ្ន កផ្ត ល់េស ែថ ំសុខ ពបឋមរបស់អ្នកឱ នេលឿន ម
ែដល ចេធ្វ េ
ន។ េដើម ីេធ្វ ការ ត់ជួប សូ មទូ រស័ព្ទេ PCP របស់អ្នក មេលខែដល នក៉ ងបញ្ជ ីអ្នក
ផ្ត ល់េស ក៉ ងគេ្រ ង Wellforce Care Plan។ េ េពលែដលអ្ន កេ ទូ រស័ព្ទ សូ ម្រ កដ អ្ន កនិ យ
អ្ន ក ស ជិករបស់ Fallon ។ អ្ន កនិង PCP របស់អ្នក ចេ្របើការ ត់ជួបេនះេដើម ី ្គ ល់ ្ន េ វ ិញេ មក។
ប ្ទ ប់ពីការ ត់ជួបេលើកដំបូងេនះ សូ មទូ រស័ព្ទមក PCP
របស់អ្នកេ េពល ែដលអ្ន ក្រតវការែថ ំសុខ ពេលើកែលងេពលែដលអ្ន ក្រតវការការសេ្រ ្គ ះប ្ទ ន់។ PCP
របស់អ្នកនឹង
ឱ ្រ កដ អ្ន កទទួ ល នការេធ្វ េតស្ត និងការព
ល ៉ ង្រតឹម្រតវ េហើយបញនអ្ន ក
េ េលើអ្នកឯកេទស្របសិនេបើ ំ ច់។ ដូ េច្ន ះ្របសិនេបើអ្នក្រតវការេធ្វ ការ ត់ជួបឬ នសំនួរអំពីសុខ ព
របស់អ្នកសូ មទូ រស័ព្ទេ PCP Fallon របស់អ្នកមុនសិន។ PCP របស់អ្នកដឹង ៉ ងច ស់ពី វ ិធីជួយដល់អ្នក។

េធ្វ ការ

ត់ជួប

មួ យ PCP របស់អ្នក

េ េពលអ្ន កចង់ជួប PCP របស់អ្នក សូ មទូ រស័ព្ទេ PCP របស់អ្នកក៉ ងកំឡ
ុ ងេ ៉ ងេធ្វ ការរបស់ ត់េហើយេធ្វ
គេ្រ ង ត់ជួប។ េ ៉ ងេធ្វ ការរបស់ PCP របស់អ្នក សូ មពិនិត េមើលបញ្ជីអ្នកផ្ដ ល់េស ែថ ំ Wellforce Care

េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ Fallon Health៖1-855-508-4715 (TRS 711) ៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រកេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់ 6

្ង ច

េស បេ្រមើអតិថិជន Beacon Health Options៖1-888-877-7183 (TDD/TTY: 1-781-994-7660) 24 េ ៉ ងក៉ ងមួ យៃថ្ង
្រ ព
ំ ីរៃថ្ងក៉ ងមួ យស ្ត ហ៍
េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ MassHealth 1-800-841-2900 (TTY: 1-800-497-4648) ពីៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក េ ៉ ង 8 ្រពឹក
ដល់ 5 ្ង ច។
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ប
ំ ឋមរបស់អ្នក (PCP)

Plan Provider Directoryឬេ ទូ រស័ព្ទេ
យក ្ឋ នេស អតិថិជនរបស់ Fallon មរយៈេលខទូ រស័ព្ទ
ងេ្រកាម។
េ្រសចែតេលើខនអ្ន កេដើម ីេធ្វ ការ ត់ជួបពិនិត សុខ ពនិងស ្ឋ នេផ ងៃនការែថ ំ ្រប ំ។
្របសិនេបើអ្នក្រតវការបរឬលុបេ លការ ត់ជួបរបស់អ្នក សូ មទូ រស័ព្ទេ ការ ិ ល័យរបស់អ្នកផ្ត ល់េស

្ល មៗ។

្របសិនេបើអ្នក នប ្ហ ការ ត់ជួប មួ យអ្ន កផ្ត ល់េស ែថ ំរបស់អ្នក
អ្ន កគួ រែតេ េ កាន់ យក ្ឋ នេស អតិថិជនរបស់ Fallon មរយៈេលខ 1-855-508-4715 (TRS 711) ។
ស្រ ប់ព័ត៌ នបែន្ថ មអំពីស្តង់ រៃនការេ្របើ្រ ស់េស របស់េយើង សូ ម នែផ្ន ក េតើអ្នកគួ ររង់ ជ
ំ ួបអ្ន កផ្តល់
េស ែថ ស
ំ ុខ ពយូរប៉ុ ្ណ ? ែផ្ន កៃន េស វេ ែណ ំស ជិកេនះ

្ត ប់ PCP របស់អ្នក
មនុស េពញវយគួ រែតពិនិត សុខ ព េរ ង ល់ ្ន ំេ ះបី
ន រម្ម ណ៍ មិនេកើតអ្វ ក៏េ យ។
កុ រ យុេ្រកាម 21 ្ន ំគួរែតេ ជួ ប PCPs របស់ពួកេគឱ នេទ ង ត់។ ស្រ ប់ព័ត៌ នបែន្ថ មស្ត ី
ពីការែថ ំកូ នរបស់អ្នក សូ ម នែផ្ន ក ការែថ ំសុខ ពស្រ ប់កូនរបស់អ្នក ក៉ ង េស វេ ែណ ំ
ស ជិកេនះ។
PCP របស់អ្នកក៏នឹង្រ ប់អ្នកអំពីវគ្គ បំប៉នែផ្ន កសុខ ពែដលអ្ន ក ចចូ លេរ នេដើម ីរក សុខ
ពអ្ន កនិង្រគ ររបស់អ្នកឱ នល្អ ។ អ្ន កក៏ ចេមើលព័ត៌ នកម្ម វ ិធី Fallon ែដល នស្រ ប់អ្នកផងែដរ។
ស្រ ប់ព័ត៌ នបែន្ថ មសូ ម នែផ្ន ក សុខ ព និងសុខុ ល ព ក៉ ង េស វេ ែណ ំស ជិកេនះ។

្របសិនេបើអ្នកឈឺ សូ មេ ទូ រស័ព្ទេ
របស់អ្នក មុនសិនេបើ មិនែមន

PCP
ករណីសេ្រ ្គ ះប ្ទ ន់េទេ

ះ។

PCP
េ េពលអ្ន កឈឺ អ្ន ក្រតវែតេ
របស់អ្នក មុនសិនមុននឹងទទួ ល នការព
ល មួ យ្របសិនេបើ មិនែមន
សូ មេមើលែផ្ន ក ការែថ ស
ំ េ្រ ្គ ះប ្ទ ន់ ក៉ ង េស វេ ែណ ំស ជិក
េនះឧ ហរណ៍មួយចំនួនៃនការសេ្រ ្គ ះប ្ទ ន់។

ករណីសេ្រ ្គ ះប ្ទ ន់េទេ

ះ។

ចង ំ ការ ិ ល័យ PCP របស់អ្នកនឹង នអ្ន កប្រម ុង ំេឆ្ល ើយទូ រស័ព្ទ 24 េ ៉ ងក៉ ងមួ យៃថ្ង ។ ្របសិនេបើ PCP
របស់អ្នកមិនទំេនរេទេ ះ អ្ន កផ្ត ល់េស េផ ងេទ តនឹងជួ យអ្ន ក។
្របសិនេបើអ្នកឈឺេ
្ង យពីផ្ទះ សូ មទូ រស័ព្ទេ កាន់កា រ ិ ល័យរបស់ PCP របស់អ្នកេដើម ីផ្ដល់ជំនួយ្របសិនេបើ
មិនែមន ការសេ្រ ្គ ះប ្ទ ន់េទេ ះ។

ការបញនេ

អ្ន កឯកេទស

អ្ន ក្រតវែតជួ ប មួ យ PCP របស់អ្នក ្រប ំស្រ ប់ការែថ ំេវជ្ជ ្រស្ដ េទ ង ត់របស់អ្នក។
ប៉ុែន្របសិនេបើអ្នក្រតវការែថ ំពីអ្នកឯកេទស PCP របស់អ្នកនឹងេរ បចំការបញន។ ឧ ហរណ៍្រគេពទ ឯកេទស៖
អ្ន កឯកេទស ងជំងឺេបះដូ ង (heart doctor) អ្ន កឯកេទស ងេ តវ ិ ្ញ ណ (hearing doctor) អ្ន កឯកេទស ង
ែឡសុី (allergies or asthma doctorឬជម្ង ឺហឺត) និងអ្ន កឯកេទសែផ្ន កសរៃស្រប ទ (brain doctor) ។
ស្រ ប់ព័ត៌ នបែន្ថ មអំពីេស កម្ម ែដល្រតវការការបញនបន្ត សូ មេមើល បញ្ជ ីេស
មិន
ប់រង ែដលផ្ត ល់ជូនក៉ ង េស វេ ែណ ំស ជិកេនះ។
ចូ រ ំ េ េពល ែដល ចេ រ ួច PCP
របស់អ្នកនឹងបញនអ្ន កេ អ្ន កឯកេទសែដល

អ្ន កផ្ត ល់េស ែថ

ប់រងនិងេស

ំក៉ ងប ្ដ ញ Wellforce Care Plan ។

េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ Fallon Health៖1-855-508-4715 (TRS 711) ៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រកេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់ 6

្ង ច

េស បេ្រមើអតិថិជន Beacon Health Options៖1-888-877-7183 (TDD/TTY: 1-781-994-7660) 24 េ ៉ ងក៉ ងមួ យៃថ្ង
្រ ព
ំ ីរៃថ្ងក៉ ងមួ យស ្ត ហ៍
េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ MassHealth 1-800-841-2900 (TTY: 1-800-497-4648) ពីៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក េ ៉ ង 8 ្រពឹក
ដល់ 5 ្ង ច។
17

ែផ្នកទី 2៖ ្រគេពទ ែថ

ប
ំ ឋមរបស់អ្នក (PCP)

ក៉ ងករណីខ្លះដូ ច េពលែដល ្ថ ន ពរបស់អ្នក្រតវការអ្ន កឯកេទសែដលមិន នក៉ ងចំេ ម
អ្ន កផ្ត ល់េស កម្ម ក៉ ងប ្ដ ញ Wellforce Care Plan ឬមិន នេ ក៉ ងប ្ត ញ Fallon េ ះ PCP
របស់អ្នកនឹង្រតវការ េស្នើសុំការអនុ ្ញ ត ពី Fallon ឱ អ្ន កេ េមើលជំងឺ មួ យអ្ន កផ្ត ល់េស ែថ ំេ េ្រ ប ្ដ ញ
Wellforce Care Plan ។ សូ មេមើល (ែផ្ន កការបញនបន្ត េ យខនឯង) េដើម ីែស្វ ងយល់បែន្ថ មអំពីេស កម្ម
ែដលមិន្រតវការការបញនបន្ដ ។
ស្រ ប់ព័ត៌ នបែន្ថ មអំពីដំេណើរការអនុ ្ញ តរបស់េយើង សូ មេមើលែផ្ន ក “ការេធ្វ េសចក្ដ ីសេ្រមចេលើការ
អនុ ្ញ ត” ក៉ ង េស វេ ែណ ំស ជិកេនះ។ Fallon នឹងផ្គ ត់ផ្គង់ឱ េលើេស ឯកេទស មួ យែដលអ្ន ក នទទួ ល
េ េ្រ ប ្ត ញអ្ន កផ្ត ល់េស ែថ ំ Wellforce Care Plan ែដលមិន នការអនុ ្ញ តពី Fallon
មុនេពលែដលអ្ន ក នការ ត់ជួបេ ះេឡើយ។

ការបញនខនឯង
ក៉ ងករណីខ្លះអ្ន ក ច "បញនបន្ដ េ យខនឯង" េ អ្ន កឯកេទសក៉ ងប ្ត ញគេ្រ ង Wellforce Care Plan។
េនះ នន័យ អ្ន ក ចេ ទូ រស័ព្ទេ កាន់អ្នកឯកេទសេ ះេហើយេធ្វ ការ ត់ជួបេ យខនឯង។
អ្ន កមិន្រតវការការបញនបន្ត ពី PCP របស់អ្នកេទ ប៉ុែន្ត អ្ន ក្រតវែតជួ ប មួ យអ្ន កផ្ត ល់េស ក៉ ងប ្ដ ញ
Wellforce Care Plan េលើកែលងែតេស កម្ម គេ្រ ង្រគ រ។ អ្ន ក ចទទួ ល នេស កម្ម គេ្រ ង
្រគ រពីអ្នកផ្ត ល់េស គេ្រ ង្រគ រែដល នកិច្ចសន
មួ យ Fallon ឬ MassHealth ។

េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ Fallon Health៖1-855-508-4715 (TRS 711) ៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រកេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់ 6

្ង ច

េស បេ្រមើអតិថិជន Beacon Health Options៖1-888-877-7183 (TDD/TTY: 1-781-994-7660) 24 េ ៉ ងក៉ ងមួ យៃថ្ង
្រ ព
ំ ីរៃថ្ងក៉ ងមួ យស ្ត ហ៍
េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ MassHealth 1-800-841-2900 (TTY: 1-800-497-4648) ពីៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក េ ៉ ង 8 ្រពឹក
ដល់ 5 ្ង ច។
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េស កម្ម ែដលអ្ន ក

ចេ

រកេ

យខនឯងរ ួម

ប
ំ ឋមរបស់អ្នក (PCP)

ន៖

 ទស នៈកិច្ចេ កាន់កា រ ិ ល័យ្រគេពទ សម្ភ ពក៉ ងប ្ត ញ Wellforce Care Plan េពទ ឯកេទស ង
េ គ្រស្ត ី គិ នុប ្ឋ ការែដល នវ ិ ្ញ បនប្រត្រតឹម្រតវឬេពទ ្រគ រ រ ួមបញល ំងការពិនិត សុខ ព
ប ្ក រេ គ្រស្ត ី្រប ំ ្ន ំ និងេស ព
លេ គ្រស្ត ីបន្ត ប ្ទ ប់ មួ យែដល្រតវ នកំណត់
នការ ំ ច់េ្រកាយពីការពិនិត រ ួច។ េស កម្ម េនះបូ កបញល ំងការែថ ំ តុ ពផងែដរ។
 េស កម្ម គេ្រ ង្រគ រេ
មប ្ត អ្ន កផ្ត ល់េស គេ្រ ង្រគ រែដល នកិច្ចសន
មួ យ Wellforce
Care Plan ឬ MassHealth។ េនះរ ួមបញល ំងវ ិធី ្រស្ត ពន កំេណើតក៏ដូច ការពិនិត ការ្របឹក េ បល់
ការេធ្វ េតស្ត នៃផ្ទ េ ះនិងការ កល ងេធ្វ េតស្ត មួ យចំនួនេទ ត។ អ្ន កក៏ ចជួ ប PCP
របស់អ្នកស្រ ប់េស គេ្រ ង្រគ រផងែដរ។ េ ទូ រស័ព្ទេ េស កម្ម អតិថិជនរបស់កា រ ិ ល័យ Fallon
មរយៈេលខ 1-855-508-4715 ្របសិនេបើអ្នក្រតវការជំនួយក៉ ងការែស្វ ងរកអ្ន កផ្ត ល់េស គេ្រ ង្រគ រ។
 ការពិនិត ែភ្ន ក មទ ្ល ប់ មួ យអ្ន កឯកេទសពិនិត ែភ្ន ក ឬ េពទ ែភ្ន កក៉ ងប ្ត ញ Wellforce Care
Plan ។ ស្រ ប់ព័ត៌ នអំពីចំនួនដងៃនការពិនិត ែភ្ន កែដល នកាផ្គ ត់ផ្គង់ សូ មេមើលឯក រ ្ជ ប់
បញ្ជ ីេស ែដល នការ
ប់រងនិងេស មិន នការ
ប់រង។
 េស កម្ម សុខ ព កប កិ រ ិ
មួ យអ្ន កផ្ត ល់េស ក៉ ងប ្ត ញ។ សំ ប់ជំនួយែស្វ ងរកអ្ន កផ្ត ល់េស
ក៉ ងប ្ត ញ សូ មទូ រស័ព្ទមកេលខ 1-888-877-7183 (TDD/TTY: 1-781-994-7660) ឬសូ មេមើល
បញ្ជ ីអ្នកផ្ត ល់េស ែថ ំសុខ ព Wellforce Care Plan ។

ការែថ

ស
ំ េ្រ ្គ ះប ្ទ ន់

មិន អ្ន ក នសុខ ពសេ្រ ្គ ះប ្ទ ន់ឬករណីសេ្រ ្គ ះប ្ទ ន់ែផ្នកសុខ ព កប កិ រ ិ
ការែថ ំ ្ល មៗេ េពលែដលអ្ន ក ្ម នេពលេវ េដើម ីទូរស័ព្ទេ អ្ន កផ្តល់េស ែថ ស
ំ ុខ

អ្ន កគួ រែស្វងរក
ពរបស់អ្នក ន។

េតើអ្វេ
“ ្ថ ន ពសុខ ពសេ្រ ្គ ះប ្ទ ន់”?”
“ ្ថ ន ពសុខ ពសេ្រ ្គ ះប ្ទ ន់” គឺ
្ថ ន ពេវជ្ជ ្រស្ត មិន
ងកាយឬផ វចិត្តែដល ន ការៈ
(
)
ធ្ង ន់ធ្ងរ្រគប់្រ ន់ រ ួម ំងការឈឺ ប់ធ្ងន់ធ្ងរ បុគ្គលែបបហ្ន ឹងែដលចំេណះដឹងែផ្ន សុខ ពនិងឱសថក្រមិត
មធ មេបើមិន នការយកចិត្តទុក ក់ ងេវជ្ជ ្រស្ត ្ល មៗេ ះេទនឹងប ្ដ លឱ ៖ (1)
និភ័យធ្ង ន់ធ្ងរដល់
សុខ ពរបស់ស ជិកឬបុគ្គលេផ ងេទ តឬ ក៉ ងករណី្រស្ត ី នៃផ្ទ េ ះ សុខ ពរបស់្រស្ត ីឬកូ នែដលមិន ន់
េកើត (2) េ្រ ះ ្ន ក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់មុខ រ ងកាយ។ ឬ (3) ប ្ហ ធ្ង ន់ធ្ងរ មួ យែផ្ន កៃនសរ ង្គ ឬែផ្ន ក មួ យៃន ង
កាយ។
ឧ

ហរណ៍ៃនការសេ្រ ្គ ះប ្ទ ន់ែផ្នកេវជ្ជ ្រស្តរ ួម
 ឈឺ្រទង
 ពិ កដកដេង្ហ ើម

ក់ឆ្អឹង
 ការហូ រ
មធ្ង ន់ធ្ងរឬការប៉ះទង្គ ិចក ល
 ការពុលឬការេ្របើ ្ន ្រំ ជ ុល
 ការ ត់បង់ ្ម រតី។

ន៖

អ្ន កគួ រេធ្វ អ្វ ្របសិនេបើអ្នក្រតវការការែថ េំ វជ្ជ ្រស្ដសេ្រ ្គ ះប ្ទ ន់
្របសិនេបើអ្នកឈឺឬឈឺ ប់ ្ល ំងអ្ន ក្រតវរកជំនួយឱ នរហ័ស។ ទូ រស័ព្ទេ 911 ្ល មឬេ បន្ទ ប់សេ្រ ្គ ះ
ប ្ទ ន់ែដលេ ជិតបំផុត។ អ្ន ក ចទទួ ល នការែថ ំសេ្រ ្គ ះប ្ទ ន់និងការដឹកជញន
ការដឹកជញនេ កាន់ការែថ ំេ ះ្រគប់េពលេវ េពលៃថ្ង ឬេពលយប់ែដលអ្ន កេ ។
បន្ទ ប់សេ្រ ្គ ះប ្ទ ន់មិន ំ ច់ ែផ្ន កក៉ ងប ្ត ញអ្ន កផ្ត ល់េស របស់ Wellforce Care Plan េ ះេទ។

េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ Fallon Health៖1-855-508-4715 (TRS 711) ៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រកេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់ 6

្ង ច

េស បេ្រមើអតិថិជន Beacon Health Options៖1-888-877-7183 (TDD/TTY: 1-781-994-7660) 24 េ ៉ ងក៉ ងមួ យៃថ្ង
្រ ព
ំ ីរៃថ្ងក៉ ងមួ យស ្ត ហ៍
េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ MassHealth 1-800-841-2900 (TTY: 1-800-497-4648) ពីៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក េ ៉ ង 8 ្រពឹក
ដល់ 5 ្ង ច។
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ែផ្នកទី 2៖ ្រគេពទ ែថ

ប
ំ ឋមរបស់អ្នក (PCP)

បន្ទ ប់សេ្រ ្គ ះប ្ទ ន់ ធម្ម
នទី ំងេ ក៉ ងមន្ទ ីរេពទ
មួ យ។ អ្ន កក៏ទទួ ល នការផ្គ ត់ផ្គង់
ែដរស្រ ប់េស កម្ម ែថ ំេ្រកាយេពលសុខ ព នេស្ថ រ ព (ការែថ ំបន្ត )
ែដល ក់ទងេ នឹងករណីសេ្រ ្គ ះប ្ទ ន់ មួ យ។ សូ មេមើលែផ្ន ក PCP របស់អ្នកនឹងជួយ្រគប់្រគង
និង ម នេលើការែថ ស
ំ េ្រ ្គ ះប ្ទ ន់របស់អ្នកេ ទំពរ័ ប ្ទ ប់។
អ្ន កគួ រេធ្វ អ្វ ្របសិនេបើអ្នក្រតវការការែថ ស
ំ ុខ ព កប កិ រ ិ (សុខ ពផ វចិត្តនិង/ឬការេ្របើ រ តុ)
សេ្រ ្គ ះប ្ទ ន់
ស្រ ប់ សុខ ព កប កិ រ ិ (សុខ ពផ វចិត្តនិង / ឬការេ្របើ្រ ស់ រ តុ) សេ្រ ្គ ះប ្ទ ន់
សូ មទូ រស័ព្ទេ កម្ម វ ិធីេស កម្ម សេ្រ ្គ ះប ្ទ ន់ មមូ ល ្ឋ នរបស់អ្នក (ESP) ។ េលខទូ រស័ព្ទ ESP
ទូ ង
ំ រដ្ឋ េ យឥតគិតៃថ្ល 1-877-382-1609 ។ ESPផ្ត ល់ការ យតៃម្ល សុខ ព កប កិ រ ិ សេ្រ ្គ ះប ្ទ ន់
អន្ត គមន៍ វ ិបត្ត ិនិងេស កម្ម ការរក េស្ថ រ ព។ អ្ន កក៏ ចទូ រស័ព្ទេ 911 ឬេ បន្ទ ប់សេ្រ ្គ ះប ្ទ ន់ ម
មូ ល ្ឋ នផងែដរ។
ឧ ហរណ៍ស្ដីពីសេ្រ ្គ ះប ្ទ ន់ែផ្ន កសុខ ពផ វចិត្តរ ួម ន

 គិតចង់េធ្វ ឱ ខនឯងឈឺ

ប់

 គិតចង់េធ្វ ទុក្ខដល់អ្នកដ៏ៃទ។
 ការរេវរ យ
អ្ន ក ចរកេមើលបញ្ជីេ ្ម ះបន្ទ ប់សេ្រ ្គ ះប ្ទ ន់និងកម្ម វ ិធីេស សេ្រ ្គ ះប ្ទ ន់ទូ ំងរដ្ឋ េ ក៉ ង
បញ្ជ ីអ្នកផ្ត ល់េស ែថ ំ Wellforce Care Plan។ អ្ន កក៏ ចចូ លេមើលេគហទំព័រ fallonhealth.org/Wellforce
េដើម ីែស្វ ងរកអ្ន កផ្ត ល់េស
មអន ញ។
សូ មចង ំ អ្ន កមិន ំ ច់ទទួ ល នការយល់្រពម មុនពី PCP របស់អ្នកឬអ្ន កផ្ត ល់េស MassHealth
េផ ងេទ តមុនេពលអ្ន កែស្វ ងរកការែថ ំសេ្រ ្គ ះប ្ទ ន់េ ះេឡើយ។ ប៉ុែន្ត អ្ន ក្រតវ្រ កដ PCP
របស់អ្នកដឹងពីការសេ្រ ្គ ះប ្ទ ន់របស់អ្នកេ្រ ះ PCP របស់អ្នកនឹង្រតវចូ លរ ួមក៉ ងការ ម នេលើ
ការែថ រំ បស់អ្នក។ អ្ន កឬនរ
្ន ក់េផ ងេទ តគួ រែតទូ រស័ព្ទេ PCP របស់អ្នកអំពីករណីសេ្រ ្គ ះប ្ទ ន់របស់
អ្ន កក៉ ងអំឡ
ុ ងេពល 48 េ ៉ ងេដើម ី្រ ប់ ត់អំពីករណីសេ្រ ្គ ះប ្ទ ន់របស់អ្នក េហើយ្របសិនេបើអ្នក នប ្ហ
សុខ ព កប កិ រ ិ (សុខ ពផ វចិត្តនិង / ឬេ្របើ្រ ស់ រ តុ) សេ្រ ្គ ះប ្ទ ន់ នរ
្ន ក់ក៏គួរែត
(
/
ក់ទងេ អ្ន កផ្ត ល់េស ែថ ំសុខ ព កប កិ រ ិ
សុខ ពផ វចិត្តនិង ឬការេ្របើ្រ ស់ រ តុ)
របស់អ្នកក៉ ងអំឡ
ុ ងេពល 48 េ ៉ ងៃនករណីសេ្រ ្គ ះប ្ទ ន់សុខ ព កប កិ រ ិ (សុខ ពផ វចិត្តនិង /
ឬការេ្របើ្រ ស់ រ តុ) របស់អ្នក។
សូ មេ្របើបន្ទ ប់សេ្រ ្គ ះប ្ទ ន់ឬរថយន្ត សេ្រ ្គ ះប ្ទ ន់លុះ្រ
្រ កដ។

ែតអ្ន កគិត

អ្ន កកំពុង

នការសេ្រ ្គ ះប ្ទ ន់ពិត

PCP របស់អ្នកនឹងជួយ្រគប់្រគងនិង ម នេលើការែថ ស
ំ េ្រ ្គ ះប ្ទ ន់របស់អ្នក
PCP របស់អ្នកនឹងពិ ក
មួ យ្រគេពទ ែដលផ្ត ល់ឱ អ្ន កនូ វការសេ្រ ្គ ះប ្ទ ន់េដើម ីជួយ្រគប់្រគងនិង ម
នេលើការែថ ំរបស់អ្នក។ េ េពលេវជ្ជ បណ្ឌិតែដលផ្ត ល់ការែថ ំសេ្រ ្គ ះប ្ទ ន់របស់អ្នកនិ យ
្ថ ន ពរបស់អ្នក នេស្ថ រ ពេហើយេ ះ េហើយ ការសេ្រ ្គ ះប ្ទ ន់ នបញ្ច ប់េហើយ អ្វ ែដលនឹង
"ការែថ ំេ្រកាយេពលសុខ ព នេស្ថ រ ព" ។ ការ ម នការែថ ំ
េកើតេឡើងប ្ទ ប់្រតវ នេគេ
របស់អ្នក (ការែថ ំេ្រកាយេស្ថ រ ព) នឹង្រតវ នផ្គ ត់ផ្គង់េ យ Fallon។ ទូ េ េយើងនឹងព
មេរ បចំឱ អ្ន ក
ផ្ត ល់េស ែថ ំ Wellforce Care Plan េមើលែថ ំអ្ន កបន្ត េ យ ន ប់េពល ែដល ្ថ ន ពនិងកាលៈេទសៈ
ចេធ្វ េ
ន។ េនះ នន័យ ្របសិនេបើអ្នកទទួ លការែថ ំសេ្រ ្គ ះប ្ទ ន់ពីមន្ទ ីរេពទ ែដលមិនែមន ែផ្ន ក

េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ Fallon Health៖1-855-508-4715 (TRS 711) ៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រកេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់ 6

្ង ច

េស បេ្រមើអតិថិជន Beacon Health Options៖1-888-877-7183 (TDD/TTY: 1-781-994-7660) 24 េ ៉ ងក៉ ងមួ យៃថ្ង
្រ ព
ំ ីរៃថ្ងក៉ ងមួ យស ្ត ហ៍
េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ MassHealth 1-800-841-2900 (TTY: 1-800-497-4648) ពីៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក េ ៉ ង 8 ្រពឹក
ដល់ 5 ្ង ច។
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ប
ំ ឋមរបស់អ្នក (PCP)

មួ យៃនប ្ត ញសុខ ព MassHealth របស់េយើង េយើងខ៉ ំ ចនឹងេរ បចំេផ្ទ រអ្ន កេ កាន់មន្ទ ីរេពទ ែដល
កិច្ចសន
មួ យ Wellforce Care Plan េ េពលែដល ្ថ ន ពរបស់អ្នក នេស្ថ រ ពេហើយេពលែដល
សម្រសប មេវជ្ជ ្រស្ត ។ សូ មេមើលបញ្ជីអ្នកផ្ដ ល់េស Wellforce Care Plan Provider
Directoryេដើម ីរកេ ្ម ះមន្ទ ីរេពទ ែដល ប់កិច្ចសន
មួ យ Fallon ។ អ្ន កក៏ ចចូ លេមើលេគហទំព័រ
fallonhealth.org/Wellforce េដើម ីែស្វ ងរកអ្ន កផ្ត ល់េស
មអន ញ។

ការែថ

នចុះ

ប
ំ
្ទ ន់

ការែថ ំប ្ទ ន់ គឺ ការែថ ំែដល្រតវការ ្ល មៗែដលអ្ន កមិនគិត
ការសេ្រ ្គ ះប ្ទ ន់េនះេទ។
្របសិនេបើអ្នកជួ ប្របទះ ្ថ ន ពសុខ ពែដល្រតវការការែថ ំប ្ទ ន់សូមទូ រស័ព្ទេ PCP របស់អ្នក។ ត់នឹង
េ ជួ បអ្ន កក៉ ងរយៈេពល 48 េ ៉ ង។ ្របសិនេបើអ្នក នប ្ហ សុខ ព កប កិ រ ិ (សុខ ពផ វចិត្តនិង/
ឬការេ្របើ រ តុ) ែដល្រតវការការែថ ំប ្ទ ន់ សូ មទូ រស័ព្ទេ PCP ឬអ្ន កផ្ត ល់េស សុខ ព កប កិ រ ិ
(សុខ ពផ វចិត្តនិង / ឬេ្របើ រ តុ) របស់អ្នក។ PCP របស់អ្នកនឹងជួ បអ្ន កក៉ ងរយៈេពល 48 េ ៉ ង។
អ្ន កផ្ត ល់េស សុខ ព កប កិ រ ិ របស់អ្នក (សុខ ពផ វចិត្តនិង/ឬការេ្របើ រ តុ) នឹង
ជួ បអ្ន កក៉ ងរយៈេពលបីៃថ្ង េធ្វ ការ។ ្របសិនេបើ ្ថ ន ពរបស់អ្នកកាន់ែត ្រកក់មុនេពលែដលអ្ន ក នជួ ប
PCP ឬអ្ន កផ្ត ល់េស សុខ ព កប កិ រ ិ (សុខ ពផ វចិត្តនិង/ឬេ្របើ រ តុ) របស់អ្នក
អ្ន ក ចេ កាន់បន្ទ ប់សេ្រ ្គ ះប ្ទ ន់។

ការផ

្ជ ប់

មួ យគិ

នុប ្ឋ ការ

ក៉ ង ម ស ជិក ្ន ក់ៃនគេ្រ ងែថ ំ Wellforce Care Plan អ្ន ក ចទូ រស័ព្ទនិង ក់ទង
មអន ញេ កាន់គិ នុប ្ឋ ការែដល នចុះេ ្ម ះនិងអ្ន កជំ ញែផ្ន កែថ ំសុខ ពដ៏ៃទេទ តែដលបេ្រមើ
្រគបង្វ កែថ ំសុខ ព។ េស កម្ម េនះ ចរក ន 24 េ ៉ ងក៉ ងមួ យៃថ្រ ំពីរៃថ្ង ក៉ ងមួ យស ្ត ហ៍។

េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ Fallon Health៖1-855-508-4715 (TRS 711) ៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រកេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់ 6

្ង ច

េស បេ្រមើអតិថិជន Beacon Health Options៖1-888-877-7183 (TDD/TTY: 1-781-994-7660) 24 េ ៉ ងក៉ ងមួ យៃថ្ង
្រ ព
ំ ីរៃថ្ងក៉ ងមួ យស ្ត ហ៍
េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ MassHealth 1-800-841-2900 (TTY: 1-800-497-4648) ពីៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក េ ៉ ង 8 ្រពឹក
ដល់ 5 ្ង ច។
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ការផ





ប
ំ ឋមរបស់អ្នក (PCP)

្ជ ប់ មួ យគិ នុប ្ឋ ការផ្ត ល់ឱ អ្ន កនូ វ៖
ការអប់រ ្ទ ល់ខននិងការ ំ្រទ
ស ្ភ រៈអប់រ ក់ព័ន្ធនឹងការេធ្វ េ គវ ិនិច្ឆ័យឬលក្ខ ខណ្ឌសុខ
(េផ្ញើ មសំបុ្រតេ ផ្ទ ះរបស់អ្នកេ យ ្ទ ល់)
ជួ យែស្វ ងរកពត៌ នសុខ ពបែន្ថ ម មអន ញ
និងេស េ្រចើនេទ ត!

ព

អ្ន ក ចទូ រស័ព្ទេ Nurse Connect មេលខ 1-800-609-6175 (TDD/TTY: 1-800-848-0160) ។
សូ មកុំេភ្ល ច ក់ទងេ ្រគេពទ ែថ ំបឋមរបស់អ្នកេពលអ្ន ក នប ្ហ សុខ ព មួ យ។

និច្ចកាល

Teladoc
ក៉ ង ម ស ជិក ្ន ក់របស់ Wellcome Care Plan អ្ន ក ចនិ យ មួ យ្រគេពទ មរយៈទូ រស័ព្ទ
វេដអូ ឬឧបករណ៍ចល័ត មួ យ 24 េ ៉ ងក៉ ងមួ យៃថ្ង និង 7 ៃថ្ង ក៉ ងមួ យស ្ត ហ៍។ ្រគេពទ Teladoc®
របស់អ្នក ចព
លប ្ហ សុខ ពែដលមិនសេ្រ ្គ ះប ្ទ ន់ដូច
ការៈ ្ត
យ និង ្ដ
យធំ
ការរ កផ វដេង្ហ ើមនិងេកា្ដង្រចមុះនិងប ្ហ ែស ក។ ពួ កេគក៏នឹងេចញេវជ្ជ ប ្ជ ឱសថរយៈេពលខ្ល ីេ េពល
ែដលសម្រសប ម ងេវជ្ជ ្រស្ត ។ ្របសិនេបើអ្នកចង់ នព័ត៌ នបែន្ថ ម ក់ទងនឹង Teladoc
សូ ម ក់ទងមកកាន់េស អតិថិជនរបស់ Fallon មរយៈេលខ 1-855-508-4715 ។

ការទទួ ល

នការែថ

េំ

េពលអ្ន កេធ្វ ដំេណើរ

េ េពលស ជិកេ
្ង យពីផ្ទះWellforce Care Planនឹងផ្គ ត់ផ្គង់្រតឹមែតេស កម្ម សេ្រ ្គ ះប ្ទ ន់
េ្រកាយសេ្រ ្គ ះប ្ទ ន់និងេស កម្ម ការែថ ំប ្ទ ន់ប៉ុេ ្ណ ះ។
អ្ន កទទួ ល នការផ្គ ត់ផ្គង់ចំេ ះេស សេ្រ ្គ ះប ្ទ ន់ េស ែថ ំេ្រកាយេពលសេ្រ ្គ ះប ្ទ ន់
និងេស កម្ម ែថ ំប ្ទ ន់ដូច ការរងរបួ សនិងជំងឺ ្ល មៗ េ ្រគប់ទីកែន្ល ងែដលអ្ន កេធ្វ ដំេណើរេ េបើេ ះ
អ្ន កេ
ងេ្រ តំបន់េស Wellness Care Plan ក៏េ យ ។ ្របសិនេបើអ្នកឈឺធ្ងន់ឬ នរបួ សធ្ង ន់ធ្ងរ
េ េពលែដលអ្ន កេ
្ង យ សូ មេ រក្រគេពទ ឬបន្ទ ប់សេ្រ ្គ ះប ្ទ ន់ែដលេ ជិតបំផុតឬទូ រស័ព្ទេ េលខ 911 ។
្រតវ្រ កដ
នទូ រស័ព្ទេ PCP របស់អ្នកក៉ ងរយៈេពល 48 េ ៉ ងៃនការកំពុងទទួ ល ន
ការែថ ំសុខ ពេ េពលអ្ន កេធ្វ ដំេណើរ។
្រតវ្រ កដ អ្ន កបំេពញ ននូ វ ត្រមវការសុខ ព មទ ្ល ប់របស់អ្នក
មុនេពលអ្ន កេធ្វ ដំេណើរេ្រ ះត្រមវការេនះមិន្រតវ នផ្គត់ផ្គង់េ
ងេ្រ តំបន់េស Wellness Care Plan
េ ះេទ។ ងេ្រកាមេនះគឺ ឧ ហរណ៍ៃនការែថ ំែដលមិន្រតវ នផ្គ ត់ផ្គង់្របសិនេបើអ្នកទទួ ល ន
េ េពលអ្ន កកំពុងេធ្វ ដំេណើរ៖
• ការពិនិត ឬព
លែដល PCP របស់អ្នក ន ក់សំេណើមុនេពលអ្ន កេធ្វ ដំេណើរ
• ការែថ ំ ្រប ំឬការែថ ំែដល ចរង់ ំ នរហូ តដល់អ្នក្រតឡប់មកផ្ទ ះ វ ិញ
(ឧ ហរណ៍ការពិនិត ងកាយឬការ ក់ ្ន ប
ំ
្ក រ)
• ការែថ ំ ្រប ំែដលអ្ន ករពឹង នឹង្រតវការមុនេពលេធ្វ ដំេណើរ
(ឧ ហរណ៍ការែថ ំ ទ ្ល ប់មុនេពលឆ្ល ងទេន្ល ) ។
អ្ន កផ្ត ល់េស
ចេស្ន ើសុំឱ អ្ន កបង់្រ ក់ស្រ ប់ការែថ ំែដល នទទួ លេ េ្រ តំបន់េស កម្ម របស់ Wellforce
េ េពល នការសេ្រ ្គ ះប ្ទ ន់ឬ េស ែថ ំប ្ទ ន់។ អ្ន ក ច្រ ប់អ្នកផ្ត ល់េស កម្ម ឱ ក់ទង ្ទ ល់មក
Fallon ស្រ ប់ការបង់្រ ក់។ ្របសិនេបើអ្នកទទួ ល នវ ិក្ក យប្រតៃថ្ល េស សេ្រ ្គ ះប ្ទ ន់ េស កម្ម េ្រកាយសុខ

េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ Fallon Health៖1-855-508-4715 (TRS 711) ៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រកេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់ 6

្ង ច

េស បេ្រមើអតិថិជន Beacon Health Options៖1-888-877-7183 (TDD/TTY: 1-781-994-7660) 24 េ ៉ ងក៉ ងមួ យៃថ្ង
្រ ព
ំ ីរៃថ្ងក៉ ងមួ យស ្ត ហ៍
េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ MassHealth 1-800-841-2900 (TTY: 1-800-497-4648) ពីៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក េ ៉ ង 8 ្រពឹក
ដល់ 5 ្ង ច។
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ែផ្នកទី 2៖ ្រគេពទ ែថ

ប
ំ ឋមរបស់អ្នក (PCP)

ព នេស្ថ រ ព ឬេស ែថ ំប ្ទ ន់ែដលអ្ន ក នទទួ លខណៈេពលែដលអ្ន កេ
ងេ្រ តំបន់េស
Wellforce Care Plan អ្ន ក ចបញនវ ិក្ក យប្រត ំងេនះេ Fallon ឱ ផ្ត ល់្រ ក់សំណងវ ិញ ន។
ស្រ ប់ព័ត៌ នអំពី្រតវេធ្វ ដូ ចេម្ដ ចេ េពលែដលអ្ន កទទួ ល នវ ិក្ក យប្រត សូ មេមើលែផ្ន ក
្របសិនេបើអ្នកទទួ ល នវ ិក្ក យប្រតក៉ ង េស វេ ែណ ំស ជិក។

េស កម្ម សខ
ុ

ព

កប កិ រ ិ

(សុខ

ពផ វចិត្តនិង/ឬការេ្របើ

រ

តុ)

ស ជិកគេ្រ ងែថ ំសុខ ព Wellforce Care Plan នលទ្ធ ពទទួ ល នេស កម្ម ៉ ងេពញេលញ
(សុខ ពផ វចិត្តនិង / ឬការេ្របើ្រ ស់ រ តុ) ។ Beacon Health Options គឺ ៃដគូ ផ្ត ល់េស
សុខ ព កប កិ រ ិ (សុខ ពផ វចិត្តនិង/ឬការេ្របើ រ តុ) របស់េយើង។
ឧ

ហរណ៍ខ្លះៗៃនេស កម្ម ំងេនះគឺ៖
បុគ្គលឬ ្រក ុមឬ ្រគ
 ការ្របឹក
ល Methadone
 ការព

រ

បញ្ជ ីេស ែដល នការ ប់រងនិងេស ែដលមិន នការ ប់រង ែដល ្ជ ប់មក
សុខ ព កប កិ រ ិ (សុខ ពផ វចិត្តនិង/ឬការេ្របើ រ តុ) េពញេលញ។

មួ យ

នបញ្ជ ីេ

្ម ះអ្ន កផ្ត ល់េស

្របសិនេបើអ្នកឬស ជិក្រគ រអ្ន ក្រតវការេស សុខ ព កប កិ រ ិ (សុខ ពផ វចិត្តនិង/ឬការេ្របើ
រ តុ) អ្ន ក ចេ្រជើសេរសអ្ន កផ្ត ល់េស សុខ ព កប កិ រ ិ (សុខ ពផ វចិត្តនិង/ឬការេ្របើ
រ តុ) មួ យរបស់ប ្ត ញ Wellforce Care Plan ន ។ អ្ន ក ចេធ្វ ការ ត់ជួបេ យ ្ទ ល់ឬ
េ ទូ រស័ព្ទេ កាន់ Beacon Health Options មេលខ 1-888-877-7183 (TDD/TTY: 1-781-994-7660)
24 េ ៉ ងក៉ ងមួ យៃថ្ង េដើម ីជួយអ្ន កែស្វ ងរកអ្ន កផ្ត ល់េស និងជួ យអ្ន កេរ បចំការ ត់ជួប េលើកដំបូង។
អ្ន កក៏ ចេស្ន ើសុំជំនួយពីអ្នកផ្ត ល់េស ែថ ំបឋម ទី ្ន ក់ រេស សហគមន៍ អ្ន កផ្ត ល់េស េផ ងេទ ត
ស ជិក្រគ រឬ
ព
ល។
ស្រ

ប់ព័ត៌ នបែន្ថ មអំពីប ្ត ញអ្ន កផ្ត ល់េស សុខ ព កប កិ រ ិ (សុខ ពផ វចិត្តនិង/ឬការេ្របើ
រ តុ) របស់ Wellforce Care Plan Provider Directoryអ្ន កឬអ្ន កតំ ងរបស់អ្នក ចេមើលែផ្ន កសុខ
ព កប កិ រ ិ (ែផ្ន កសុខ ពផ វចិត្តនិង/ឬការេ្របើ រ តុ) ៃនបញ្ជ ីអ្នកផ្ដ ល់េស ែថ ំរបស់ Wellforce
Care Plan Provider Directory,េ ទូ រស័ព្ទេ Beacon Health Options មរយៈេលខ 1-888-877-7183
ឬេ ទូ រស័ព្ទេ េស កម្ម អតិថិជនរបស់ Fallon មរយៈេលខ 1-855-508-4715 ។ អ្ន ក ចចូ លេមើល
បញ្ជ ីអ្នកផ្ដ ល់េស Wellforce Care Plan េ េគហទំព័រ fallonhealth.org/Wellforce ឬេ ទូ រស័ព្ទេដើម ី
េស្ន ើសុំឯក រច ប់ចម្ល ង។

េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ Fallon Health៖1-855-508-4715 (TRS 711) ៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រកេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់ 6

្ង ច

េស បេ្រមើអតិថិជន Beacon Health Options៖1-888-877-7183 (TDD/TTY: 1-781-994-7660) 24 េ ៉ ងក៉ ងមួ យៃថ្ង
្រ ព
ំ ីរៃថ្ងក៉ ងមួ យស ្ត ហ៍
េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ MassHealth 1-800-841-2900 (TTY: 1-800-497-4648) ពីៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក េ ៉ ង 8 ្រពឹក
ដល់ 5 ្ង ច។
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ែផ្នកទី 3៖ ការេធ្វ េសចក្ដ ីសេ្រមចេលើការអនុ ្ញ ត

ការេធ្វ េសចក្ដ ីសេ្រមចេលើការអនុ ្ញ ត
្របេភទេស កម្ម និងសំេណើមួយចំនួនេដើម ីេ ជួ បអ្ន កផ្ត ល់េស
ងេ្រ ប ្ត ញគេ្រ ងសុខ ព Wellforce
Care Plan ្រតវែត នការអនុ ្ញ ត មុននឹងទទួ ល នការផ្គ ត់ផ្គង់។ េនះ បញ្ជ ីេស ែដល នការ ប់រងនិង
េស ែដលមិន នការ ប់រង បញលេ េស វេ ែណ ំស ជិកេនះ ប ្ហ ញពីេស កម្ម
មួ យែដល្រតវការ
ការអនុ ្ញ ត មុននិង / ឬការបញនបន្ដ ពី PCP របស់អ្នក។ បញ្ជ ីេស ែដល នការ ប់រងនិងេស
ែដលមិន នការ ប់រង េនះក៏ ចរក នេ េគហទំព័រ fallonhealth.org/Wellforce ។
ស្រ ប់ព័ត៌ នបែន្ថ មអំពីការេស្ន ើសុំការអនុ ្ញ ត មុនស្រ ប់េស ពិនិត
ការេធ្វ េ គវ ិនិច្ឆ័យនិងការព
លប ្ក រេ គនិង មកាលកំណត់ការេមើលែថនិងការព
សូ មេមើលែផ្ន ក ការែថ ស
ំ ុខ ពស្រ ប់កូនរបស់អ្នកក៉ ងេស វេ ែណ ំស ជិក ។

ល (EPSDT)

េ េពលេស កម្ម ត្រមវឱ ន មុនអ្ន កផ្ត ល់េស PCPរបស់អ្នក សុខ ព កប កិ រ ិ
(អ្ន កផ្ត ល់េស សុខ ពផ វចិត្តនិង / ឬការេ្របើ្រ ស់ រ តុ) អ្ន កឯកេទស ឬអ្ន កផ្ត ល់េស េផ ងេទ ត្រតវ
ក់សំេណើសុំការអនុ ្ញ តេ កាន់ Fallon ។ អ្ន កផ្ត ល់េស របស់អ្នក ចេស្ន ើសុំការេធ្វ េសចក្ដ ីសេ្រមច
អនុ ្ញ ត ប់រហ័ស (ពេន្ល ឿន) ្របសិនេបើេគគិត ការចំ យេពលេវ រង ំការសេ្រមច មស្ដ ង់
ចគំ មកំែហងដល់ យុជី វ ិត សុខ ពឬសមត្ថ ពរបស់អ្នកក៉ ងការទទួ ល ន ឬរក
ន
ឬ សះេស ើយដំេណើរការេឡើង វ ិញ អតិប រ ិ ។ Fallon ពិនិត សំេណើសុំការអនុ ្ញ ត មស្ដ ង់ និង ប់រហ័ស
(ពេន្ល ឿន) និងេធ្វ េសចក្ដ ីសំេរចក៉ ងកំឡ
ុ ងេពលដូ ច ងេ្រកាម៖
• ការេធ្វ េសចក្ដ ីសេ្រមចអនុ ្ញ ត មស្ដ ង់ ៖ ប់ៗ មែត ្ថ ន ពសុខ ពរបស់អ្នកត្រមវ
ប៉ុែន្ត មិនេលើសពីដប់បួន (14) ៃថ្ង ៃនៃថ្ង ម្របតិទិនប ្ទ ប់ពី នទទួ លសំេណើសុំេស កម្ម េ ះេឡើយ។
ការកំណត់េពលេវ េនះ ចនឹង នការពន របែន្ថ មចំនួនដប់បួន (14) ៃថ្ង ៃនៃថ្ង ម្របតិទិនេទ ត។
ការពន េពលែបបេនះ ច្រតវ នអនុ ្ញ តក៉ ងករណី៖
1) អ្ន កឬ្រគេពទ របស់អ្នកេស្ន ើសុំពន រេពលឬ
2) Fallon ចផ្ត ល់នូវេហតុផលល្អ ែដល ៖
• ការពន េពលេនះ
ចំ ប់ រម្ម ណ៍របស់អ្នកនិង
• តំរ ូវឱ នព័ត៌ នបែន្ថ មែដល
នលទ្ធ ពសមេហតុសមផលែដល
ការទទួ លព័ត៌ នែបបេនះ ចនឹង ំឱ នការយល់្រពមចំេ ះសំេណើ េហើយនឹង
- ពត៌ នែដលល្របេសើរែបបេនះ ចនឹងទទួ ល នក៉ ងរយៈេពល 14 ៃថ្ង ៃនៃថ្ង ម្របតិទិន។
្របសិនេបើេយើងសេ្រមចពន រយៈេពលកំណត់េនះ
េយើងនឹងេផ្ញើលិខិតជូ នអ្ន កពន ល់ពីមូលេហតុៃនការពន រេពលនិងជូ នដំណឹងដល់អ្នកអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នកក៉ ងការ
ក់ ក បណ្ដឹង រទុក្ខ្របសិនេបើអ្នកមិនយល់្រសបនឹងេសចក្ត ីសំេរចេ ះេទ។ ស្រ ប់ព័ត៌ នស្ត ីពីដំេណើរការប
ណ្តឹង រទុក្ខ សូ មេមើលែផ្ន ក រេប ប ក់ ក មិនេពញចិត្ត
ក សរេសើរ ការ កសួរ បណ្តឹង រទុក្ខ
និងបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍ ៃន េស វេ ែណ ស
ំ
ជិកេនះ។
• ការសេ្រមចចិត្តអំពីការអនុ ្ញ ត ប់រហ័ស (េលឿន)៖ ប់ៗ មការត្រមវសុខ ពរបស់អ្នកប៉ុែន្ត មិន
ឱ េលើសពីបី (3) ៃថ្ង េធ្វ ការប ្ទ ប់ពីទទួ ល នការេស្ន ើសុំ ប់រហ័ស (េលឿន) ស្រ ប់េស កម្ម ។
ការកំណត់េពលេវ េនះ ចនឹង នការពន របែន្ថ មចំនួនដប់បួន (14) ៃថ្ង ៃនៃថ្ង ម្របតិទិនេទ ត។
ការពន េពលែបបេនះ ច្រតវ នអនុ ្ញ តក៉ ងករណី៖
1) អ្ន កឬ្រគេពទ របស់អ្នកេស្ន ើសុំពន រេពលឬ

េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ Fallon Health៖1-855-508-4715 (TRS 711) ៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រកេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់ 6

្ង ច

េស បេ្រមើអតិថិជន Beacon Health Options៖1-888-877-7183 (TDD/TTY: 1-781-994-7660) 24 េ ៉ ងក៉ ងមួ យៃថ្ង
្រ ព
ំ ីរៃថ្ងក៉ ងមួ យស ្ត ហ៍
េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ MassHealth 1-800-841-2900 (TTY: 1-800-497-4648) ពីៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក េ ៉ ង 8 ្រពឹក
ដល់ 5 ្ង ច។
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2) Fallon ចផ្ត ល់នូវេហតុផលល្អ ែដល ៖
• ការពន េពលេនះ
ចំ ប់ រម្ម ណ៍របស់អ្នកនិង
• តំរ ូវឱ នព័ត៌ នបែន្ថ មែដល
នលទ្ធ ពសមេហតុសមផលែដល
ការទទួ លព័ត៌ នែបបេនះ ចនឹង ំឱ នការយល់្រពមចំេ ះសំេណើ េហើយនឹង
- ពត៌ នែដលល្របេសើរែបបេនះ ចនឹងទទួ ល នក៉ ងរយៈេពល 14 ៃថ្ង ៃនៃថ្ង ម្របតិទិន។
្របសិនេបើេយើងសេ្រមចពន រយៈេពលកំណត់េនះ េយើងនឹងេផ្ញល
ើ ិខិតជូ នអ្ន កពន ល់ពីមូលេហតុៃនការពន រ
េពលនិងជូ នដំណឹងដល់អ្នកអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នកក៉ ងការ ក់ ក បណ្ដឹង រទុក្ខ្របសិនេបើអ្នកមិនយល់្រសបនឹង
េសចក្ត ីសំេរចេ ះេទ។ ស្រ ប់ព័ត៌ នបែន្ថ មស្ត ីពីដំេណើរការបណ្តឹង រទុក្ខ សូ មេមើលែផ្ន ក រេប ប ក់ ក
បណ្ដឹង េសចក្ដ ីសរេសើរ ការ កសួ រ បណ្តឹង រទុក្ខនិងបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍ ក៉ ងេស វេ ែណ ំស ជិកេនះ។
្របសិនេបើ Fallon មិនេធ្វ សកម្ម ពេ ក៉ ងកំឡ
ុ ងេពលេវ កំណត់ ង
ំ េនះេទេ ះ
អ្ន ក ច ក់ ក បណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍េ
យក ្ឋ នបណ្តឹង រទុក្ខនិងបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍របស់ស ជិក ម
ទូ រស័ព្ទេលខ 1-800-333-2535 ។ ស្រ ប់ព័ត៌ នបែន្ថ មស្ត ីពីដំេណើរការបណ្តង
ឹ ឧទ្ធ រណ៍ សូ មេមើលែផ្ន ក
រេប ប ក់ ក មិនេពញចិត្ត ក សរេសើរ ការ កសួ រ បណ្តឹង រទុក្ខនិងបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍ ៃន
េស វេ ែណ ំស ជិកេនះ។
េ េពលែដលគេ្រ ងពិនិត េឡើង វ ិញនូ វសំេណើសុំេស កម្ម
េយើងខ៉ ំនឹងជូ នដំណឹងដល់អ្នកផ្ត ល់េស កម្ម របស់អ្នកអំពីការសេ្រមចរបស់េយើងខ៉ ំ។ ្របសិនេបើេយើងអនុ ្ញ តឱ
េ្របើេស កម្ម េ ះ េយើងនឹងេផ្ញើលិខិតអនុ ្ញ តមួ យច ប់មកឱ អ្ន កនិងអ្ន កផ្ត ល់េស កម្ម របស់អ្នក។
េ េពលអ្ន កទទួ ល នលិខិតេហើយ អ្ន ក ចទូ រស័ព្ទេ អ្ន កផ្ត ល់េស របស់អ្នកេដើម ីេធ្វ ការ ត់ជួប។
លិខិតអនុ ្ញ តនឹងប ្ជ ក់អំពីេស កម្ម ែដលគេ្រ ង នអនុម័តេដើម ីការផ្គ ត់ផ្គង់ឱ ។
្រតវ្រ កដ អ្ន ក នលិខិតអនុ ្ញ តេនះមុនេពលអ្ន កទទួ ល នេស កម្ម
ែដលត្រមវឱ នការអនុ ្ញ ត
ែបបេនះ។ ្របសិនេបើអ្នកផ្ត ល់េស របស់អ្នកគិត អ្ន ក្រតវការេស បែន្ថ មេលើសពីេស ែដល្រតវ នអនុម័ត
េគនឹងេស្ន ើសុំការអនុ ្ញ តេ យ ្ទ ល់ពីគេ្រ ង។ ្របសិនេបើេយើងអនុម័តសំេណើសុំេស កម្ម បែន្ថ ម
េយើងនឹងេផ្ញើលិខិតអនុ ្ញ តបែន្ថ មេ ឱ អ្ន កនិងអ្ន កផ្ត ល់េស របស់អ្នក។
្របសិនេបើេយើងមិនអនុ ្ញ តឱ ទទួ លេស កម្ម
មួ យែដលេស្ន ើសុំេទេ ះ ឬអនុ ្ញ តឱ ែតេស កម្ម មួយចំនួន
ែដល នេស្ន ើសុំ ឬមិនអនុម័តឱ មចំនួន ំង្រស ុង ឬរយៈេពលឬវ ិ ល ពៃនេស កម្ម ែដល នេស្ន ើ
សុំេទេ ះ េយើងខ៉ ំនឹងេផ្ញើលិខិតបដិេសធឬលិខិតែកែ្រប ( ្ល ស់បរ)មួ យច ប់
មួ យែដលខនមិន
ជូ នដល់អ្នកនិងអ្ន កផ្ត ល់េស របស់អ្នក ។ Fallon នឹងមិនបង់ៃថ្ល ចំេ ះេស
នអនុម័តេ ះេឡើយ។ Fallon ក៏នឹងផ្ដ ល់េសចក្ដ ីជូនដំណឹងដល់អ្នកនិងអ្ន កផ្ត ល់េស របស់អ្នកផងែដរ
្របសិនេបើេយើងខ៉ ំសំេរចកាត់បន្ថ យ ្អ ក ឬ បញ ប់េស កម្ម ែដលេយើងខ៉ ំ នអនុម័តពីមុន។
្របសិនេបើអ្នកមិនយល់្រសបចំេ ះការសេ្រមច ំងេនះេទ អ្ន ក ច ក់ ក បណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍េ កាន់
យក ្ឋ នបណ្តឹង រទុក្ខនិងបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍របស់ស ជិក មទូ រស័ព្ទេលខ 1-800-333-2535 ។
ស្រ ប់ព័ត៌ នស្ត ីពីការ ក់ ក បណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍ សូ មេមើលែផ្ន ក រេប ប ក់ ក បណ្ដឹង ក សរេសើរ
ការ កសួរ បណ្តឹង រទុក្ខនិងបណ្តង
ឹ ឧទ្ធ រណ៍ េ ក៉ ង េស វេ ែណ ំស ជិកេនះ។

េ

េពល្រតវការការអនុ ្ញ ត

មុនស្រ

ប់េស កម្ម េផ ងៗ

បែន្ថ មេលើការអនុ ្ញ ត មុនែដល្រតវការេដើម ីជួបអ្ន កឯកេទសក៉ ងប ្ត ញ ក់ ក់ នេស កម្ម
េផ ងេទ តែដល្រតវ នការអនុ ្ញ ត មុនពី Wellforce Care Plan, MassHealth ឬ Beacon Health Options
េដើម ីឱ េស
ំងេនះទទួ ល នការផ្គ ត់ផ្គង់។ (Beacon Health Options ទទួ លខុស្រតវចំេ ះការ

េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ Fallon Health៖1-855-508-4715 (TRS 711) ៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រកេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់ 6

្ង ច

េស បេ្រមើអតិថិជន Beacon Health Options៖1-888-877-7183 (TDD/TTY: 1-781-994-7660) 24 េ ៉ ងក៉ ងមួ យៃថ្ង
្រ ព
ំ ីរៃថ្ងក៉ ងមួ យស ្ត ហ៍
េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ MassHealth 1-800-841-2900 (TTY: 1-800-497-4648) ពីៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក េ ៉ ង 8 ្រពឹក
ដល់ 5 ្ង ច។
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ផ្ត ល់ការអនុ ្ញ តចំេ ះេស សុខ ព កប កិ រ ិ (េស សុខ ពផ វចិត្តនិងការេ្របើ្រ ស់ រ តុ)
ដល់ស ជិក) ។ េនះ បញ្ជ ីេស ែដល នការ ប់រងនិងេស ែដលមិន នការ ប់រង ប ្ហ ញេស កម្ម ែដល
្រតវការការអនុ ្ញ ត មុននិង / ឬការបញនបន្ដ ពី PCP របស់អ្នក។ អ្ន កផ្ត ល់េស របស់អ្នក្រតវែត ក់សំេណើសុំ
េស កម្ម ំងេ ះេ Wellforce Care Plan, Beacon Health Options (ស្រ ប់េស កម្ម សុខ ព កប
កិ រ ិ ) ឬ MassHealth ។

ការ្រគប់្រគងការេ្របើ្រ

ស់

ការ្រគប់្រគងការេ្របើ្រ ស់គឺ ដំេណើរការមួ យែដល្រតវ នេ្របើ្រ ស់េ យបុគ្គលិកFallonែដល នលក្ខ ណៈសម
ត្ត ិ្រគប់្រ ន់េដើម ីេធ្វ ឱ ្រ កដ អ្ន កនឹងទទួ ល នការែថ ំសុខ ព្រតឹម្រតវេ េពលែដលអ្ន ក្រតវការ ។
ការពិនិត េឡើង វ ិញនូ វការេ្របើ្រ ស់គឺ Fallon េ្របើ្រ ស់្រគេពទ និងគិ នុប ្ឋ ការេដើម ីពិនិត េមើលការ
ែថ ំសុខ ពែដលស ជិកទទួ ល ន។ ្របសិនេបើពួកេគកំណត់ េស េវជ្ជ ្រស្ដ
ែដល ំ ច់េ ះ Fallon
នឹង ក់ទងេ កាន់អ្នកផ្ត ល់េស របស់អ្នកេដើម ីជូនដំណឹងពីេសចក្ដ ីសេ្រមច។

ជំនួយែផ្នកដឹកជញន

ែផ្ន កមួ យៃនអត្របេ ជន៍ក៉ ងគេ្រ ង MassHealth ស ជិក Wellforce Care Plan MassHealth
ច នសិទ្ធិទទួ ល នការដឹកជញនែដលមិនប ្ទ ន់ េ ទស នៈកិច្ចការែថ ំសុខ ពែដល នការផ្គ ត់ផ្គង់។
អត្របេ ជន៍េនះ្រគប់្រគងេ យ MassHealth ។ េ ះ ៉ ង ក៏េ យ Fallon នឹងជួ យស ជិកឱ ទទួ ល
នការដឹកជញន។ េដើម ីឱ នសិទ្ធិទទួ ល នអត្របេ ជន៍េនះ អ្ន ក្រតវែតបំេពញឱ
ននូ វលក្ខ ណៈវ ិនិច្ឆ័យមួ យឬេ្រចើនដូ ចតេ ។
1. អ្ន កមិន នស ជិក្រគ រឬមនុស
េផ ងេទ តែដល ច ំអ្នកេ
ន។
2. អ្ន កមិន នលទ្ធ ពេ្របើមេធ
យដឹកជញន
រណៈឬ នេហតុផលេវជ្ជ ្រស្ត ែដល
អ្ន កមិន ចេ្របើ
ន។
3. ការ ត់ជួបរបស់អ្នក្រតវែតេឡើងស្រ ប់េស េវជ្ជ ្រស្ដ ែដល ំ ច់ប៉ុេ ្ណ ះ ។
4. អ្ន ក្រតវែតេ ជួ បអ្ន កផ្ត ល់េស MassHealth ។
ស្រ ប់ព័ត៌ នបែន្ថ ម សូ ម ក់ទងេស បេ្រមើអតិថិជន។ អ្ន កគួ រ ក់ទងគេ្រ
េពលការ ត់ជួបរបស់អ្នក េដើម ី ចឱ េយើង ត់ការសំេណើរបស់អ្នក ន។

ងឱ

នមុន

េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ Fallon Health៖1-855-508-4715 (TRS 711) ៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រកេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់ 6

្ង ច

េស បេ្រមើអតិថិជន Beacon Health Options៖1-888-877-7183 (TDD/TTY: 1-781-994-7660) 24 េ ៉ ងក៉ ងមួ យៃថ្ង
្រ ព
ំ ីរៃថ្ងក៉ ងមួ យស ្ត ហ៍
េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ MassHealth 1-800-841-2900 (TTY: 1-800-497-4648) ពីៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក េ ៉ ង 8 ្រពឹក
ដល់ 5 ្ង ច។
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េតើអ្នកគួ ររង់

ជ
ំ ួបអ្ន កផ្តល់េស ែថ

ស
ំ ុខ

ជ
ំ ួបអ្ន កផ្តល់េស ែថ

ពយូរប៉ុ ្ណ ?

ស
ំ ុខ

ពយូរប៉ុ ្ណ ?

េ េពលអ្ន ក ន រម្ម ណ៍មិន្រសលខន អ្ន កមិនគួ ររង់ ំជួបអ្ន កែថ ំសុខ ពរបស់អ្នកយូរេពកេ ះេទ។.
Fallon ដឹងអំពី រៈសំ ន់ៃនការទទួ ល នការែថ ំសុខ ព ៉ ង ប់រហ័សេហើយេនះ មូ លេហតុែដល
េយើង ន ប់យកេស ស្ត ង់ រ។ ងេ្រកាមេនះគឺ
ងស្ត ង់ រៃនការេ្របើេស ែដលអ្ន កគួ រែតទទួ ល ន
ស្រ ប់ការែថ ំសុខ ពរបស់អ្នក៖

ការែថ

េំ វជ្ជ

្រស្ត



េស សេ្រ ្គ ះប ្ទ ន់ - ន ្ល មៗពីបន្ទ ប់សេ្រ ្គ ះប ្ទ ន់ឬអ្ន កផ្ត ល់េស ែថ ំសុខ ពសេ្រ ្គ ះប ្ទ ន់េផ ង
េទ ត ៃម្ភ បួន (24) េ ៉ ងក៉ ងមួ យៃថ្ង និង ្រ ំពីរ (7) ៃថ្ង ក៉ ងមួ យស ្ត ហ៍។ អ្ន កក៏្រតវ នផ្គ ត់ផ្គង់ផង
ែដរចំេ ះេស រថយន្ត សេ្រ ្គ ះប ្ទ ន់និងេស ែថ ំេ្រកាយេពលសុខ ព នេស្ថ រ ព
ក់ទងេ នឹងការសេ្រ ្គ ះប ្ទ ន់



ការែថ



ការែថ ំបឋម
– ការែថ ំចំេ ះ ការៈេ គមិនប ្ទ ន់ - ក៉ ងរយៈេពល ដប់ (10) ៃថ្ង ៃនសំេណើសុំ ត់ជួបរបស់អ្នក។
ឧ ហរណ៍ េ េពលអ្ន ក្រតវការ ត់ជួប មួ យ PCP របស់អ្នកេ យ រអ្ន ក ន ការៈ ្ត
យ
េដើម។

ំប ្ទ ន់ - ក៉ ងរយៈេពលែសសិប្រ

ំបី (48) េ ៉ ងប ្ទ ប់ពីអ្នកេស្ន ើសុំការ

ត់ជួប។

– ការែថ ំចំេ ះ ការៈេ គមិនប ្ទ ន់- ក៉ ងរយៈេពលែសសិប្រ ំ (45) ៃថ្ង ក៉ ង្របតិទិនៃនការេស្ន ើសុំ
ត់ជួបរបស់អ្នក។ ឧ ហរណ៍ េ េពលអ្ន ក ក់ទង PCP របស់អ្នកេដើម ីកំណត់េពលេវ ពិនិត
សុខ ព ងកាយ។



ការែថ ំេ យឯកេទស
– ក៉ ងរយៈេពល 48 េ ៉ ងៃនសំេណើសុំការែថ

ំប ្ទ ន់របស់អ្នក

– ការែថ ំេលើេ គស ្ញ មិនែមនប ្ទ ន់ - នក៉ ងរយៈេពល មសិប (30) ៃថ្ង ក៉ ង
្របតិទិនៃនការេស្ន ើសុំ ត់ជួបរបស់អ្នក។ ឧ ហរណ៍ អ្ន ក្រតវការជួ បអ្ន កឯកេទសស្រ
្រកេពញទីរ ូអុីតែដលរក េដើម។

ប់ការព

ល

– ការែថ ំចំេ ះ ការៈេ គមិនប ្ទ ន់ - ក៉ ងរយៈេពល ៉ ងេ ច ស់ហុកសិប (60) ៃថ្ង ក៉ ង
្របតិទិនៃនការេស្ន ើសុំ ត់ជួបរបស់អ្នក។
ឧ ហរណ៍េ េពលែដលអ្ន ក្រតវការជួ បអ្ន កឯកេទសស្រ ប់ការពិនិត ្រប ំ ្ន ំ េដើម។

េស កម្ម សខ
ុ
ព កប កិ រ ិ
 េស សេ្រ ្គ ះប ្ទ ន់ -



(សុខ

ពផ វចិត្តនិង/ឬការេ្របើ

រ

តុ)

ន ្ល មៗពីបន្ទ ប់សេ្រ ្គ ះប ្ទ ន់ឬអ្ន កផ្ត ល់េស ែថ ំសុខ ពសេ្រ ្គ ះប ្ទ ន់េផ ងេទ ត
(ឧ ហរណ៍េពលស្រ កេ មន្ទ ីរេពទ ឬការបន ប តិពុលគឺ ការ ំ ច់) ៃម្ភ បួន (24) េ ៉ ងក៉ ងមួ យ
ៃថ្ង និង ្រ ំពីរ (7) ៃថ្ង ក៉ ងមួ យស ្ត ហ៍។
អ្ន កក៏្រតវ នការផ្គ ត់ផ្គង់ផងែដរស្រ ប់េស រថយន្ត សេ្រ ្គ ះប ្ទ ន់និងេស ែថ ំេ្រកាយេពលសុខ ព
នេស្ថ រ ព ែដល ក់ទងេ នឹងការសេ្រ ្គ ះប ្ទ ន់
ការែថ ំប ្ទ ន់ - នក៉ ងរយៈេពលបី (3) ៃថ្ង េធ្វ ការៃនការេស្ន ើសុំ ត់ជួប របស់អ្នក
(ឧ ហរណ៍េ េពលែដលអ្ន កអស់ ្ន េំ លប) ។

េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ Fallon Health៖1-855-508-4715 (TRS 711) ៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រកេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់ 6

្ង ច

េស បេ្រមើអតិថិជន Beacon Health Options៖1-888-877-7183 (TDD/TTY: 1-781-994-7660) 24 េ ៉ ងក៉ ងមួ យៃថ្ង
្រ ព
ំ ីរៃថ្ងក៉ ងមួ យស ្ត ហ៍
េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ MassHealth 1-800-841-2900 (TTY: 1-800-497-4648) ពីៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក េ ៉ ង 8 ្រពឹក
ដល់ 5 ្ង ច។
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ជ
ំ ួបអ្ន កផ្តល់េស ែថ

ស
ំ ុខ

ពយូរប៉ុ ្ណ ?

ល់េស សុខ ព កប កិ រ ិ េផ ងៗេទ ត (សុខ ពផ វចិត្តនិង/ឬការេ្របើ្រ
រ ួម ំងេស អ្ន កជំងឺមិន ្ន ក់ក៉ ងមន្ទ ីរេពទ - ក៉ ងរយៈេពលដប់ (10)
ៃថ្ង េធ្វ ការៃនសំេណើសុំ ត់ជួបរបស់អ្នក។

ស់

រ

តុ)

្របសិនេបើអ្នកជួ ប្របទះការលំ កក៉ ងការទទួ ល នេស កម្ម ែដលអ្ន ក្រតវការែដល នេ ក៉ ងបញ្ជ ីស្តង់
រៃនការេ្របើេស
ងេលើ អ្ន ក ច ក់ ក បណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍េ
យក ្ឋ នបណ្តឹង រទុក្ខនិងបណ្តឹង
ឧទ្ធ រណ៍របស់ស ជិក Fallon ន។ ស្រ ប់ព័ត៌ នស្ត ីពីការ ក់ ក បណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍ សូ មេមើលែផ្ន ក
រេប ប ក់ ក បណ្ដឹង ក សរេសើរ ការ កសួរ បណ្តឹង រទុក្ខនិងបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍
េ ក៉ ងេស វេ ែណ ំស ជិកេនះ។

េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ Fallon Health៖1-855-508-4715 (TRS 711) ៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រកេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់ 6

្ង ច

េស បេ្រមើអតិថិជន Beacon Health Options៖1-888-877-7183 (TDD/TTY: 1-781-994-7660) 24 េ ៉ ងក៉ ងមួ យៃថ្ង
្រ ព
ំ ីរៃថ្ងក៉ ងមួ យស ្ត ហ៍
េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ MassHealth 1-800-841-2900 (TTY: 1-800-497-4648) ពីៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក េ ៉ ង 8 ្រពឹក
ដល់ 5 ្ង ច។
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ែផ្នកទី 5៖ ការស្រមបស្រមលអត្របេ

គិ

នុប ្ឋ យិការអ្ន ក្រគប់្រគងករណី

ចជួយអ្ន កឱ ទទួ ល

ជន៍

នេស កម្ម ែដលអ្ន ក្រតវការ

អ្ន ក ច្រតវ នបញនេ កម្ម វ ិធីេស កម្ម ែថ ំហ្វ រតុនែដល កែន្ល ងរបស់េយើង
គិ នុប ្ឋ យិការអ្ន ក្រគប់្រគងករណី គិ នុប ្ឋ យិការែដលទទួ ល នចុះេ ្ម ះ
និង ន
្ញ ប័ណ្ណនឹងពិនិត និង យតៃម្ល ការែថ ំសុខ ពែដលអ្ន កទទួ ល នពីអ្នកផ្ត ល់េស របស់េយើង។
គិ នុប ្ឋ យិការអ្ន ក្រគប់្រគងករណី Fallon នឹងេធ្វ ការស្រមបស្រមលេស កម្ម មួ យអ្ន ក្រគប់្រគងករណីរបស់
Wellforce។ គិ នុប ្ឋ យិការអ្ន ក្រគប់្រគងករណីនឹង
៖



ការែថ



ការែថ ំរបស់អ្នក្រតវ នស្រមបស្រមលស្រ ប់ប ្ហ សុខ
កម្ម វ ិធី្រគប់្រគងការព
លេដើម ីសេ្រ ្គ ះប ្ទ ន់សុខ ព
Clinical Management Program) ំ ច់។

ពផ វចិត្តនិងការេ្របើ រ តុែផ្អ ក ម
កប កិ រ ិ (Behavioral Health Intensive



អ្ន កនឹងទទួ ល

នការអប់រពីធន

ប់អ្នក។



អ្ន កនឹងទទួ ល

នជំនួយក៉ ងការ "ែស្វ ងរក" ក៉ ង្របព័ន្ធ និង



អ្ន ក

ំរបស់អ្នក្រតវ

នស្រមបស្រមលស្រ

នេស កម្ម ក្រមិតសមរម ស្រ

ប់ការែថ

នេផ ងៗែដល

ំេវជ្ជ

នស្រ

្រស្ដ ។

ប់អ្នក។

អ្ន ក ចនឹង្រតវ នេគបញនេ កាន់េស ែថ ំពីអ្នក្រគប់្រគងករណីគិ នុប ្ឋ យិការ េ យ PCP
របស់អ្នកឬ ចនឹង្រតវ នកំណត់អត្ត ស ្ញ ណេ យ យក ្ឋ ន្រគប់្រគងការែថ ំសុខ ពរបស់ Fallon
(Fallon Care Management Department) េ យែផ្អ កេលើព័ត៌ នែដលអ្ន ក ន ក់បញលក៉ ងសំណុំែបប
បទត្រមវការការេមើលែថ (CNS) ែដលេយើងេស្ន ើសុំឱ អ្ន កបំេពញេពលចុះេ ្ម ះ មួ យគេ្រ ង Wellforce Care
Plan។ សំណុំែបបបទេនះរ ួមបញល ំងព័ត៌ នសុខ ពរបស់អ្នកនិងេសចក្ដ ីសេង្ខ បៃនត្រមវការនិង
កង្វ ល់បច៉ ប ន្ន របស់អ្នក។
េលើសពីេនះេទ ត ្របសិនេបើអ្នកគិត េ យ រែត ្ថ ន ពសុខ ពរបស់អ្នក
នការពិ កស្រ ប់អ្នកក៉ ងការស្រមបស្រមលការែថ ំសុខ ព ំងអស់ែដលអ្ន ក្រតវការ
អ្ន ក ច ក់ទង យក ្ឋ នេស អតិថជ
ិ នរបស់េយើង មរយៈេលខ 1-855-508-4715 េដើម ីេស្ន ើសុំជំនួយពីអ្នក
្រគប់្រគងករណីគិ នុប ្ឋ យិការរអ្ន កជួ យែស្វ ងរកេស របស់េយើង។

Wellforce Care Plan នឹងជួយអ្ន កស្រមបស្រមល ល់េស កម្ម MassHealth
អ្ន ក នសិទ្ធិទទួ ល នបូ ករ ួម ំងការដឹកជញន

ង
ំ អស់

អ្ន ក នសិទ្ធិទទួ ល នអត្របេ ជន៍ ក់ ក់េ េ្រកាមកម្ម វ ិធីគេ្រ ង Wellforce Care Plan ។
េ ះ
៉ ង ក៏េ យ នេស កម្ម មួយចំនួនែដលផ្គ ត់ផ្គង់េ យ MassHealth
ប៉ុែន្រតវ នស្រមបស្រមលេ យ Fallon ។. សូ មេ ង មឯក រ បញ្ជ ីេស ែដល នការ ប់រងនិងេស
ែដលមិន នការ ប់រង បញលក៉ ងេនះ េស វេ ែណ ំស ជិក
ស្រ ប់បញ្ជ ីេពញេលញៃនេស កម្ម ែដល្រតវ នផ្គ ត់ផ្គង់របស់អ្នក ំងអស់។ អ្ន កក៏ ចចូ លេ្របើឯក រ
បញ្ជ ីេស ែដល នការ ប់រងនិងេស ែដលមិន នការ ប់រង មអន ញ fallonhealth.org/Wellforce ។
អ្ន កជួ យែស្វ ងរកេស របស់េយើង ចជួ យស្រមបស្រមលឱ អ្ន កចំេ ះ ល់គេ្រ ងក៉ ង Wellforce Care Plan
ឬេស កម្ម ែដលទទួ ល នការផ្គ ត់ផ្គង់ MassHealth ។ េដើម ី ក់ទងអ្ន កជួ យែស្វ ងរកេស របស់េយើងខ៉ ំ
សូ មេ ទូ រស័ព្ទមកកាន់ែផ្ន កេស អតិថិជនរបស់ Fallon មរយៈេលខ 1-855-508-4715 ។
ឧ ហរណ៍្របសិនេបើអ្នកមិន
ង្វ ះការដឹកជញន
រណៈ,

ចទទួ ល នការ ត់ជួបការែថ ំសុខ ពេ យ រែត ្ថ ន
ក់ទងអ្ន កជួ យែស្វ ងរកេស Fallon ៉ ងេ ច ស់ដប់ (10)

ពសុខ

េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ Fallon Health៖1-855-508-4715 (TRS 711) ៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រកេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់ 6

ពឬក

្ង ច

េស បេ្រមើអតិថិជន Beacon Health Options៖1-888-877-7183 (TDD/TTY: 1-781-994-7660) 24 េ ៉ ងក៉ ងមួ យៃថ្ង
្រ ព
ំ ីរៃថ្ងក៉ ងមួ យស ្ត ហ៍
េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ MassHealth 1-800-841-2900 (TTY: 1-800-497-4648) ពីៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក េ ៉ ង 8 ្រពឹក
ដល់ 5 ្ង ច។
29

ែផ្នកទី 5៖ ការស្រមបស្រមលអត្របេ

ជន៍

ៃថ្ង មុនេពលការ ត់សុខ ពរបស់អ្នក។ ្របសិនេបើអ្នក នសិទ្ធិ្រគប់្រ ន់ អ្ន កជួ យែស្វ ងរកេស
នឹងស្រមបស្រមលការដឹកជញនអ្ន កេ កាន់កែន្ល ង ត់ជួបែថ ំសុខ ពរបស់អ្នកេហើយនឹងជួ យអ្ន ក
បំេពញទ្រមង់ែបបបទការដឹកជញនក៉ ងគេ្រ ង MassHealth (PT-1) ។ េ េពល MassHealth
អនុម័តេលើសំេណើសុំ PT-1 របស់អ្នក អ្ន កនឹង ចេរ បចំមេធ
យេធ្វ ដំេណើរែដល ការ ំ ច់។
អ្ន កក៏ ច ក់ទងមជ មណ្ឌលេស កម្ម អតិថិជនរបស់ MassHealth មេលខ 1-800-841-2900
ស្រ ប់ជំនួយក៉ ងការកំណត់កែន្ល ងេដើម ីទទួ ល នេស ែដល នការផ្គ ត់ផ្គង់េ យ MassHealth ។

្របសិនេបើអ្នកទទួ ល

នវ ិក្ក យប្រត

ដ ប អ្ន កេ រកអ្ន កផ្ត ល់េស ក៉ ងប ្ត ញគំេ ង Wellforce Care Plan រ នការយល់្រពមពី Fallon
េ យេ រកអ្ន កផ្ត ល់េស េ្រ ប ្ត ញ អ្ន កផ្ត ល់េស របស់អ្នកមិន ចេចញវ ិក្ក យប្រតេ យអ្ន កសំ ប់េស
កម្ម ែដលស្ថ ិតេ្រកាមកម្ម វ ិធី Wellforce Care Plan េ ះេទ។ េ ះ
៉ ង ក៏េ យ្របសិនេបើអ្នក
ទទួ ល នវ ិក្ក យប្រតគិត្រ ក់ស្រ ប់េស កម្ម ែដលអ្ន កទទួ ល នពីអ្នកផ្ត ល់េស
មួ យ
សូ ម ក់ទងមកកាន់ែផ្ន កេស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ Fallon មរយៈេលខ 1-855-508-4715 ។
អ្ន កតំ ង ្ន ក់នឹងជួ យអ្ន កេ ះ្រ យ វ ិក្ក យប្រតេ ះ ឬបញនអ្ន កឱ េ
ក់ ក បណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍
មួ យ យក ្ឋ នបណ្តឹង រទុក្ខនិងបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍របស់ស ជិក។ ស្រ ប់ព័ត៌ នស្ត ីពី
ការ ក់ ក បណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍ សូ មេមើលែផ្ន ក រេប ប ក់ ក បណ្ដឹង ក សរេសើរ ការ កសួរ
បណ្តឹង រទុក្ខនិងបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍ េ ក៉ ងេស វេ ែណ ំស ជិកេនះ។

ការស្រមបស្រមលអត្របេ

ជន៍

ការសំរបសំរ ួលអត្របេ ជន៍ (COB) េកើតេឡើងេ េពលែដលគេ្រ ង
ប់រងសុខ ពេ្រចើន ងមួ យ្រគប
ដណ្តប់េលើេស កម្ម ែតមួ យ។ េនះរ ួមបញល ំងគេ្រ ងែដលផ្ត ល់អត្របេ ជន៍ស្រ ប់ការចំ យេលើៃថ្ល
មន្ទ ីរេពទ ៃថ្ល ការព
លសុខ ព ៃថ្ល ព
លេធ្ម ញឬៃថ្ល ការែថ ំសុខ ពេផ ងេទ ត។
េ េ្រកាម COB គេ្រ ងមួ យ្រតវបង់ចំ យស្រ ប់អត្របេ ជន៍ ំង្រស ុងក៉ ង ម គេ្រ ង
ប់រង
ចម ង។ គេ្រ ងេផ ងេទ ត (គេ្រ ង
ប់រងប ្ទ ប់បន ំ) បង់តុល ពសល់ៃនៃថ្ល េស ្រគបដណ្តប់។
គេ្រ ងចម ងនិងប ្ទ ប់បន ំ្រតវកំណត់េ យច ប់ ស្ត ង់ រែដលេ្របើ្រ ស់េ យ្រក ុមហ៊ុន
ប់រង ំង
អស់។
េយើងខ៉ ំ នសិទ្ធិ ្ល ស់បរព័ត៌ នអត្របេ ជន៍ មួ យគេ្រ ង្រក ុមការ រ អ្ន ក
ប់រង
អង្គ ពឬបុគ្គល មួ យដ៏ៃទេទ តេដើម ីកំណត់អត្របេ ជន៍ែដល្រតវបង់េ យេ្របើ COB ។
េយើង នសិទ្ធិទទួ ល នសំណងពីេ កអ្ន កឬ គីេផ ងេទ តស្រ ប់េស កម្ម ែដលផ្ត ល់ជូនដល់េ កអ្ន ក។
អ្ន ក្រតវផ្ត ល់ព័ត៌ ននិងជំនួយ
េហើយចុះហត្ថ េល េលើឯក រ ំ ច់
េដើម ីជួយេយើងឱ
ទទួ ល ន្រ ក់សំណង វ ិញ។ អ្ន កមិន្រតវេធ្វ អ្វ មួ យេដើម ី ក់ក្រមិតដល់ការទូ ត់សងេនះេទ។
្របសិនេបើការទូ ត់្រ ក់្រតវេធ្វ េឡើងេ្រកាមគំេ ងេផ ងេទ តែដលគួ រែត នេ្រកាមគេ្រ ងេនះ
េយើង នសិទ្ធិទូ ត់ថ វ ិការសងគេ្រ ង វ ិញេ
មវ ិ ល ពែដល ំ ច់េដើម ីបំេពញ មបំណងរបស់ COB
។ ្របសិនេបើេយើងបង់តៃម្ល អត្របេ ជន៍ដល់គេ្រ ង មួ យេ យស ្ត នចិត្ត េយើងនឹងមិន្រតវបង់ៃថ្ល
អត្របេ ជន៍ែបបេនះម្ត ងេទ តេទ។ េយើងក៏ នសិទ្ធិក៉ ងការ រ្រ ក់សំណងែដល នបង់េលើសេ យ រ
ែតការ
ប់រងពីគេ្រ ងេផ ងេទ ត។
េយើងនឹងមិនបង់្រ
េលើសពីៃថ្ល អត្របេ

ក់ ន់ ្ន ស្រ ប់េស កម្ម
មួ យេឡើយ។ េយើងនឹងមិនេធ្វ ការបង់្រ ក់
ជន៍េពញេលញែដល នេ ក៉ ងកិច្ចសន េនះេទ។ ្របសិនេបើេយើងផ្ត ល់ឬ

េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ Fallon Health៖1-855-508-4715 (TRS 711) ៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រកេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់ 6

្ង ច

េស បេ្រមើអតិថិជន Beacon Health Options៖1-888-877-7183 (TDD/TTY: 1-781-994-7660) 24 េ ៉ ងក៉ ងមួ យៃថ្ង
្រ ព
ំ ីរៃថ្ងក៉ ងមួ យស ្ត ហ៍
េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ MassHealth 1-800-841-2900 (TTY: 1-800-497-4648) ពីៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក េ ៉ ង 8 ្រពឹក
ដល់ 5 ្ង ច។
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ជន៍

េរ បចំេស កម្ម ជូនអ្ន កេ េពលែដលគេ្រ ង ប់រងេផ ងេទ តគឺ គេ្រ ងចម ង េយើងខ៉ ំ នសិទ្ធិក៉ ងការ
រមក វ ិញនូ វ្រ ក់ែដលេយើងខ៉ ំ នបង់េលើសពីគេ្រ ងចម ងឬពី គីែដលសម្រសបេផ ងេទ ត។
្របសិនេបើេយើងខ៉ ំមិន នទទួ លឯក រ ំ ច់ពីអ្នកេទេ ះ េយើងខ៉ ំ ចនឹងបដិេសធការ ម ររបស់អ្នក។
េដើម ីទទួ ល នអត្របេ ជន៍ ំងអស់ែដល ន អ្ន ក្រតវែត ក់ ក ម រេ ក៉ ងគេ្រ ងនីមួយៗ។

ឧ

េទសកម្ម

ឧ េទសកម្ម (ដំេណើរការៃនការ ក់ជំនួស ្ច ស់បំណុល ្ន ក់េផ ងេទ ត) នឹង
្រតវអនុវត្របសិនេបើអ្នក នសិទ្ធិ្រសបច ប់េដើម ីទទួ ល្រ ក់ពីបុគ្គល ្ន ក់ឬអង្គ
េទ តទទួ លខុស្រតវចំេ ះជំងឺឬរបួ សរបស់អ្នក។

ព

មួ យពីេ្រ

ះ

គីេផ ង

េយើង ចេ្របើសិទ្ធិឧ េទសកម្ម របស់អ្នកេ យ នឬ ្ម នការយល់្រពមពីអ្នកេដើម ី រ
ពី គីែដលទទួ លខុស្រតវឬ្រក ុមហ៊ុន
ប់រងរបស់ គីេ ះនូ វៃថ្ល េស ែដល នផ្ត ល់ជូនអ្ន កឬនូ វ
ការចំ យែដលេយើង្រតវទទួ លរង ក់ទងនឹងជំងឺឬរបួ សរបស់អ្នក។ េយើងនឹងជូ នដំណឹងដល់អ្នកពីសិទ្ធិ
ក៉ ងការទទួ ល្រ ក់សំណងមុនេពលការទូ ត់្រ ក់ឬការវ ិនិច្ឆ័យ។ ្របសិនេបើអ្នកទទួ ល នសំណងពី គី
ទទួ លខុស្រតវ េយើងខ៉ ំ នសិទ្ធិក៉ ងការ រពីអ្នកនូ វៃថ្ល េស ែដល នផ្ត ល់ជូនអ្ន កឬការចំ យែដលេកើតេឡើង។
សិទ្ធិរបស់េយើងក៉ ងការទទួ ល នសំណង នមុនអ្ន កេផ ង េ ះបី អ្ន កមិន ន់ទទួ ល ន្រ ក់សំណង
មការ ម ររបស់អ្នក ំងអស់ពី គីេផ ងេទ តក៏េ យ ឬ្របសិនេបើ្រ ក់ចំ យ
ែដលអ្ន កទទួ ល ន្រតវេគ ត់ទុក
ការបង់្រ ក់េ្រ ពីការចំ យេលើការែថ ំសុខ ព។ ការ រសំណង
ពីការ
ប់រងេលើការការ ររបួ ស ្ទ ល់ខនេ េ្រកាមេ លនេ
យដឹកជញន Massachusetts
្រតវ នកំណត់ មច ប់។ ្របសិនេបើេយើងខ៉ ំមិន នទទួ លឯក រ ំ ច់ពីអ្នកេទេ ះ េយើងខ៉ ំ ចនឹង
បដិេសធការ ម ររបស់អ្នក។

េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ Fallon Health៖1-855-508-4715 (TRS 711) ៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រកេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់ 6

្ង ច

េស បេ្រមើអតិថិជន Beacon Health Options៖1-888-877-7183 (TDD/TTY: 1-781-994-7660) 24 េ ៉ ងក៉ ងមួ យៃថ្ង
្រ ព
ំ ីរៃថ្ងក៉ ងមួ យស ្ត ហ៍
េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ MassHealth 1-800-841-2900 (TTY: 1-800-497-4648) ពីៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក េ ៉ ង 8 ្រពឹក
ដល់ 5 ្ង ច។
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ការពន ល់ពីអត្របេ

ន

ប់រង

ជន៍ឱសថ ្ថ នរបស់អ្នក

អត្របេ ជន៍ឱសថ ្ថ នគឺ មេធ
យមួ យេផ ងេទ តែដលគេ្រ ង Wellforce Care Plan
ជួ យអ្ន កែថរក សុខ ពរបស់អ្នក។ គេ្រ ង Wellforce Care Plan
្រគបដណ្តប់េលើឱសថ មេវជ្ជ ប ្ជ
គេ្រចើនេហើយេ្រជើសេរសយកឱសថ ន ៉ កនិងឱសថទូ េ (មិន
ជំនួសឱសថែដល ចរក ន ម ង មេវជ្ជ ប ្ជ ។ អ្ន ក្រតវេ្របើឱសថទូ េ េ េពលែដល នលុះ្រ
ែតអ្ន កផ្ត ល់េស ែថ ំសុខ ពរបស់អ្នកសរេសរ " ្ម នការេ្របើជំនួស"
េ េលើេវជ្ជ ប ្ជ េហើយការអនុ ្ញ ត មុន្រតវ នេធ្វ េឡើង។

ន ៉ ក)

ក៉ ង ម ស ជិកៃន Wellforce Care Plan MassHealth
អត្របេ ជន៍និងេស កម្ម គេ្រចើនែដលអ្ន កទទួ ល នគឺមិន នចំ យ
្រ ក់េចញពីេ េ ៉ របស់អ្នកេ ះេទ។ េ ះ ៉ ង ក៏េ យ នការទូ ត់្រ ក់
រ ួមមួ យចំនួនែដល ក់ទងនឹងផល្របេ ជន៍ឱសថ ្ថ នរបស់អ្នកែដលអ្ន ក្រតវទទួ លខុស្រតវក៉ ងការបង់្រ
ការបង់្រ

ក់រ ួមស្រ

ប់ឱសថ

 $3.65 សំ ប់ឱសថ

នដូ ច

ងេ្រកាម៖

នេវជ្ជ ប ្ជ

 $3.65 សំ ប់ឱសថ មេវជ្ជ ប ្ជ ទូ េ និងឱសថរក
ែដលអ្ន ក នេវជ្ជ ប ្ជ ពីេវជ្ជ បណ្ឌិត។

ន

មឱសថ ្ថ ន (្របេភទទូ េ

 $1 ស្រ ប់ឱសថ ននិង ្ម នេវជ្ជ ប ្ជ ទូ េ (្របេភទទូ េ និង
ែដល្រតវ នេគេ្របើេដើម ីព
លជំងឺទឹកេ មែផ្អ ម ជំងឺេលើស
េ

ក់៖

លការណ៍េនះ្រតវអនុវត្ត ចំេ

ះ

និង

ន ៉ ក)
ម និងជំងឺស្ទះសរៃស

ន ៉ ក)

ម។

ំងការេចញេវជ្ជ ប ្ជ េលើកដំបូងនិងការេបើក ្ន ប
ំ ែន្ថ ម

អ្ន ក្រតវរ ួមចំែណកបង់្រ ក់រ ួម្របសិនេបើអ្នក ច នលទ្ធ ពទិញ ប៉ុែន្របសិនេបើអ្នកមិន ចេទ
កុំ កេចញេ យ ្ម ន ្ន ។ំ ្របសិនេបើអ្នកមិន ចទូ ត់េចញ្រ ក់រ ួមចំែណកេទេ ះ ឱសថការរបស់អ្នកេ
ែត្រតវផ្ត ល់ឱ អ្ន កនូ វ ្ន ែំ ដលអ្ន ក្រតវការ។ េ ះ
៉ ង ក៏េ យ្របសិនេបើអ្នកមិន នបង់្រ ក់រ ួមចំែណកេទ
អ្ន កេ ែតជំ ក់លុយឱសថការរបស់អ្នកេហើយអ្ន កនឹង្រតវសង វ ិញេ េពលេ្រកាយ។
សូ មទូ រស័ព្ទេ កាន់ែផ្ន កេស អតិថិជនរបស់េយើង្របសិនេបើឱសថ ្ថ ន
មិន្រពមផ្ត ល់ឱ អ្ន កនូ វ ្ន ំ មេវជ្ជ ប ្ជ របស់អ្នកេទេ ះ។

ឱសថែដល ្ម នេវជ្ជប ្ជ
គេ្រ ង Wellforce Care Plan ្រគបដណ្តប់េលើ ្ន ំ ្ម នេវជ្ជ ប ្ជ
េ្រចើនដូ ច
្ន ក
ំ ្អ ក ្ត
យ និង ្ន ំ ែឡរហ ី
េ យេ្របើេ លការណ៍បង់្រ ក់រ ួមចំែណកែដល ន ដូ ចែដល នចុះក៉ ង បញ្ជ ីេស ្រគបដណ្តប់និងេស
មិន ប់បញលរបស់អ្នក។ អ្ន ក ចទទួ ល នការផ្គ ត់ផ្គង់ ្ន េំ នះចំនួន 30 ៃថ្ង េបើអ្នក នេវជ្ជ ប ្ជ ពី PCP
របស់អ្នក។ សូ មេ ទូ រស័ព្ទេ េស កម្ម អតិថិជនរបស់ Fallon ស្រ ប់ព័ត៌ នបែន្ថ ម។

ការេលើកែលងចំេ

ះការរ ួមចំែណកបង់្រ

ក់

មឱសថ ្ថ នរបស់អ្នក

េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ Fallon Health៖1-855-508-4715 (TRS 711) ៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រកេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់ 6

្ង ច

េស បេ្រមើអតិថិជន Beacon Health Options៖1-888-877-7183 (TDD/TTY: 1-781-994-7660) 24 េ ៉ ងក៉ ងមួ យៃថ្ង
្រ ព
ំ ីរៃថ្ងក៉ ងមួ យស ្ត ហ៍
េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ MassHealth 1-800-841-2900 (TTY: 1-800-497-4648) ពីៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក េ ៉ ង 8 ្រពឹក
ដល់ 5 ្ង ច។
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អ្ន កនឹងមិន ំ ច់រ ួមចំែណកបង់ៃថ្លស្រ
សុខ ពរបស់អ្នកេឡើយ្របសិនេបើ៖
 អ្ន ក ន យុេ្រកាម 21 ្ន ំ។




អ្ន ក នៃផ្ទ េ ះឬអ្ន កទទួ ល
ៃថ្ង ប ្ទ ប់ពីែខែដល នៃផ្ទ េ

ន

ប់េស ឱសថ ្ថ ន

ប់រង

មួ យែដល្រគបដណ្តប់េ

នេស ពីឱសថ ្ថ នក៉ ងអំឡ
ុ ងេពល 60
ះរបស់អ្នកបញ្ច ប់។ (អ្ន ក្រតវែត្រ ប់ឱសថការ

អ្ន កគឺ អ្ន កជំងឺធ្ងន់ធ្ងរែដលស្រ កព
លេ មន្ទ ីរេពទ មណ្ឌលែថ ំ
មន្ទ ីរេពទ ជម្ង ឺ ៃំ រឬមន្ទ ីរេពទ ្ត រនីតិសម
ឬកែន្ល ងែថ ំសុខ ពស្រ



អ្ន កកំពុងទទួ លេស ែថ



អ្ន កកំពុងទទួ លស ្ភ រៈផ្គ ត់ផ្គង់ជំនួយគេ្រ



អ្ន ក



អ្ន កគឺ ជន តិេដើម េមរ ិក ឬ ជន តិេដើមេ
ពីកុលសម្ព ័ន្ធែដលទទួ ល ្គ ល់េ យរដ្ឋ សហព័ន្ធ

ន

ំជន

យរងេ្រ

ង្រគ

នៃផ្ទ េ

ះ។ )

ប់អ្នកពិការផ វចិត្ត។

រ។
ក់្រប

ំ ្ន ំដូចែដល

នពណ៌

ងេ្រកាម។

Alaska

ឹ
មិនែមន្រគប់ឱសថការ ំងអស់ដង
ករណីេលើកែលង ំងេនះ្រតវអនុវត្ត ចំេ
ន្រ ប់ឱសថការរបស់អ្នក្របសិនេបើពួកេគមិនដឹង។

ក់ចំែណករ ួមស្រ

អ្ន ក

ង

ះ។

នដល់ចំនួនខ្ព ស់បំផុតៃនការរ ួមចំែណកបង់្រ

ក្រមិតខ្ព ស់បំផុតៃន្រ

យគេ្រ

ប់ឱសថ ្ថ ន្រប

ះអ្ន កេឡើយ។ ្រតវ្រ

កដ

អ្ន ក

ំ ្ន ំ

ទឹក្រ ក់ (កំណត់) "ខ្ព ស់បំផុត" អតិបរ ចំនួន $250 ដុ ្ល របែន្ថ មេលើចំនួនទឹក្រ ក់ែដល្រតវបង់រ ួម
េ ឱសថ ្ថ នែដល ល់ស ជិក MassHealth ្រគប់រ ូប្រតវ នេគត្រមវឱ បង់ក៉ ងមួ យ ្ន ំ ម្របតិទិន
េលើកែលងែតអ្ន កមិន្រតវ នេគត្រមវឱ បង់្រ ក់រ ួមចំែណកែដល នេរ ប ប់ ងេលើេនះ។
(មួ យ ្ន ំ្របតិទិនគឺពីែខមក រហូ តដល់ែខធ។ ) ចំនួនខ្ព ស់បំផុតេនះគឺ ចំនួនសរុបៃន្រ ក់
រ ួមចំែណកែដលអ្ន ក្រតវបង់ េបើេ ះ អ្ន ក នបង់ដល់ចំនួន ំងេនះ ក់ែស្ត ងឬក៏អត់ក៏េ យ។
ស ជិក ្ន ក់ៗក៉ ង្រគ ររបស់អ្នក ប់ពី យុ 21 ្ន ំេឡើងេ នឹង្រតវបង់្រ ក់រ ួមចំែណក
េនះរហូ តដល់ ត់
នដល់ក្រមិតបរ ិ ណខ្ព ស់បំផុត េលើកែលងែតពួ កេគមិន្រតវ នត្រមវឱ បង់្រ ក់រ ួម
ចំែណកែដល នេរ ប ប់ ងេលើេនះ។ េ េពលអ្ន កបង់េកើនដល់ចំនួនទឹក្រ ក់ខ្ពស់បំផុតេនះេហើយ
អ្ន កមិន្រតវបង់្រ ក់រ ួមចំែណកបែន្ថ មេលើសេនះេទ តេទក៉ ងកំឡ
ុ ង ្ន ំ ម្របតិទិនេ ះ។
េ េពលែដល្រ ក់រ ួមចំែណកែដលអ្ន ក្រតវបង់េកើនដល់ "ចំនួនខ្ព ស់បំផុត" ស្រ ប់ៃថ្ល ឱសថ ្ថ នេហើយ
អ្ន កនឹងមិន្រតវបង់ៃថ្ល រ ួមចំែណកបែន្ថ មេទ តស្រ ប់រយៈេពលែដលេ សល់ៃន ្ន ំ ម្របតិទិនេ ះេឡើយ។
ឧ ហរណ៍៖ ្របសិនេបើអ្នកបង់ដល់ចំនួនខ្ព ស់បំផុតៃនៃថ្ល ឱសថ ្ថ នគិត្រតឹមែខក ្ញ អ្ន កនឹងមិន ំ ច់បង់
្រ ក់រ ួមចំែណកបែន្ថ មឱ ឱសថ ្ថ នរហូ តដល់ៃថ្ង ទី 1 ែខមក ្ន ំេ្រកាយ។

េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ Fallon Health៖1-855-508-4715 (TRS 711) ៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រកេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់ 6

្ង ច

េស បេ្រមើអតិថិជន Beacon Health Options៖1-888-877-7183 (TDD/TTY: 1-781-994-7660) 24 េ ៉ ងក៉ ងមួ យៃថ្ង
្រ ព
ំ ីរៃថ្ងក៉ ងមួ យស ្ត ហ៍
េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ MassHealth 1-800-841-2900 (TTY: 1-800-497-4648) ពីៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក េ ៉ ង 8 ្រពឹក
ដល់ 5 ្ង ច។
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ែផ្នកទី 6៖ េស កម្ម ែដល្រតវ

ព័ត៌

នសំ

ន

ប់រង

ន់េផ ងេទ តអំពីេវជ្ជប ្ជ របស់អ្នក

កម្ម វ ិធីឱសថ ្ថ ន
Fallon េ្របើ្រ ស់កម្ម វ ិធីឱសថ ្ថ នមួ យចំនួនេដើម ីេលើកកម្ព ស់ការេ្របើ្រ ស់ឱសថ មេវជ្ជ ប ្ជ េ យ
នសុវត្ថ ិ ពនិងសមរម ។ មិនែមន្រគប់ឱសថ ំងអស់ នេ ក៉ ងកម្ម វ ិធីឱសថ ្ថ នេ ះេទ។
ឱសថែដល កម្ម សិទ្ធិរបស់កម្ម វ ិធីសុខ ព មួ យ នការែណ ំស្រ ប់ការេ្របើ្រ ស់ែដល្រតវបំេពញ
មុននឹងេយើងខ៉ ំ ច
ប់រងឱសថ ំងេនះ ន។ អ្ន ក ចរកេឃើញ ្ន ំ
កម្ម សិទ្ធិរបស់កម្ម វ ិធីឱ
សថ ្ថ ន េ េលើេគហទំព័រ Wellforce Care Plan, fallonhealth.org/Wellforce ។
្របសិនេបើអ្នក្រតវការច ប់ចម្ល ងៃនេស វេ រ ូបមន្ត សំ ប់េធ្វ ្ន ំ សូ មទូ រស័ព្ទមកកាន់ែផ្ន កបំេ រអតិថិ
ជនរបស់េយើង មេលខ 1-855-508-4715 េហើយេស្ន ើសុំនិ យ មួ យ យក ្ឋ នឱសថ ្ថ ន។

ម

េស វេ រ ូបមន្ត សំ ប់េធ្វ ្ន គ
ំ ឺ បញ្ជី ្ន ែំ ដលទទួ ល នការអនុ ្ញ តស្រ ប់ការេ្របើ្រ ស់ក៉ ងគេ្រ ង Wellforce
Care Plan ។ Fallon
ប់រងចំេ ះ ំងឱសថ ន ៉ កនិង្របេភទឱសថទូ េ ។ ទូ េ Fallon នឹង ប់រង
ចំេ ះឱសថែដល នក៉ ងេស វេ រ ូបមន្ត ឱសថរបស់េយើងដ ប ឱសថេ ះ ន រៈសំ ន់ ងេវជ្ជ ្រស្ត ។
ឱសថ ្ថ នក៉ ងប ្ត ញនឹងបំេពញែបបបទក៉ ងេវជ្ជ ប ្ជ េហើយអនុវត្ត មច ប់គេ្រ ងេផ ងេទ ត។
្របសិនេបើអ្នកផ្ត ល់េស របស់អ្នកគិត
ំ ច់ស្រ ប់អ្នកក៉ ងការេ្របើ ្ន ែំ ដល នេ ក៉ ងកម្ម វ ិធី មួ យ
របស់េយើង េគ ចេផ្ញើសំេណើសុំការអនុ ្ញ ត មុនេ Fallon ។ ្រគេពទ នឹងពិនិត េឡើង វ ិញនូ វសំេណើេនះ។
្របសិនេបើឱសថេនះ ន ព ំ ច់ ងេវជ្ជ ្រស្ត Fallon នឹង
ប់រងចំេ ះៃថ្ល ្ន ។ំ
្របសិនេបើសំេណើសុំការអនុ ្ញ ត មុន្រតវ នបដិេសធ អ្ន កនិងអ្ន កតំ ងបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍របស់អ្នក ចប្ត ឹ
ងឧទ្ធ រណ៍េលើការសេ្រមចចិត្តេនះ។ សូ មេមើលែផ្ន ក រេប ប ក់ ក បណ្ដឹង ក សរេសើរ ការ កសួរ
បណ្តឹង រទុក្ខនិងបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍ ស្រ ប់ព័ត៌ នបែន្ថ ម។ ្របសិនេបើអ្នកចង់ នព័ត៌ នបែន្ថ មអំពីកម្ម វ ិធី
ឱសថ ្ថ ន សូ មេ កាន់េគហទំព័ររបស់េយើង fallonhealth.org/Wellforce ។
ឬអ្ន ក ចទូ រស័ព្ទេ ែផ្ន កេស កម្ម អតិថិជនរបស់េយើង។Preferred Blood Glucose Meters - Preferred
Blood Glucose Meters ែដល នការ
ប់រង្រតវ នកំណត់្រតឹម្រប ប់ ស់ក្រមិតគ៉ យកូ ស OneTouch
និងបន្ទ ះេធ្វ េតស្ត ែដលផលិតេ យ LifeScan ។ អ្ន ក ចទទួ ល ន្រប ប់ ស់ក្រមិតគ៉ យកូ ស OneTouch
េ
មប ្ត ញឱសថ ្ថ នឬេ យទូ រស័ព្ទេ LifeScan មេលខ 1-877-356-8480, (TTY: 711) ។
េលខកូ ដប ្ជ ទិញេលខ 160FCH002 ឬេ យចូ លេ កាន់េគហទំព័រ LifeScan
www.onetouch.orderpoints.com េហើយបញលេលខកូ ដ 160FCH002 ។

កម្ម វ ិធីផ្តល់ការអនុ ្ញ ត

មុន - ឱសថមួ យចំនួនែតងែតត្រមវឱ នការអនុ ្ញ ត មុន។
្របសិនេបើអ្នកផ្ត ល់េស របស់អ្នកគិត
ការ ំ ច់ ងេវជ្ជ ្រស្ត េហើយ បំេពញ មលក្ខ ណៈវ ិនិច្ឆ័យែដល
ន េគ ច ក់សំេណើសុំការអនុ ្ញ ត មុនែដលសំេណើេនះនឹង្រតវពិនិត េ យ្រគេពទ ។
្របសិនេបើឱសថេនះ ន ព ំ ច់ ងេវជ្ជ ្រស្ត Fallon នឹង
ប់រងចំេ ះៃថ្ល ្ន ។ំ
្របសិនេបើសំេណើសំកា
ុ រអនុ ្ញ ត មុន្រតវ នបដិេសធ
អ្ន កនិងអ្ន កតំ ងបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍របស់អ្នក ចប្ត ឹងឧទ្ធ រណ៍េលើការសេ្រមចចិត្តេនះ។ សូ មេមើលែផ្ន ក
រេប ប ក់ ក បណ្ដឹង ក សរេសើរ ការ កសួរ បណ្តឹង រទុក្ខនិងបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍ ស្រ ប់ព័ត៌ នបែន្ថ ម។
Step Therapy Program - ្របេភទឱសថមួ យចំនួន នជេ្រមើសេ្រចើន។ កម្ម វ ិធីេនះត្រមវឱ ស ជិក ក
ល ងេ្របើឱសថក្រមិតដំបូង ក់ ក់សិន មុនេពល Fallon េធ្វ កា ប់រងេលើតៃម្ល ឱសថ្របេភទេផ ងេទ ត។
្របសិនេបើអ្នកនិងអ្ន កផ្ត ល់េស របស់អ្នកគិត ឱសថក្រមិតដំបូង ក់ ក់មួយចំនួនមិនសម្រសបស្រ ប់
ការព
ល ្ថ ន ពសុខ ពរបស់អ្នកេទេ ះ
អ្ន កផ្ត ល់េស របស់អ្នក ច ក់សំេណើសុំការអនុ ្ញ ត មុនែដលសំេណើេនះនឹង្រតវពិនិត េ យ្រគេពទ ។

េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ Fallon Health៖1-855-508-4715 (TRS 711) ៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រកេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់ 6

្ង ច

េស បេ្រមើអតិថិជន Beacon Health Options៖1-888-877-7183 (TDD/TTY: 1-781-994-7660) 24 េ ៉ ងក៉ ងមួ យៃថ្ង
្រ ព
ំ ីរៃថ្ងក៉ ងមួ យស ្ត ហ៍
េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ MassHealth 1-800-841-2900 (TTY: 1-800-497-4648) ពីៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក េ ៉ ង 8 ្រពឹក
ដល់ 5 ្ង ច។
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្របសិនេបើឱសថេនះ ន ព ំ ច់ ងេវជ្ជ ្រស្ត Fallon នឹង
ប់រងចំេ ះៃថ្ល ្ន ។ំ
្របសិនេបើសំេណើសុំការអនុ ្ញ ត មុន្រតវ នបដិេសធ
អ្ន កនិងអ្ន កតំ ងបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍របស់អ្នក ចប្ត ឹងឧទ្ធ រណ៍េលើការសេ្រមចចិត្តេនះ។ សូ មេមើលែផ្ន ក
រេប ប ក់ ក មិនេពញចិត្ត
ក សរេសើរ ការ កសួរ បណ្តឹង រទុក្ខនិងបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍
ស្រ ប់ព័ត៌ នបែន្ថ ម។
New-to-Market Medication Program -Fallon Health េ្របើ្រ ស់េ លការណ៍ យតៃម្ល ឱសថថ្ម ីក៉ ង
ផ រសំ ប់ឱសថែដល្រតវ នអនុម័តថ្ម ីៗេ យ S. Food and Drug Administration (រដ្ឋ លចំណី
រនិងឱសថ េមរ ិក, FDA) ក៏ដូច ទំរង់កំ រ ិតេ្របើថ្មីរហូ តដល់ 180 ៃថ្ង ៃនៃថ្របតិទិនប ្ទ ប់ពី នការ
យល់្រពមពី FDA ។ េនះ
សុវត្ថ ិ ពអ្ន កជំងឺនិងអនុ ្ញ តឱ នេពលេវ ្រគប់្រ ន់ស្រ ប់ការ
អភិវឌ លក្ខ ណៈវ ិនិច្ឆ័យ ( ប់បញលប៉ុែន្ត មិនកំណត់ចំេ ះ្រតឹមការកំណត់កំ រ ិតេ្របើពិត ទ្រមង់ផលប៉ះ ល់
្របតិកម្ម រ ងឱសថ ្របតិកម្ម ស ពជំងឺនិងឱសថ និងប ្ហ
ក់ទងនឹង យុ) ក៏ដូច ការពិនិត េឡើង
វ ិញនិងអនុម័តេលើលក្ខ ណៈវ ិនិច្ឆ័យេ យគណៈក ្ម ធិការឱសថ ្ថ ននិងការព
លេ គ។
អ្ន កផ្ត ល់េស
ចបញនទ្រមង់ែបបបទសុំការអនុ ្ញ ត មុនស្រ ប់ការពិនិត េមើលឱសថថ្ម ីែដល នក៉ ង
ទីផ រ។ Quantity Limitation Program នូ វការេ្របើឱសថ្របកបេ យសុវត្ថ ិ ពនិងសម
្រសបេ យការ ប់រងេ េលើែតបរ ិ ណ ក់ ក់មួយែដលអ្ន ក ចទទួ ល នក៉ ងមួ យេពលៗ។
្របសិនេបើអ្នកផ្ត ល់េស របស់អ្នកគិត បរ ិ ណឱសថេ្រចើន ងចំនួនែដល នប ្ជ ក់េ ះ
គឺ ំ ច់ស្រ ប់ការព
ល េគ ច ក់សំេណើសុំការអនុ ្ញ ត មុនែដលសំេណើេនះនឹង្រតវពិនិ
ត េ យ្រគេពទ ។ ្របសិនេបើទទួ ល នការអនុ ្ញ ត Fallon នឹង ប់រងេលើៃថ្ល ឱសថេនះ។
្របសិនេបើសំេណើសុំការអនុ ្ញ ត មុន្រតវ នបដិេសធ អ្ន កនិងអ្ន កតំ ងបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍របស់អ្នក ច
ប្ត ឹងឧទ្ធ រណ៍េលើការសេ្រមចចិត្តេនះ។ សូ មេមើលែផ្ន ក រេប ប ក់ ក បណ្ដឹង ក សរេសើរ ការ កសួរ
បណ្តឹង រទុក្ខនិងបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍ ស្រ ប់ព័ត៌ នបែន្ថ ម។
Opioid Management Program - រយៈេពលៃនការេបើកឱសថដំបូង (េ េពលសម្រសប)
នឹង្រតវ នកំណត់្រតឹម 3 ៃថ្ង ស្រ ប់ស ជិក យុ 19 ្ន ំនិងេ្រកាមេនះឬ 7
ៃថ្ង ស្រ ប់ស ជិកែដល ន យុេលើសពី 19 ្ន ំចំេ ះការេចញេវជ្ជ ប ្ជ
ប ្ទ ន់ ស្រ ប់ស ពធ្ង ន់ធ្ងន់ ថ្ម ី
ដល់ស ជិកគេ្រ ងែដលមិន ន្របវត្ត ិេ្របើ្រ ស់ ្ន ំ រ តុេញ នពីមុន
ែផ្អ កេលើ ក អះ នៃនេវជ្ជ ប ្ជ របស់ពួកេគ។ ្រគេពទ ច ក់សំេណើរសុំការអនុ ្ញ តិ មុន (PA)
្របសិនេបើ
ំ ច់ក៉ ងការេ្របើឱសថេលើសពីចំនួនកំណត់្រ ំពីរៃថ្ង ។
Specialty Pharmacy Program - ត្រមវឱ ឱសថមួ យចំនួន ចេចញ នេ យឱសថ ្ថ នឯកេទសប៉ុេ ្ណ ះ។
េយើង ចអនុ ្ញ តិឱ េបើកឱសថជំ ញមួ យេលើកេ ឱសថ ្ថ នក៉ ងតំបន់។ ប ្ទ ប់ពីការេបើក នែតម្ត ងេហើយ
អ្ន កនឹងទទួ ល នលិខិតនិងការេ ទូ រស័ព្ទឱ េរ បចំការែចក យឱសថរបស់អ្នក មរយៈប ្ត ញឱស
ថ ្ថ នជំ ញ។ ឱសថ ំងេនះរ ួមបញល ំង ្ន ំ ក់និង ្ន ប
ំ ញលក៉ ងសរៃស
មែដល ញឹក ប់
្រតវ នេគេ្របើេដើម ីព
លជំងឺ ៃំ រដូ ច ជំងឺរ កេថ្ល ើម្របេភទ C ឬជំងឺ្រកិនេ្រចើនមុខ។
្របេភទជំងឺ ំងេនះ្រតវការជំ ញនិងការ ំ្រទបែន្ថ ម។
ឱសថ ្ថ នឯកេទស នចំេណះដឹងក៉ ងែផ្ន ក ំងេនះេហើយ ចផ្ត ល់ការ ំ្រទបែន្ថ មដល់ស ជិកនិងអ្ន កផ្ត ល់
េស ។
Mandatory Generic Substitution Program – ច ប់រដ្ឋ Massachusetts ត្រមវឱ ស ជិក កល ងឱសថ
ទូ េ "ក៉ ងចំ ត់ ្ន ក់ AB" សិនមុនេពលគេ្រ ង ប់រងចំេ ះឱសថ្របេភទដូ ច ្ន ែដល ន ៉ ក។
រដ្ឋ លចំណី
រនិងឱសថ នកំណត់ ឱសថទូ េ មួ យចំនួន ("ក៉ ងចំ ត់ ្ន ក់ AB") ន្របសិទ្ធ ព
សមមូ លនឹង្របេភទឱសថដូ ច ្ន ែដល ន ៉ ក។ េនះ នន័យ ឱសថទូ េ "ក៉ ងចំ ត់ ្ន ក់ AB"

េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ Fallon Health៖1-855-508-4715 (TRS 711) ៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រកេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់ 6

្ង ច

េស បេ្រមើអតិថិជន Beacon Health Options៖1-888-877-7183 (TDD/TTY: 1-781-994-7660) 24 េ ៉ ងក៉ ងមួ យៃថ្ង
្រ ព
ំ ីរៃថ្ងក៉ ងមួ យស ្ត ហ៍
េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ MassHealth 1-800-841-2900 (TTY: 1-800-497-4648) ពីៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក េ ៉ ង 8 ្រពឹក
ដល់ 5 ្ង ច។
35

ែផ្នកទី 6៖ េស កម្ម ែដល្រតវ

ន

ប់រង

ន្របសិទ្ធ ពដូ ចឱសថែដល ន ៉ ករបស់ ែដរ។ ច ប់រដ្ឋ Massachusetts ក៏ត្រមវឱ នការែចក យឱ
សថទូ េ "ក៉ ងចំ ត់ ្ន ក់ AB" ផងែដរ េលើកែលងករណីែដលអ្ន កផ្ត ល់េស របស់អ្នកប ្ជ ក់ ឱសថ
៉ ក ន រៈសំ ន់ ងេវជ្ជ ្រស្ត េ យការសរេសរេ េលើេវជ្ជ ប ្ជ
"មិន ចេ្របើឱសថជំនួស" ។
្របសិនេបើអ្នកផ្ត ល់េស របស់អ្នកកំណត់ ឱសថ ៉ ក មួ យ ន រៈសំ ន់ ងេវជ្ជ ្រស្ត
េគ ចេស្ន ើសុំការអនុ ្ញ ត មុនែដលសំេណើនឹង្រតវពិនិត េ យ្រគេពទ ។ ្របសិនេបើទទួ ល នការអនុ ្ញ ត
Fallon នឹង ប់រងេលើៃថ្ល ឱសថេនះ។ ្របសិនេបើសំេណើសុំការអនុ ្ញ ត មុន្រតវ នបដិេសធ
អ្ន កនិងអ្ន កតំ ងបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍របស់អ្នក ចប្ត ឹងឧទ្ធ រណ៍េលើការសេ្រមចចិត្តេនះ។ សូ មេមើលែផ្ន ក
រេប ប ក់ ក បណ្ដឹង ក សរេសើរ ការ កសួរ បណ្តឹង រទុក្ខនិងបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍ ស្រ ប់ព័ត៌ នបែន្ថ ម។
ទូ េ អ្ន កមិន ចទទួ ល នឱសថបែន្ថ ម នេទរហូ ត ល់ែតអ្ន ក នេ្របើឱសថែដលអ្ន កទទួ ល
នពីមុន គេ្រចើនឬអស់។ ក៉ ងករណី គេ្រចើន Fallon នឹងអនុ ្ញ តឱ អ្ន កទទួ ល នឱសថស្រ ប់ 30
ៃថ្ង ក៉ ងមួ យេពល។ ម្ត ង ្ក លេ យ រេហតុផលសុវត្ថ ិ ពឬេ យ រការប ្គ ប់ពីអ្នកេចញេវជ្ជ ប ្ជ
ែថ ំសុខ ពរបស់អ្នក អ្ន ក ចនឹងទទួ ល នឱសថស្រ ប់តិច ង 30 ៃថ្ង ។ Fallon
េធ្វ ការសេ្រមចចិត្ត ំងេនះេ យែផ្អ កេលើេ លការណ៍ែណ ំរបស់ FDA ។
ការេលើកែលង
អត្របេ ជន៍ឱសថ មេវជ្ជ ប ្ជ របស់ Fallon ផ្ត ល់ជូនបញ្ជ ីឱសថ ជេ្រមើសេបើកទូ យ ែដលក៉ ង
បញ្ជ ីេ ះមិន ប់បញលឱសថឬេស កម្ម ែដល នេរ ប ប់ ងេ្រកាម។ េ ះ
៉ ង ក៏េ យ្របសិនេបើអ្នក
ឬអ្ន កផ្ត ល់េស របស់អ្នកគិត ក៉ ងការព
ល
ំ ច់ស្រ ប់អ្នកក៉ ងការេ្របើឱសថែដល នចុះបញ្ជ ី អ្ន ក
ច ក់ ក សុំការអនុ ្ញ ត មុនែដលសំេណើេនះនឹង្រតវពិនិត េ យ្រគេពទ េហើយ្របសិនេបើទទួ ល ន
ការយល់្រពម Fallon នឹង ប់រងចំេ ះតៃម្ល ឱសថេនះ។ ្របសិនេបើសំេណើសុំការអនុ ្ញ ត មុន្រតវ នបដិេសធ
អ្ន កនិងអ្ន កតំ ងបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍របស់អ្នក ចប្ត ឹងឧទ្ធ រណ៍េលើការសេ្រមចចិត្តេនះ។ សូ មេមើលែផ្ន ក
រេប ប ក់ ក បណ្ដឹង ក សរេសើរ ការ កសួរ បណ្តឹង រទុក្ខនិងបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍ ស្រ ប់ព័ត៌ នបែន្ថ ម។



ឱសថជំនួយយកកូ ន



ឱសថ ្ម នេវជ្ជ ប ្ជ ែដលមិន្រតវ
MassHealth



ឱសថែដលេគកំពុងពិេ ធន៍ឬមិន ន់ទទួ ល នការអនុ ្ញ តឱ លក់និងែចក
ទូ េ េ យរដ្ឋ លចំណី
រនិងឱសថ េមរ ិក



ឱសថែដល នក៉ ងេវជ្ជ ប ្ជ ស្រ ប់េ លបំណងែដលមិន ំ ច់ក៉ ងការព
ល ឧ ហរណ៍ដូច
េ លបំណងែកសម្ផ ស េ លបំណងេលើកកំពស់សមត្ថ ពអត្ត ពលិក ស្រ ប់
ការ ម ត់ចំណង់
រឬស្រ ប់េស / លក្ខ ខណ្ឌែដលមិន ន្រគបដណ្ដប់ក៉ ងគេ្រ ង



េវជ្ជ ប ្ជ ស្រ ប់ ្ថ ន ពមិនែមន
ប ្ត ញរបស់ Wellforce Care Plan



ឱសថែដលេ្របើស្រ

ប់ជំងឺលិង្គ

នរ ួមបញលេ

ក៉ ងបញ្ជ ីឱសថែដល

សន្ន ែដលេចញេ

យឱសថ

នការ្រគបដណ្តប់របស់
យ

្រស្ដ ែដលមិនស្ថ ិតេ

ក៉ ង

ប់

េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ Fallon Health៖1-855-508-4715 (TRS 711) ៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រកេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់ 6

្ង ច

េស បេ្រមើអតិថិជន Beacon Health Options៖1-888-877-7183 (TDD/TTY: 1-781-994-7660) 24 េ ៉ ងក៉ ងមួ យៃថ្ង
្រ ព
ំ ីរៃថ្ងក៉ ងមួ យស ្ត ហ៍
េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ MassHealth 1-800-841-2900 (TTY: 1-800-497-4648) ពីៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក េ ៉ ង 8 ្រពឹក
ដល់ 5 ្ង ច។
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ន

ប់រង

េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ Fallon Health៖1-855-508-4715 (TRS 711) ៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រកេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់ 6

្ង ច

េស បេ្រមើអតិថិជន Beacon Health Options៖1-888-877-7183 (TDD/TTY: 1-781-994-7660) 24 េ ៉ ងក៉ ងមួ យៃថ្ង
្រ ព
ំ ីរៃថ្ងក៉ ងមួ យស ្ត ហ៍
េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ MassHealth 1-800-841-2900 (TTY: 1-800-497-4648) ពីៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក េ ៉ ង 8 ្រពឹក
ដល់ 5 ្ង ច។
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ការែថ

ស
ំ ុខ

ពស្រ

ស
ំ ុខ

ពស្រ

ប់កូនរបស់អ្នក

ប់កូនរបស់អ្នក

ការប ្ក រជំងឺនិងការែថរក សុខ

ពស្រ

ប់កុ

រ

ង
ំ អស់

កុ រែដល ន យុេ្រកាម 21 ្ន ំគួរែតេ ជួ ប មួ យ PCP របស់ពួកេគេដើម ីពិនិត សុខ ពេ ះបី
ពួ កេគ នសុខ ពល្អ ក៏េ យ។ ែផ្ន កមួ យៃនការ ម នសុខ ពកុ រ PCP របស់កូនអ្ន កនឹងេធ្វ ការ
ពិនិត ំ ច់
េដើម ីរកេមើល េតើ នប ្ហ សុខ ពែដរឬេទ។ ការពិនិត ំងេនះរ ួម នការពិនិត
សុខ ព ការពិនិត េធ្ម ញ ្រតេច ក សុខ ពអកប កិ រ ិ ការ ម ន ្ថ ន ពការអភិវឌ ន៍និង
ការ ក់ ្ន ប
ំ
្ក រ។
ការពិនិត សុខ ពឥរ ិ
ចជួ យអ្ន កនិង្រគេពទ ឬគិ នុប ្ឋ យិការរបស់អ្នកក៉ ងការ
កំណត់ប ្ហ សុខ ពអកប កិ រ ិ េ ដំ ក់កាលដំបូង។
MassHealth ត្រមវឱ ្រគេពទ និងគិ នុប ្ឋ យិការេ្របើឧបករណ៍ពិនិត មស្ត ង់ រែដល្រតវ នអនុម័តេ យ
MassHealth េដើម ីពិនិត សុខ ពឥរ ិ បថរបស់កុ រក៉ ងអំឡ
ុ ងេពលការជួ បពិនិត "សុខ ពកុ រ"។
ឧបករណ៍ ម នគឺ ក្រមងសំណួរខ្ល ីៗឬបញ្ជី្រតតពិនិត ែដលឪពុក ្ត យឬកុ រ ( ្រស័យេលើ យុរបស់កុ រ)
បំេពញេហើយប ្ទ ប់មកពិ ក
មួ យេវជ្ជ បណ្ឌិតឬគិ នុប ្ឋ យិការ។ ឧបករណ៍ ម នេនះ ច
បញ្ជ ីពិនិត េ គស ្ញ កុ រ (PSC) ឬការ យតៃម្ល របស់
បិ ពី ្ថ ន ពអភិវឌ ន៍កុ រ (PEDS)
ឬឧបករណ៍ពិនិត ម នេផ ងេទ តែដលេ្រជើសេរសេ យអ្ន កផ្ត ល់េស ែថ ំសុខ ពបឋមរបស់អ្នក។
អ្ន ក ចសួ រអ្ន កផ្ត ល់េស ែថ ំសុខ ពបឋមរបស់អ្នកអំពីឧបករណ៍ែដលេគេ្រជើសេរសេដើម ីេ្របើេ េពលែដលពិ
និត ម នសុខ ពកូ នរបស់អ្នកស្រ ប់ប ្ហ សុខ ពអកប កិ រ ិ ។
អ្ន កផ្ត ល់េស របស់អ្នកនឹងពិ ក អំពីដំេណើរការពិនិត ម នេពញេលញ មួ យអ្ន ក។ ការពិនិត ម
នេនះនឹងជួ យអ្ន កនិង្រគេពទ ឬគិ នុប ្ឋ យិការរបស់អ្នក សេ្រមចចិត្ត េតើកូនរបស់អ្នក្រតវការការ
យតៃម្ល បែន្ថ មេ យអ្ន កផ្ត ល់េស សុខ ពឥរ ិ ឬអ្ន កឯកេទស ងេវជ្ជ ្រស្ត េផ ងេទ តឬេទ។
្របសិនេបើអ្នកឬ្រគេពទ ឬគិ នុប ្ឋ យិការរបស់អ្នកគិត កូ នរបស់អ្នក្រតវការជួ បអ្ន កផ្ត ល់េស សុខ ពឥរ ិ
បថ អ្ន ក ចរក ននូ វព័ត៌ ននិងជំនួយ
។ ស្រ ប់ព័ត៌ នបែន្ថ មអំពីរេប បទទួ ល នេស សុខ
ពអកប កិ រ ិ ឬេដើម ីរកអ្ន កផ្ត ល់េស សុខ ពអកប កិ រ ិ អ្ន ក ចនិ យ មួ យ្រគេពទ ឬគិ នុ
ប ្ឋ យិការចម ងរបស់អ្នកឬេ ទូ រស័ព្ទេ េស កម្ម អតិថិជនរបស់ Fallon ។
Fallon បង់្រ ក់ដល់ PCP របស់កូនអ្ន កស្រ ប់ការេធ្វ េតស្ត ំងេនះ។ េ េពលពិនិត សុខ
របស់កូនអ្ន ក ចរកេឃើញនិងព
លប ្ហ តូ ចៗមុនេពលពួ ក កា្លយ ប ្ហ ធំ។
េនះគឺ










យុែដល្រតវយកកុ
យុ 1 េ 2 ស ្ត ហ៍
យុ 1 ែខ
យុ 2 ែខ
យុ 4 ែខ
យុ 6 ែខ
យុ 9 ែខ
យុ 12 ែខ
យុ 15 ែខ

រេ

ពិនិត និង

ម

នសុខ

ពកុ

រ PCP

ព ងកាយេពញេលញ៖

េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ Fallon Health៖1-855-508-4715 (TRS 711) ៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រកេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់ 6

្ង ច

េស បេ្រមើអតិថិជន Beacon Health Options៖1-888-877-7183 (TDD/TTY: 1-781-994-7660) 24 េ ៉ ងក៉ ងមួ យៃថ្ង
្រ ព
ំ ីរៃថ្ងក៉ ងមួ យស ្ត ហ៍
េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ MassHealth 1-800-841-2900 (TTY: 1-800-497-4648) ពីៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក េ ៉ ង 8 ្រពឹក
ដល់ 5 ្ង ច។
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យុ 18 ែខ
យុពី 2 ដល់ 20

្ន ំ - កុ

រគួ រេ

ស
ំ ុខ

ពស្រ

ប់កូនរបស់អ្នក

ជួ ប PCP របស់ពួកេគម្ត ងក៉ ងមួ យ ្ន ំ។

កុ រក៏គួរែតេ ជួ ប PCP របស់ពួកេគេ េពល ែដល នប ្ហ
ត្រមវការែផ្ន កសុខ ពផ វចិត្តឬឥរ ិ បទរបស់ពួកេគ
េ ះបី
មិនែមន េពលេវ ស្រ ប់ការពិនិត សុខ ព មទំ

ប់ក៏េ

យ។

េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ Fallon Health៖1-855-508-4715 (TRS 711) ៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រកេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់ 6

្ង ច

េស បេ្រមើអតិថិជន Beacon Health Options៖1-888-877-7183 (TDD/TTY: 1-781-994-7660) 24 េ ៉ ងក៉ ងមួ យៃថ្ង
្រ ព
ំ ីរៃថ្ងក៉ ងមួ យស ្ត ហ៍
េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ MassHealth 1-800-841-2900 (TTY: 1-800-497-4648) ពីៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក េ ៉ ង 8 ្រពឹក
ដល់ 5 ្ង ច។
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ស
ំ ុខ

ពស្រ

ប់កូនរបស់អ្នក

េស ពិនិត សុខ ពនិងេធ្វ េ គវ ិនិច្ឆ័យេដើម ីប ្ក រជំងឺកុ រ (PPHSD)
ស្រ ប់កុ រែដល នចុះេ ្ម ះេ ក៉ ងគេ្រ ង MassHealth Family Assistance
្របសិនេបើអ្នកឬកូ នរបស់អ្នក ន យុេ្រកាម 21 ្ន ំេហើយ្រតវ នចុះេ ្ម ះក៉ ងគេ្រ ង Family Assistance
េ ះ Fallon នឹងបង់ៃថ្ល េស
ំ ច់ែដល នការ
ប់រង ំងអស់ដូច នក៉ ង្របេភទេស
្រគបដណ្តប់របស់កូនអ្ន ក។ េនះ នន័យ េ េពលែដល PCP (ឬ្រគេពទ េផ ងេទ ត មួ យ)
រកេឃើញ ្ថ ន ពប ្ហ សុខ ព Fallon នឹងបង់ៃថ្ល ព
ល ំ ច់ស្រ ប់កូនរបស់អ្នក
ែដល នបញលក៉ ង្របេភទេស ្រគបដណ្តប់ៃនគេ្រ ង Family Assistance ។

េស ពិនិត េធ្វ េ គវ ិនិច្ឆ័យនិងព
លដំ ក់កាលដំបូងនិង មដំ
ក់កាល (EPSDT)
ស្រ ប់កុ រែដល នចុះេ ្ម ះក៉ ង MassHealth Standard ឬ CommonHealth
្របសិនេបើអ្នកឬកូ នរបស់អ្នក ន យុេ្រកាម 21 ្ន ំេហើយ នចុះេ ្ម ះេ ក៉ ង គេ្រ ង MassHealth
Standard ឬ CommonHealth េ ះ Fallon នឹងបង់ៃថ្ល េស កម្ម ំ ច់ ំងអស់្រសប មច ប់ Medicaid
របស់រដ្ឋ សហព័ន្ធ េ ះបី បញ្ជីេស ្រគបដណ្តប់របស់អ្នកមិន នប ្ជ ក់េស កម្ម ំងេនះច ស់ ស់ក៏េ យ។
ការ្រគបដណ្តប់េនះរ ួម នេស កម្ម ែថ ំសុខ ពនិងេ គវ ិនិច្ឆ័យ រ ួមបញល ំងេស ព
លសុខ ព
ឥរ ិ បថរបស់កុ រ ការព
លនិង វ ិ នការេផ ងេទ តែដល ំ ច់េដើម ីែកត្រមវឬែកលម្អ ពិការ ព
និង ្ថ ន ព/ការរ ន់េ យជំងឺផ វចិត្ត/ រម្ម ណ៍ និង ផ វកាយរបស់កុ រ។ រ ួមបញលផងែដរេ ះគឺការ
យតំៃល CANS ។ CANS តំ ងឱ ត្រមវការនិង ពរង ំៃនកុ រនិងយុវវយ (Child and Adolescent
Needs and Strengths)។ CANS គឺ សំណុំែបបបទែដលអ្ន កផ្ត ល់េស េ្របើេដើម ី ក់បញលព័ត៌ ន្របមូ ល
ផំក
៉ ៉ ងដំេណើរការ យតំៃល។ អ្ន កផ្ត ល់េស េ្របើការ យតៃម្ល េដើម ី ្គ ល់កុ រនិង្រគ រែដលពួ កេគេធ្វ ការ
មួ យនិងេដើម ីែស្វ ងយល់ពី ព ្ល ំងនិងត្រមវការរបស់ពួកេគ។ ការ យតំៃល CANS
ចជួ យឱ អ្ន កសេ្រមចចិត្ត េតើត្រមវការ មួ យរបស់កូនអ្ន កែដល ន រៈសំ ន់បំផុតេហើយែដល្រតវ
ការេ ះ្រ យក៉ ងគេ្រ ងព
ល។
ការ យតៃម្ល CANS ែផ្ន កមួ យែដល្រតវែតបំេពញស្រ ប់ដំេណើរការេរ បចំគេ្រ ងបញនអ្ន ក
ជំងឺេចញពីមន្ទ ីរេពទ េ ក៉ ងេស ែថ ំសុខ ពក្រមិតរយៈេពល 24 េ ៉ ងដូ ច ងេ្រកាម៖
មន្ទ ីរេពទ បែង្អ កអ្ន កជំងឺ វ ិកលចរ ិក មន្ទ ីរេពទ ជំងឺ ៃំ រនិង ្ត រនីតិសម
ការព
លជំងឺធ្ងន់ មសហគមន៍
(CBAT) និងការព
លជំងឺធ្ងន់ប ្ទ ន់ មសហគមន៍ (ICBAT) និងអង្គ ពែថ ំអន្ត រកាល (TCU) ។
េ េពលែដល PCP (ឬ្រគេពទ េផ ងេទ ត មួ យ) រកេឃើញ ្ថ ន ពសុខ ពជំងឺ មួ យ Fallon
នឹងបង់្រ ក់ស្រ ប់ការព
ល ំ ច់ែដល្រតវ្រគបដណ្ដប់េ យច ប់ Medicaid
្របសិនេបើការព
លេនះ្រតវ នផ្ត ល់េ យអ្ន កផ្ត ល់េស ែដល នលក្ខ ណៈសម ត្ត ិ្រគប់្រ ន់និង នឆន្ទ ៈក៉ ង
ការផ្ត ល់េស េហើយ្រគេពទ គិ នុប ្ឋ យិការ ឬឆ្ម បគិនុប្ឋមួ យរ ូបផ្ត ល់ការ ំ្រទដល់េស
ំ ច់ ងេវជ្ជ ្រស្ត េនះ
យលក្ខ ណ៍អក រ។ អ្ន កនិង PCP របស់អ្នក ចេស្ន ើសុំជំនួយពី Fallon
េដើម ីកំណត់ េតើអ្នកផ្ត ល់េស
ច នេ ក៉ ងប ្ត ញ Wellforce Care Plan ែដរឬេទ
េដើម ីផ្តល់េស
ំងេនះនិង វ ិធីេ្របើអ្នកផ្ត ល់េស េ េ្រ ប ្ត ញក៉ ងករណី ំ ច់។
គេ្រចើន េស កម្ម ំងេនះ្រតវ ន ប់រងេ យ្របេភទេស ្រគបដណ្ដប់ក៉ ង MassHealth របស់កូនអ្ន ក
េហើយ្រតវ ន ក់បញលេ ក៉ ង បញ្ជ ីេស ្រគបដណ្តប់និងេស មិន ប់បញល។ ្របសិនេបើេស េនះ
មិន្រតវ ន្រគបដណ្តប់ ឬមិនស្ថ ិតេ ក៉ ងបញ្ជ ីេទេ ះ ្រគេពទ ឬអ្ន កផ្ត ល់េស ែដលនឹងផ្ត ល់ការព
ល
េនះ ចេស្ន ើសុំការអនុ ្ញ ត មុន (PA) ពី Fallon ។ Fallon េ្របើដំេណើរការេនះេដើម ីកំណត់ េតើេស េនះ ន

េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ Fallon Health៖1-855-508-4715 (TRS 711) ៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រកេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់ 6

្ង ច

េស បេ្រមើអតិថិជន Beacon Health Options៖1-888-877-7183 (TDD/TTY: 1-781-994-7660) 24 េ ៉ ងក៉ ងមួ យៃថ្ង
្រ ព
ំ ីរៃថ្ងក៉ ងមួ យស ្ត ហ៍
េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ MassHealth 1-800-841-2900 (TTY: 1-800-497-4648) ពីៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក េ ៉ ង 8 ្រពឹក
ដល់ 5 ្ង ច។
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រៈសំ ន់ ងេវជ្ជ ្រស្ត ឬ ៉ ង ។ Fallon នឹងបង់ៃថ្ល េស កម្របសិនេបើគេ្រ ងផ្ត ល់ការអនុ ្ញ ត
្របសិនេបើគេ្រ ងបដិេសធមិនផ្តល់ការអនុ ្ញ ត មុន អ្ន ក នសិទ្ធិប្តឹងឧទ្ធ រណ៍។ សូ មេមើលែផ្ន ក
រេប ប ក់ ក មិនេពញចិត្ត
ក សរេសើរ ការ កសួរ បណ្តឹង រទុក្ខនិងបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍ ក៉ ង
េស វេ ែណ ំស ជិក ស្រ ប់ព័ត៌ នបែន្ថ មអំពីដំេណើរការបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍។ ចូ រនិ យ មួ យ PCP
អ្ន កផ្ត ល់េស សុខ ពអកប កិ រ ិ ឬអ្ន កឯកេទសេផ ងេទ តរបស់កូនអ្ន ក
ស្រ ប់ជំនួយក៉ ងការទទួ ល នេស កម្ម ំងេនះ។

មុន។

Children’s Behavioral Health Initiative (CBHI)
Children's Behavioral Health Initiative (CBHI) គឺ កិច្ចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ Commonwealth's Executive
Office of Health and Human Services (អន្ត រ ្ន ក់ ររបស់កា រ ិ ល័យ្របតិបត្ត ិសុខ ពនិងេស មនុស តិ,
EOHHS) ។ េបសកកម្ម របស់គំនិតផចេផ្ត ើមេនះគឺេដើម ីព្រងឹង ព្រងីកនិងបញលេស របស់រដ្ឋ Massachusetts
េ ក៉ ង្របព័ន្ធែថ ំ មសហគមន៍ដ៏ទូលំទូ យមួ យេដើម ី
្រគ រនិងកូ ន ៗ របស់ពួកេគែដល នត្រមវ
ការសុខ ពផ វចិត្ត ផ វ រម្ម ណ៍ និងផ វឥរ ិ បថសំ ន់ៗ ទទួ ល ននូ វេស កម្ម ំ ច់េដើម ីទទួ ល ន
េ គជ័យេ ផ្ទ ះ េ
និងេ ក៉ ងសហគមន៍។
Children's Behavioral Health Initiative (CBHI) ្រតវ នបេង្ក ើតេឡើងេដើម ីអនុវត្ត ដំេ ះ្រ យេ ក៉ ង
សំណុំេរឿងបណ្តឹងតំ ង្រក ុមែដល្រតវ ន ក់េឡើងស្រ ប់កុ រែដល ន យុេ្រកាម 21
្ន ែំ ដល នការរ នផ វចិត្តធ្ងន់ធ្ងរ (SED) ។ មរយៈ CBHI គេ្រ ង MassHealth
ត្រមវឱ អ្ន កផ្ត ល់េស ែថ ំសុខ ពបឋមេធ្វ ការពិនិត សុខ ព មលក្ខ ណៈស្ត ង់ រអំឡ
ុ ងេពលជួ បពិនិត
សុខ ពកុ រ ឱ ្រគេពទ សុខ ពផ វចិត្តេ្របើឧបករណ៍ យតៃម្ល សុខ ពឥរ ិ បថែដល នលក្ខ ណៈស្ត ង់ រ
េហើយផ្ដ ល់នូវេស សុខ ពឥរ ិ បថ មផ្ទ ះនិងសហគមន៍ែដលថ្ម ីនិង នលក្ខ ណៈ្របេសើរេឡើង ងមុន។ CBHI
ក៏រ ួមបញលនូ វកិច្ចខិតខំ្របឹងែ្របងអន្ត រ ្ន ក់ រកាន់ែត ្ល ំង ងមុនផងែដរេដើម ីបេង្ក ើត្របព័ន្ធ រ ួមមួ យ
ស្រ ប់េស សុខ ពឥរ ិ បថែដលទទួ លមូ លនិធិពីរដ្ឋ ស្រ ប់កុ រ យុវវយនិង្រក ុម្រគ ររបស់ពួកេគ។

េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ Fallon Health៖1-855-508-4715 (TRS 711) ៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រកេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់ 6

្ង ច

េស បេ្រមើអតិថិជន Beacon Health Options៖1-888-877-7183 (TDD/TTY: 1-781-994-7660) 24 េ ៉ ងក៉ ងមួ យៃថ្ង
្រ ព
ំ ីរៃថ្ងក៉ ងមួ យស ្ត ហ៍
េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ MassHealth 1-800-841-2900 (TTY: 1-800-497-4648) ពីៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក េ ៉ ង 8 ្រពឹក
ដល់ 5 ្ង ច។
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ស
ំ ុខ

ពស្រ

ប់កូនរបស់អ្នក

Applied Behavior Analysis (ABA)

េ ៃថ្ង ទី 1 ែខតុ
្ន ំ 2015 Fallon ន ប់េផ្ត ើមេធ្វ ការ
ប់រងេលើេស ថ្ម ីស្រ ប់អ្នកែដល នជំងឺ
Autism Spectrum Disorder (ជំងឺសរៃស្រប ទ, ASD) ែដលេគេ េស េនះ Applied Behavior Analysis
(ABA) ។ េស កម្ម េនះគឺស្រ ប់យុវវយែដល ន យុេ្រកាម 21 ្ន ំែដល នចុះេ ្ម ះក៉ ងគេ្រ ង MassHealth
Standard និង CommonHealth ។ ក៏ស្រ ប់េក្ម ង យុេ្រកាម 19 ្ន ំែដល នចុះេ ្ម ះក៉ ងកម្ម វ ិធី
MassHealth Family Assistance។ េដើម ីទទួ ល នេស េនះ យុវជន្រតវ នេ គស ្ញ ជម្ង ឺ ASD ។
ABA ន្របេ ជន៍ចំេ ះអ្ន កែដល នេ គស ្ញ ជម្ង ឺ ASD ។ អ្ន ក ចទទួ ល ន ពីកែន្ល ង េ្រចើនដូ ច
េ ផ្ទ ះឬេ ក៉ ងសហគមន៍។ េស កម្ម េនះ្រតវ នផ្ត ល់ជូនេ យ្រក ុមការ រមួ យ។
មនុស ្ន ក់េ ក៉ ង្រក ុមេនះគឺ អ្ន កជំ ញវ ិ គឥរ ិ បថែដល ន
្ញ ប័ណ្រតឹម្រតវ។
មនុស ្ន ក់េនះអេង្ក តពីរេប បែដលយុវជនសំែដងឥរ ិ បថនិងបេង្ក ើតគេ្រ ង
េដើម ីជួយកាត់បន្ថ យឥរ ិ បថែដល នប ្ហ ។ អ្ន កេផ ងេទ តេ ក៉ ង្រក ុមេនះគឺ អ្ន ក
បេច្ច កេទស/អ្ន កជំនួយជំ ញការែផ្ន កឥរ ិ បថ ។ បុគ្គលេនះជួ យយុវជននិងអ្ន កែថ ំអនុវត្ត ន៍គេ្រ ង។
្រក ុមេនះេធ្វ ការ ៉ ងជិតស្ន ិទ្ធ មួ យមនុស េ ក៉ ងជី វ ិតរបស់យុវវយដូ ច អ្ន កែថ ំ
្រគបេ្រង ននិងអ្ន កផ្ត ល់េស េផ ងេទ ត។

ការែថ

េំ ធ្ម ញស្រ

MassHealth ចំ

ប់កុ
យស្រ

រ
ប់េស េធ្ម ញដូ ច

ការពិនិត និងការស ្អ តស្រ

ប់កុ

រ
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PCP របស់កូនអ្ន កនឹងេធ្វ ការពិនិត េធ្ម ញេ
ល់េពលពិនិត សុខ ពកុ រ។
េ េពលកូ នរបស់អ្នក ន យុបី ្ន ំឬតិច ងេនះ ្របសិនេបើ នប ្ហ PCP របស់េគនឹងែណ
ឱ យកកូ នរបស់អ្នកេ ជួ បេពទ េធ្ម ញ ៉ ងតិចពីរដងក៉ ងមួ យ ្ន ំ។
េ េពលកូ នរបស់អ្នកេ ពិនិត សុខ ព មទំ
ការស ្អ តេធ្ម ញនិងការព
លេ យភ៉ យអរ។
ទទួ ល នការែថ ំេធ្ម ញដូ ច ងេ្រកាម៖

្ន ំ។

ំអ្នក

ប់ េពទ េធ្ម ញនឹងផ្ត ល់ការពិនិត េធ្ម ញេពញេលញ
ន រៈសំ ន់
្ល ំងក៉ ងការ
កូ នរបស់អ្នក

 ពិនិត សុខ ពេធ្ម ញេរ ង ល់្រ ំមួយែខម្ត ងេ យ ប់េផ្ត ើមមិនេលើសពី យុបី ្ន ំ និង
 ការស ្អ តេធ្ម ញេរ ង ល់្រ ំមួយែខម្ត ងេ យ ប់េផ្ត ើមមិនេលើសពី យុ បី ្ន ំ និង
 ការព
លេធ្ម ញដ៏ៃទេទ តែដល ំ ច់សូម ីែតមុន យុបី ្ន ំក៏េ យ្របសិនេបើ PCP
ឬេពទ េធ្ម ញរបស់កូនអ្ន ករកេឃើញប ្ហ

មួ យនឹងេធ្ម ញរបស់កូនអ្ន កឬប ្ហ សុខ

ព

ត់។

ចំ
កុ

ំ៖
រែដល ន យុេ្រកាម 21 ្ន ំនិង នចុះេ ្ម ះចូ លក៉ ង MassHealth Standard ឬ CommonHealth
ចទទួ ល នការព
ល ំ ច់ ំងអស់ែដល្រតវ ន្រគបដណ្ដប់ក៉ ងច ប់ Medicaid
រ ួម ំងការព
លេធ្ម ញ េ ះបី េស េនះមិន្រតវ ន្រគបដណ្ដប់េ យ MassHealth ក៏េ យ។
កុ រែដល ន យុេ្រកាម 21 ្ន ំនិង នចុះេ ្ម ះចូ លក៉ ងកម្ម វ ិធី MassHealth Family Assistance
ចទទួ ល ន ល់េស
ំ ច់ែផ្ន កេវជ្ជ ្រស្ត ំងអស់ដូច នក៉ ង្របេភទេស ្រគបដណ្តប់របស់ពួកេគ
រ ួម ំងការព
លេធ្ម ញ។
ចូ រនិ

យ មួ យ PCP ឬេពទ េធ្ម ញរបស់កូនអ្ន កេដើម ីទទួ ល នជំនួយ ំងេនះ។
 កុ រ មិន ្រតវការការបញនបន្ត េដើម ីេ ជួ បេពទ េធ្ម ញ MassHealth េ ះេឡើយ។
 កុ រ ចេ ជួ បេពទ េធ្ម ញមុន យុបី ្ន ំ។

េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ Fallon Health៖1-855-508-4715 (TRS 711) ៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រកេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់ 6

្ង ច

េស បេ្រមើអតិថិជន Beacon Health Options៖1-888-877-7183 (TDD/TTY: 1-781-994-7660) 24 េ ៉ ងក៉ ងមួ យៃថ្ង
្រ ព
ំ ីរៃថ្ងក៉ ងមួ យស ្ត ហ៍
េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ MassHealth 1-800-841-2900 (TTY: 1-800-497-4648) ពីៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក េ ៉ ង 8 ្រពឹក
ដល់ 5 ្ង ច។
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េស កម្ម បែន្ថ មស្រ
េក្ម ងែដល
សហព័ន្ធ។

ន

ប់កុ

ព

ពស្រ

្ន ំ

នសិទ្ធិទទួ ល

ត់ (ពីរដងក៉ ង

កាំរស្ម ីអុិច

នេស កម្ម បែន្ថ ម

ការដក (ការដកេធ្ម ញ)
ការេ្របើ ្ន ស
ំ ន្ល ប់

ក ំងបិទ

ការេ្រ

ល

ម្រប

ន់)

យឬសេធ្ម ញ

ក់មួយចំនួនេ្រកាមច ប់រដ្ឋ

ត់

ភ៉ យអរ (ពីរដងក៉ ងរយៈេពល 12 ែខ)

ការ ក់រណប
(្របសិនេបើ នលក្ខ ណៈសម ត្ត ិ្រគប់្រ

ក់

ដេង្ក បែញកចេ ្ល ះេធ្ម ញ

ការវះកាត់

ការស ្អ ត (ពីរដងក៉ ងរយៈេពល 12
ែខ)

ការព

ប់កូនរបស់អ្នក

រ
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ការពិនិត សុខ
េពល 12 ែខ)

ស
ំ ុខ

បេធ្ម ញ

ជួ សបំេពញេធ្ម ញ
េស កម្ម េធ្ម ញ

ំ

ច់

មួ យេផ ងេទ ត

េស កម្ម មួយចំនួន ច្រតវការការអនុ ្ញ ត មុនពី MassHealth មុនេពលេពទ េធ្ម ញ ចផ្ត ល់េស
ំងេនះ
ន។ េពទ េធ្ម ញនឹងដឹង េតើេស មួ យ
េស
ំងេនះ េហើយនឹងេស្ន ើសុំការអនុ ្ញ ត្របសិនេបើ ត់គិត
អ្ន ក្រតវការេស កម្ម ំងេនះ។ អ្ន កមិន ំ ច់េធ្វ អ្វ េដើម ីេស្ន ើសុំការអនុ ្ញ តេឡើយ។

េស អន្ត គមន៍ប ្ក រជំងឺស្រ

ប់កុ

រែដល

នប ្ហ ការលូត

កុ រខ្ល ះ្រតវការជំនួយបែន្ថ មេដើម ីឱ លូ ត ស់និងអភិវឌ ន៍
អន្ត គមន៍ប ្ក រជំងឺ ចជួ យពួ កេគ ន។ អ្ន កខ្ល ះគឺ ៖

ស់ឬការអភិវឌ ន៍

នល្អ ។ អ្ន កផ្ត ល់េស ែដល

អ្ន កជំ

ញ

ង

អ្ន កផ្ត ល់េស
ំងអស់េនះេធ្វ ការ មួ យេក្ម ង យុេ្រកាមបី ្ន ំនិង្រគ ររបស់ពួកេគេដើម ី
ទទួ ល នការ ំ្រទបែន្ថ ម មស ព ំ ច់។ ឭេស កម្ម មួយចំនួន្រតវ នផ្ត ល់ជូន មផ្ទ ះ
េហើយមួ យចំនួនេទ តផ្ត ល់ជូនេ មជ មណ្ឌលអន្ត គមន៍ប ្ក រជំង។ឺ

កុ

រ

ចូ រនិ យ មួ យ PCP របស់កូនអ្ន កឱ ន ប់ មែដល ចេធ្វ េ
ន្របសិនេបើអ្នកគិត
របស់អ្នក នប ្ហ ការលូ ត ស់ឬប ្ហ ការអភិវឌ ន៍។ ឬ ក់ទងកម្ម វ ិធីអន្ត គមន៍ប ្ក រ
ជំងឺរបស់អ្នកេ យ ្ទ ល់។

កូ ន

 បុគ្គលិកសង្គ ម
 គិ

នុប ្ឋ យិការ និង

 េពទ ព

លេ

យចល

ងកាយ េ

យ វ ិ ្ជ ជីវ: និងេ

យសំដី

ស្រ ប់កុ រែដលស្ថ ិតក៉ ងការែថ ំឬេមើលខុស្រតវពី Department of Children and Families
( យក ្ឋ នកុ រនិង្រគ រ, DCF) អតីត Department of Social Services ( យក ្ឋ នេស សង្គ ម, DSS)។
្របសិនេបើអ្នក

នកូ នេ

ក៉ ងការែថ

ំឬការេមើលខុស្រតវពី DCF អ្ន កផ្ត ល់េស ្រតវ៖

េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ Fallon Health៖1-855-508-4715 (TRS 711) ៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រកេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់ 6

្ង ច

េស បេ្រមើអតិថិជន Beacon Health Options៖1-888-877-7183 (TDD/TTY: 1-781-994-7660) 24 េ ៉ ងក៉ ងមួ យៃថ្ង
្រ ព
ំ ីរៃថ្ងក៉ ងមួ យស ្ត ហ៍
េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ MassHealth 1-800-841-2900 (TTY: 1-800-497-4648) ពីៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក េ ៉ ង 8 ្រពឹក
ដល់ 5 ្ង ច។
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ស
ំ ុខ

ពស្រ

ប់កូនរបស់អ្នក



ផ្ត ល់ឱ កូ នរបស់អ្នកនូ វការពិនិត សុខ
ក DCF សុំឱ នការពិនិត េនះ។



ផ្ត ល់ឱ កូ នរបស់អ្នកនូ វការេធ្វ េតស្ត សុខ ពេពញេលញក៉ ងរយៈេពល 30
ៃថ្ង ៃនៃថ្ង ម្របតិទិនប ្ទ ប់ពីអ្នកឬបុគ្គលិករបស់ DCF េស្ន ើសុំ (លុះ្រ ែតកាលវ ិ គេស Early and
Periodic Screening, Diagnosis and Treatment (ការពិនិត េធ្វ េ គវ ិនិច្ឆ័យ និង
ព
លមុនេពលនិង មកាលកំណត់, EPSDT) ត្រមវឱ នរយៈេពលខ្ល ី ងេនះ។ សូ មេមើលែផ្ន ក
ែថ ស
ំ ុខ ពស្រ ប់កូនរបស់អ្នក ក៉ ង េស វេ ែណ ំស ជិក ស្រ ប់ព័ត៌ នអំពី EPSDT ។

ពក៉ ងរយៈេពល្រ

ំពីរៃថ្ង ៃនៃថ្ង

ម្របតិទិនប ្ទ ប់ពីអ្នកឬបុគ្គលិ

េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ Fallon Health៖1-855-508-4715 (TRS 711) ៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រកេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់ 6

្ង ច

េស បេ្រមើអតិថិជន Beacon Health Options៖1-888-877-7183 (TDD/TTY: 1-781-994-7660) 24 េ ៉ ងក៉ ងមួ យៃថ្ង
្រ ព
ំ ីរៃថ្ងក៉ ងមួ យស ្ត ហ៍
េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ MassHealth 1-800-841-2900 (TTY: 1-800-497-4648) ពីៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក េ ៉ ង 8 ្រពឹក
ដល់ 5 ្ង ច។
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ែផ្នកទី 8៖ ការែថ

ការែថ

ប
ំ
្ក រជំងឺស្រ

ឺ ្រ
ប
ំ
្ក រជំងស

ប់មនុស េពញវយ

ប់មនុស េពញវយ

ការែថ ំប ្ក រជំងឺ ្រប ំគឺ ែផ្ន កដ៏សំ ន់មួយៃនការរក សុខ ព។ Wellforce Care Plan
េលើកទឹកចិត្តឱ ស ជិក ំងអស់េ ជួ បអ្ន កផ្ត ល់េស ែថ ំសុខ ពបឋមរបស់ពួកេគស្រ ប់ការែថ
េនះ។ ឧ ហរណ៍ៃនអត្របេ ជន៍ៃនការែថ ំប ្ក រជំងឺរ ួម ន៖
ស

ជិក

យុ 21

្ន ំនិង

ស់

ំប ្ក រ

ងេនះ៖

 ការពិនិត ងកាយ - េរ ង ល់មួយេ បី ្ន ំ
 ការ្រតតពិនិត ស ្ព ធ

ម-

៉ ងេ

 ការពិនិត កូ េលេស្ដ រ ូល - េរ ង ល់្រ
 ការពិនិត ្រត

កនិងក លេ

 ការថតកាំរស្ម ីអុិច/ការពិនិត ម
 ការពិនិត ជំងឺម


្ន ំ

ក់ជម្ង ឺ ្ត

រកេ
យធំ -

 ការេធ្វ េតស្ត ែភ្ន ក្រប
 េធ្ម ញ – សូ មេមើល

ំឆ

ច

ស់ពីរ ្ន ំម្តង

ំ ្ន ំម្តង

ះ (្រស្ត ី) - េរ ង ល់មួយេ
រកេ

បី ្ន ំ

ះ - េរ ង ល់ ្ន ំស្រ

ះេវ នធំ - េរ ង ល់ 10

្ន ំម្តង

ប់អ្នក
ប់េផ្ត ើមពី

យុេលើស 40
យុ 50

្ន ំ

្ន ំ

េរ ង ល់ ្ន ំ
ស - េរ ង ល់ 24 ែខម្ត ង

ងេ្រកាម។

Wellforce Care Plan ផ្ត ល់ការ ប់រងចំេ ះអត្របេ ជន៍ ំងេនះនិងអត្របេ ជន៍ែថ ំប ្ក រ
ជំងឺ េ្រចើនេទ ត។ សូ មជួ ប មួ យ
អ្ន កផ្ត ល់េស ែថ ំសុខ ពបឋមរបស់អ្នកស្រ ប់ត្រមវការការែថ ំសុខ ព ្រប ំរបស់អ្នក។

ការែថ

េំ ធ្ម ញស្រ

ប់មនុស េពញវយ

េស កម្ម េធ្ម ញ្រតវ ន្រគបដណ្តប់ស្រ ប់ស ជិកែដល នសិទ្ធិទទួ លេស ពី MassHealth
ស ជិកនឹងទទួ ល នប័ណ្ណស ្គ ល់ MassHealth ស្រ ប់េស កម្ម ំងេនះ។
ស ជិក MassHealth ែដល ន យុ ប់ពី 21 ្ន ំេឡើង នសិទ្ធិទទួ ល នេស េធ្ម ញពី្រគេពទ េធ្ម ញ
MassHealth ។ ស ជិកមនុស េពញវយែដល្រតវ នកំណត់េ យែផ្ន ក Department of Developmental
Services (េស អភិវឌ ន៍ការលូ ត ស់, DDS)
អតិថិជន DDS
នឹងទទួ ល នកញ្ច ប់អត្របេ ជន៍េធ្ម ញេផ ងពីមនុស េពញវយែដលមិនែមន អតិថិជន DDS ។
ឧ ហរណ៍ៃនេស កម្ម េធ្ម ញែដល្រតវ ន្រគបដណ្តប់ស្រ ប់មនុស េពញវយរ ួម ន៖

េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ Fallon Health៖1-855-508-4715 (TRS 711) ៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រកេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់ 6

្ង ច

េស បេ្រមើអតិថិជន Beacon Health Options៖1-888-877-7183 (TDD/TTY: 1-781-994-7660) 24 េ ៉ ងក៉ ងមួ យៃថ្ង
្រ ព
ំ ីរៃថ្ងក៉ ងមួ យស ្ត ហ៍
េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ MassHealth 1-800-841-2900 (TTY: 1-800-497-4648) ពីៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក េ ៉ ង 8 ្រពឹក
ដល់ 5 ្ង ច។
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ែផ្នកទី 8៖ ការែថ

(ស

ឺ ្រ
ប
ំ
្ក រជំងស

ប់មនុស េពញវយ

ជិកមិនែមន DDS)

ការពិនិត សុខ ព ត់
(ពីរដងក៉ ងរយៈេពល 12 ែខ)

កាំរស្ម ីអុិច
ការស ្អ ត (ពីរដងក៉ ងរយៈេពល 12
ែខ)
ជួ សបំេពញេធ្ម ញ

ការវះកាត់ ត់មួយចំនួន
(ដូ ច ការដកេចញេធ្ម ញខូ ច
ការេធ្វ េកាសល វ ិច្ច ័យការវះកាត់
ទន់)
ការដក (ការដកេធ្ម ញ)
ការេ្របើ ្ន ស
ំ ន្ល ប់
េធ្ម ញ

ក់ជំនួសេធ្ម ញធម្ម

លិកា

*

េស កម្ម មួយចំនួន ច្រតវការការអនុ ្ញ ត មុនពី MassHealth
មុនេពលេពទ េធ្ម ញ ចផ្ត ល់េស
ំងេនះ ន។
េពទ េធ្ម ញនឹងដឹង េតើេស មួ យ
េស
ំងេនះ
េហើយនឹងេស្ន ើសុំការអនុ ្ញ ត្របសិនេបើ ត់គិត អ្ន ក្រតវការេស កម្ម
អ្ន កមិន ំ ច់េធ្វ អ្វ េដើម ីេស្ន ើសុំការអនុ ្ញ តេឡើយ។

ំងេនះ។

េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ Fallon Health៖1-855-508-4715 (TRS 711) ៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រកេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់ 6

្ង ច

េស បេ្រមើអតិថិជន Beacon Health Options៖1-888-877-7183 (TDD/TTY: 1-781-994-7660) 24 េ ៉ ងក៉ ងមួ យៃថ្ង
្រ ព
ំ ីរៃថ្ងក៉ ងមួ យស ្ត ហ៍
េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ MassHealth 1-800-841-2900 (TTY: 1-800-497-4648) ពីៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក េ ៉ ង 8 ្រពឹក
ដល់ 5 ្ង ច។
46

ែផ្នកទី 9៖ កម្ម វ ិធី្រគប់្រគងការែថ

កម្ម វ ិធី្រគប់្រគងការែថ

ំ

ំ

Wellforce Care Plan ដឹងពី ពលំ កែដល ចេកើតេឡើង្របសិនេបើអ្នក នប ្ហ សុខ ពេហើយ
េយើងេ ទីេនះេដើម ីជួយអ្ន ក។ េយើងចង់េធ្វ ការ មួ យអ្ន កេដើម ី
អ្ន ក នសុខ ពល្អ ដូ ចែដលអ្ន ក
ចេធ្វ េ
ន។
េយើង នកម្ម វ ិធី េ្រចើនែដលេយើងបេង្ក ើតេឡើងេដើម ីបំេពញត្រមវការែថរក សុខ ពរបស់អ្នក។
អ្ន កស្រមបស្រមលការែថ ំ (អ្ន កជួ យែស្វ ងរកេស ) អ្ន កអប់រសុខ ព អ្ន ក្រគប់្រគងករណីគិ នុប ្ឋ យិការ
និងបុគ្គលិកសង្គ មរបស់េយើង នជំ ញក៉ ងការជួ យ ំងកុ រនិងមនុស េពញវយែដល នត្រមវការការែថ
សុខ ពេផ ងៗ ្ន ។ ្រគប់កម្ម វ ិធី្រគប់្រគងការែថ ំ ំងអស់របស់េយើងគឺឥតគិតៃថ្ល េហើយ ំងអ្ន ក
ែថ ំសុខ ពរបស់អ្នកនិង Fallon នឹងេធ្វ ការរ ួម ្ន េដើម ីជួយរក សុខ ពរបស់អ្នក។ ការបញនបន្ត
ពីេវជ្ជ បណ្ឌិតរបស់អ្នក មិន ំ ច់ នស្រ ប់េស កម្ម
មួ យក៉ ងចំេ មេស កម្ម ំងេនះេឡើយ។
ដូ ចសព្វ មួយដងែដរ ្របសិនេបើអ្នក នប ្ហ សុខ ព ្ល មៗ សូ មទូ រស័ព្ទមកអ្ន កផ្ត ល់េស ែថ ំសុខ ពបឋម
(PCP) របស់អ្នក មុនសិន។ េបើសិន អ្ន ក ន ្ថ ន ព សន្ន សូ មទូ រស័ព្ទេ 911 ឬេ បន្ទ ប់សេ្រ ្គ ះ
ប ្ទ ន់ែដលេ ជិតបំផុត។

ការពិនិត េមើលតំរ ូវការការែថ

ំ

េ េពលអ្ន កចុះេ ្ម ះចូ លគេ្រ ង Wellforce Care Plan
ន រៈសំ ន់ ស់ក៉ ងការែដលេយើង
្រតវយល់ពីរេប បែដលេយើង ចជួ យអ្ន ក ន។ កញ្ច ប់ ្វ គមន៏របស់អ្នក នទ្រមង់មួយែដលេ
Care
Needs Screening (ការពិនិត ត្រមវការការែថ ំ, CNS) ការ្រតតពិនិត តំរ ូវការែថ ំជួ យេយើងេ យដឹងកា
ន់ែតច ស់អំពីតំរ ូវការែថរក សុខ ពរបស់អ្នកនិង វ ិធីែដលេយើង ច ជំនួយដល់អ្នក។ ព័ត៌ នែដល
អ្ន កផ្ត ល់មកនឹង្រតវរក ទុក ការស ្ង ត់និង ចែចករែលក នលុះ្រ ែតត្រមវេ យ MassHealth ។
បំេពញទ្រមង់ការពិនិត ត្រមវការការែថ ំេហើយបញន េ
ៃ្របសណីយ៍រ ួចែដល នក៉ ងកញ្ច ប់ ្វ គមន៍របស់អ្នក។

Fallon ក៉ ងេ្រ

មសំបុ្រតែដល

នបង់ៃថ្ល

ឬ្របសិនេបើអ្នកចូ លចិត្ត ង អ្ន ក ចទូ រស័ព្ទមកែផ្ន កបំេ រអតិថិជនរបស់េយើង មេលខ 1-855-508-4715
(TRS 711) ពីៃថ្ង ច័ន្ទដល់ៃថ្ង សុ្រក ប់ពីេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់េ ៉ ង 6 ្ង ចេហើយ្រ ប់ពួកេគ អ្ន កចង់
បំេពញទ្រមង់ពិនិត ត្រមវការការែថ ំរបស់អ្នក មទូ រស័ព្ទ។
ការបំេពញទ្រមង់ការពិនិត ត្រមវការការែថ ំរបស់អ្នកគឺ ជំ នដំបូងក៉ ងការជួ យេយើងខ៉ ំក៉ ងការ
សំរបសំរ ួលការែថ ំសុខ ពរបស់អ្នកឱ នល្អ ។ ្របសិនេបើអ្នក នជម្ង ឺ ៃំ រ (កំពុងបន្ត ន)
្រតវ្រ កដ អ្ន ក នសរេសរ េ េលើទ្រមង់ពិនិត សុខ ពឬ្រ ប់េយើងឱ ដឹង ដូ េច្ន ះេហើយ
េយើង ចជួ យ្រគប់្រគងត្រមវការសុខ ពរបស់អ្នក នល្អ ។

Health and Wellness Programs
េ Wellforce Care Plan អ្ន ក ចេ្របើឧបករណ៍ជំនួយសុខ ពឥតគិតៃថ្ល េ្រចើនេ ជិតៃដអ្ន ក។
អ្ន ក ចទទួ ល នការ យតៃម្ល សុខ ពនិងសុខ ល ព
េហើយទទួ ល នរ យការណ៍ស្តីពីសុខ ពរបស់អ្នកអម មួ យការែណ ំពិេសសស្រ ប់អ្នក។
ចង់ែស្វ ងយល់បែន្ថ មអំពីសុខ ពរបស់អ្នកឬេទ? សូ មចូ លេ កាន់មូល ្ឋ នចំេណះដឹងសុខ ព (Healthwise
Knowledgebase) របស់េយើងេហើយអ្ន ក ចែស្វ ងរកព័ត៌ នអំពីការេធ្វ េតស្ត ការព
ល ្ថ ន ពសុខ
ពនិងជំងឺេផ ងៗេស្ទ ើរែត្រគប់ែបប ៉ ង។

េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ Fallon Health៖1-855-508-4715 (TRS 711) ៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រកេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់ 6

្ង ច

េស បេ្រមើអតិថិជន Beacon Health Options៖1-888-877-7183 (TDD/TTY: 1-781-994-7660) 24 េ ៉ ងក៉ ងមួ យៃថ្ង
្រ ព
ំ ីរៃថ្ងក៉ ងមួ យស ្ត ហ៍
េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ MassHealth 1-800-841-2900 (TTY: 1-800-497-4648) ពីៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក េ ៉ ង 8 ្រពឹក
ដល់ 5 ្ង ច។
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េយើងេជឿ ការរក សុខ ពឱ នល្អ ន រៈសំ ន់ ស់។ អ្ន កអប់រសុខ ពរបស់ Fallon យល់ពីេពល
ែដលអ្ន ក ន ្ថ ន ពជំងឺនិង រម្ម ណ៍របស់ ។ េយើងេ ទីេនះេដើម ីជួយអ្ន កក៉ ងសកម្ម ពសុខ ពនិងសុខ
ល ព។ េយើងនឹងេធ្វ ការ មួ យអ្ន កេដើម ីេធ្វ ឱ ្រ កដ អ្ន កយល់ពី ្ថ ន ពរបស់អ្នកដូ េច្ន ះេហើយ
អ្ន ក ចទទួ ល នសុខ ពល្អ មែដល ចេធ្វ េ
ន។
្របសិនេបើអ្នក ចេឆ្ល ើយ ទ /
របស់េយើងមួ យឬេ្រចើន្របែហល

សេ នឹងសំណួរ មួ យ
សមរម ស្រ ប់អ្នក។

េតើអ្នក ន ្ថ ន ពឬជម្ង ឺ ៃំ រដូ ច
 ជំងឺហឺតឬ COPD


ជំងឺទឹកេ



ជំងឺេខ យេបះដូ ង



ស ្ព ធ



ជំងឺម



េអដស៍



ជំងឺតំរងេ

េតើអ្នក

ចេរស

នែតមួ យឬេ្រចើន

ងមួ យ)?

មែផ្អ ម
មខ្ព ស់េ
រក៖ ម

នៃផ្ទ េ

ងេ្រកាមេនះែដរឬេទ (

ងេ្រកាមេនះ Health and Wellness Programs

យ

រកូ េលេស្ដ រ ូលខ្ព ស់

រកសុដន់ កស ន េ

ះេវ នធំ សួ ត អូ ែវរឬលំែពង

ម
ះេទ?

េតើអ្នក ្ល ប់្រតវេគ្រ ប់ អ្ន កេលើសទម្ង ន់ែដរឬេទ?
 េតើអ្នក នទម្ង ន់ "េ្រចើនេពក" ែដរឬេទ?


េតើអ្នក ្ល ប់្រតវេគ្រ

េតើអ្នកជក់

ប់

អ្ន ក

ត់ ្ល ំងេហើយអ្ន កចង់ស្រមកទំងន់ែដរឬេទ?

រេហើយចង់ឈប់ឬេទ?

េតើអ្នកចង់ដឹងបែន្ថ មអំពីសុខ

ពទូ េ

របស់អ្នកែដរឬេទ?

្របសិនេបើអ្នក នេឆ្ល ើយ ទ/ ស ក៉ ងសំណួរ
មួ យ ងេលើេនះ Fallon េ ទីេនះេដើម ីជួយអ្ន ក។ Health
and Wellness Program របស់េយើងេធ្វ ការ មួ យអ្ន កចុះេ ្ម ះែដល ន ្ថ ន ពដូ ចអ្ន កែដរ។
សូ មទំ ក់ទំនងមកកាន់ែផ្ន កបំេ រេស អតិថិជនរបស់េយើង មរយៈេលខ 1-855-508-4715 (TRS 711)
ពីៃថ្ង ច័ន្ទដល់ៃថ្ង សុ្រក ប់ពីេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់េ ៉ ង 6 ្ង ចេហើយ្រ ប់ពួកេគ អ្ន ក ប់ រម្ម ណ៍ចំេ ះ Health
and Wellness Program។

Tobacco Cessation Program
Fallon គឺេ ទីេនះេដើម ីជួយអ្ន កឱ ឈប់ជក់ រ! ចូ រកុំជក់ រ!
អ្ន ក នសំេរចចិត្តឈប់ជក់ រ - ឥឡវេនះ ញយក្របេ ជន៍ពីឧបករណ៍

ំងអស់ែដល

ន្រ

ប់!

េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ Fallon Health៖1-855-508-4715 (TRS 711) ៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រកេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់ 6

្ង ច

េស បេ្រមើអតិថិជន Beacon Health Options៖1-888-877-7183 (TDD/TTY: 1-781-994-7660) 24 េ ៉ ងក៉ ងមួ យៃថ្ង
្រ ព
ំ ីរៃថ្ងក៉ ងមួ យស ្ត ហ៍
េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ MassHealth 1-800-841-2900 (TTY: 1-800-497-4648) ពីៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក េ ៉ ង 8 ្រពឹក
ដល់ 5 ្ង ច។
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កម្ម វ ិធីព
លការឈប់ជក់ ររបស់េយើងែដល នេ ្ម ះ Quit to Win ផ្ត ល់ជូនការជំនុំ មទូ រសព្ទ ័
ការ្របឹក
មទូ រស័ព្ទមួយទល់នឹងមួ យនិងការ្របជុំ ល់្រ ប
ំ ីស ្ត ហ៍េ នឹងកែន្ល ង
េ យេយើងនឹងជួ យអ្ន កក៉ ងការបេង្ក ើតគេ្រ ងឈប់ជក់ រ។ ការ ំ្រទ មការេផ្ញើ រក៏ នផងែដរ។
្របសិនេបើអ្នក ចេឆ្ល ើយ ទ/ សេ នឹងសំណួរ
របស់េយើង កម្ម វ ិធី្រតឹម្រតវស្រ ប់អ្នក។


េតើអ្នកេ្របើផលិតផល ្ន ជ
ំ ក់ (



េតើអ្នក

នចំ

ប់

រ សុី ្គ

មួ យ

្រក ុម

ងេ្រកាម កម្ម វ ិធី Quit to Win Program

្ន ជ
ំ ក់) ឬេទ?

រម្ម ណ៍ក៉ ងការឈប់ជក់

រឬបន្ថ យបរ ិ ណផលិតផល ្ន ជ
ំ ក់ែដលអ្ន កេ្របើែដរឬេទ?

សូ មទំ ក់ទំនងមកកាន់ែផ្ន កបំេ រេស អតិថិជនរបស់េយើង មរយៈេលខ 1-855-508-4715 (TRS 711)
ពីៃថ្ង ច័ន្ទដល់ៃថ្ង សុ្រក ប់ពីេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់េ ៉ ង 6 ្ង ចេហើយ្រ ប់ពួកេគ អ្ន កចង់ចូលក៉ ងកម្ម វ ិធី Quit to
Win Program។

Disease Management Programs
ការរក សុខ ព ន រៈសំ ន់ ស់។ ការរស់េ ក៉ ង ្ថ ន
ជី វ ិត ការពិ កដ៏ ្ល ំង។ Fallon េ ទីេនះេដើម ីជួយ។

ពជំងឺែដល

ច

នេពញមួ យ

អ្ន កអប់រសុខ ពនិងគិ នុប ្ឋ យិការរបស់េយើងនឹងេធ្វ ការ មួ យអ្ន កនិង្រគេពទ របស់អ្នក។
េយើងនឹងេធ្វ ឱ ្រ កដ អ្ន កដឹងអំពី ្ថ ន ពសុខ ពរបស់អ្នកនិងពីរេប បែដលអ្ន ក ចទទួ ល នសុខ
ល្អ ដូ ចែដលអ្ន ក ចេធ្វ េ
ន។ េយើងនឹង ំ្រទទំ ក់ទំនងែដលអ្ន ក ន មួ យេវជ្ជ បណ្ឌិតរបស់អ្នក។
កម្ម វ ិធីរបស់េយើងេធ្វ ការទប់ ្ក ត់ប ្ហ ជម្ង ឺរបស់អ្នកមិនឱ រកធំ។ េយើងនឹងេធ្វ ការ មួ យអ្ន កេដើម ីជួយ
ឱ អ្ន ក ច្រគប់្រគង ្ថ ន ពសុខ ពរបស់អ្នកឱ នល្អ បំផុត មែដលអ្ន ក ចេធ្វ ន។
េ លេ របស់េយើងគឺជួយឱ សុខ ពរបស់អ្នក្របេសើរេឡើង។
ឺ ឹកេ មែផ្អ ម និងជំងឺេបះដូ ងេ ក៉ ង Disease
េយើង្រគប់្រគង ្ថ ន ព ៃំ រដូ ច ជម្ង ឺហឺត ជំងទ
Management Programរបស់េយើង។ ្របសិនេបើអ្នក ចេឆ្ល ើយ ទ /
សេ នឹងលក្ខ ខណ្ឌ
មួ យដូ ច ងេ្រកាមេនះ Disease Management Program
របស់េយើង ច កម្ម វ ិធី្រតឹម្រតវស្រ ប់អ្នក។
េតើអ្នក







នប ្ហ ឬជម្ង ឺ ៃំ រដូ ច ងេ្រកាមែដរឬេទ? (
ជំងឺហឺត
ជម្ង ឺ ្ល ក់
ម
ជំងឺទឹកេ មែផ្អ ម
ជំងឺេបះដូ ង
កូ េឡេស្ត រុលខ្ព ស់
េលើស
ម (ស ្ព ធ
មខ្ព ស់)

ចេរស

នមួ យឬេ្រចើន)

្របសិនេបើអ្នក នេឆ្ល ើយ ទ/ ស ក៉ ងសំណួរ
មួ យ ងេលើេនះ Fallon េ ទីេនះេដើម ីជួយអ្ន ក។ Disease
Management Programរបស់េយើងេធ្វ ការ មួ យអ្ន កចុះេ ្ម ះែដល ន ្ថ ន ពដូ ចអ្ន កែដរ។

េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ Fallon Health៖1-855-508-4715 (TRS 711) ៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រកេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់ 6

្ង ច

េស បេ្រមើអតិថិជន Beacon Health Options៖1-888-877-7183 (TDD/TTY: 1-781-994-7660) 24 េ ៉ ងក៉ ងមួ យៃថ្ង
្រ ព
ំ ីរៃថ្ងក៉ ងមួ យស ្ត ហ៍
េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ MassHealth 1-800-841-2900 (TTY: 1-800-497-4648) ពីៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក េ ៉ ង 8 ្រពឹក
ដល់ 5 ្ង ច។
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ំ

សូ មទូ រស័ព្ទមកែផ្ន កេស កម្ម អតិថិជនរបស់េយើង មេលខ 1-855-508-4715 (TRS 711)
ៃថ្ង ច័ន្ទដល់ៃថ្ង សុ្រក ប់ពីេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់េ ៉ ង 6 ្ង ចេហើយ្រ ប់ពួកេគ អ្ន កចង់ នការបញនេ
Disease Management Program។

សុខ

ពទូ េ

សុខ

ល

ព ការព

ល និងព័ត៌

េតើអ្នកចង់ នព័ត៌ នបែន្ថ មស្ត ីពីសុខ ព សុខ
េតើអ្នក នកុំព ទ័រឬ ចចូ លេ្របើ នឬេទ?

ល

នអំពីជំងឺ
ព ការព

លនិង ្ថ ន

ពជំងឺេផ ងេទ តែដរឬេទ?

សូ មចូ លេ កាន់មូល ្ឋ នទិន្នន័យ (Healthwise Database) របស់េយើងេ េគហទំព័រ៖
fallonhealth.org/Wellforce - ចុចេលើ Healthwise® Knowledgebase health encyclopedia
េហើយែស្វ ងរក្រប នបទ មួ យែដលអ្ន ក ប់ រម្ម ណ៍។

Case Management Programs – មនុស េពញវយនិងកុ

រ

Fallon នអ្ន ក្រគប់្រគងករណីគិ នុប ្ឋ យិការែដលេ
ំេធ្វ ការ មួ យអ្ន ក្រគ រអ្ន ក
និងអ្ន កផ្ត ល់េស ែថ ំសុខ ពរបស់អ្នក។ មរយៈការពិនិត េឡើង វ ិញនូ វត្រមវការសុខ ពអ្ន ក
និងការបេង្ក ើត នគេ្រ ងពិេសសស្រ ប់អ្នក េយើងខ៉ ំនឹងជួ យែកលម្អ សុខ ពនិងសមត្ថ ព ងកាយ
របស់អ្នក។
្របសិនេបើអ្នក ចេឆ្ល ើយ ទ/ ស នេ នឹងសំណួរ មួ យ ងេ្រកាម អ្ន កឬកូ នរបស់អ្នក ចទទួ លជំនួយពី
Case Management Programs របស់េយើង។
 េតើអ្នកឬកូ នរបស់អ្នក នតំរ ូវការែថ ំសុខ ពែដលអ្ន កគិត
ត្រមវការ "ពិេសស" ែដរឬេទ?


េតើអ្នកឬកូ នរបស់អ្នក្រតវេ

ជួ ប្រគេពទ េ្រចើនដងែដរឬេទ?



េតើអ្នកឬកូ នរបស់អ្នក្រតវការជួ ប្រគេពទ េ្រចើនដង



េតើអ្នកឬកូ នរបស់អ្នកពិការែភ្ន កឬថ្ល ង់ែដរឬេទ?



េតើអ្នកឬកូ នរបស់អ្នក នឧបករណ៍ពិេសសដូ ច រេទះរុញជនពិការ ឧបករណ៍ជួយ្រទៃដឬេជើង
ែ្រគមន្ទ ីរេពទ រ្រតវការបំពង់បញល
រែដរឬេទ?



េតើអ្នកឬកូ នរបស់អ្នកទទួ ល



េតើអ្នក្រតវការជំនួយេដើម ីទទួ ល



េតើអ្នកឬកូ នរបស់អ្នកពិការែដរឬេទ?



េតើអ្នកឬកូ នរបស់អ្នក នប ្ហ ពីការែថ
ឥរ ិ បថែដលអ្ន កទទួ ល នែដរឬេទ?



េតើអ្នកឬកូ នរបស់អ្នកេ្របើ ្ន ខ
ំ ុសៗ ្ន េ្រចើនមុខែដរឬេទ?



េតើអ្នកឬកូ នរបស់អ្នក

ន

របួ សខួ រឆ្អ ឹងខ្ន ង

o

របួ សែផ្ន កខួ រក ល

o

្រកិន្រប

ំបឋម (PCP)ែដរឬេទ?

ររ ូបត្ថ ម្ភពិេសសឬេទ?
ន

នលក្ខ ខណ្ឌសុខ

o

ង្រគេពទ ែថ

ររ ូបត្ថ ម្ភពិេសសែដរឬេទ?
ំព

លសុខ

ពដូ ច

ពនិង/ឬការែថ

ំសុខ

ព

ងេ្រកាមេនះែដរឬេទ៖

ត់

េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ Fallon Health៖1-855-508-4715 (TRS 711) ៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រកេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់ 6

្ង ច

េស បេ្រមើអតិថិជន Beacon Health Options៖1-888-877-7183 (TDD/TTY: 1-781-994-7660) 24 េ ៉ ងក៉ ងមួ យៃថ្ង
្រ ព
ំ ីរៃថ្ងក៉ ងមួ យស ្ត ហ៍
េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ MassHealth 1-800-841-2900 (TTY: 1-800-497-4648) ពីៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក េ ៉ ង 8 ្រពឹក
ដល់ 5 ្ង ច។
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o

ំ

េមេ គេអដស៍ក្រមិតធ្ង ន់



េតើអ្នកឬកូ នរបស់អ្នក ្ល ប់បរសរ ង្គ ែដរឬេទ?



េតើអ្នកឬកូ នរបស់អ្នក



េតើអ្នកឬកូ នរបស់អ្នក ្ល ប់្រតវ



េតើអ្នកឬកូ នរបស់អ្នក ្ល ប់ជួបេពទ េ គចិត្តនិងអ្ន កផ្ត ល់េស សុខ



េតើេពទ ្ល ប់្រ ប់អ្នក កូ ន យុេ្រកាម 3 ្ន ំរបស់អ្នក ន ពយឺត ៉ វ ងការលូ ត
េហើយ កូ នរបស់អ្នកមិន ន់ទទួ ល នេស អន្ត គមន៍ប ្ក រជំងឺែដរឬេទ?



េតើកូនរបស់អ្នក (ឬេក្ម ងែដលស្ថ ិតេ្រកាមការែថ
ដូ ច ងេ្រកាមែដរឬេទ៖

នេ

្ម ះក៉ ងបញ្ជ ីរង
នេពទ ្រ

ំ ្ល ស់បរសរ ង្គ ែដរឬេទ?
ប់

អ្ន ក្រតវការបរសរ ង្គ ែដរឬេទ?

ំរបស់អ្នក) េធ្វ ការ
យក ្ឋ នកុ

ពឥរ ិ

បថដ៏ៃទេទ តែដរឬេទ?

មួ យ ្ន ក់

រនិង្រគ

ស់

ររដ្ឋ Massachusetts

រ, DCF)?

o

Department of Children and Families (

o

Department of Youth Services (

o

Department of Mental Health (

o
o

Department of Public Health ( យក ្ឋ នសុខ ព
រណៈ, DPH)?
DPH’s Bureau of Substance Abuse Services
(ការ ិ ល័យេស កម្ម អំពីការេសព រ តុេញ នរបស់ DPH, DPH/BSAS)?

o

Department of Mental Retardation (

o

The Massachusetts Rehabilitation Commission (គណៈកម្ម ការ ្ត រនីតិសម
Massachusetts)?

o

គណៈកម្ម ការស្រ ប់ជនពិការែភ្ន ក Massachusetts (គណៈកម្ម ការស្រ ប់ជនពិការែភ្ន ក
Massachusetts, MCB)?
The Massachusetts Commission on the Deaf and Hard of Hearing
(គណៈក ្ម ធិការមនុស ថ្ល ង់និង្រតេច កេខ យ)?

o

យក ្ឋ នេស យុវជន, DYS)?
យក ្ឋ នសុខ

ពផ វចិត្ត, DMH)?

យក ្ឋ នជំងឺការលូ ត

ស់សតិប ្ញ យឺត, DMR)?
រដ្ឋ

្របសិនេបើអ្នក នេឆ្ល ើយ ទ/ ស ក៉ ងសំណួរ
មួ យ ងេលើេនះ Fallon េ ទីេនះេដើម ីជួយអ្ន ក។
កម្ម វ ិធីCase Management Program នឹង ចជួ យអ្ន ក មួ យនឹងតំរ ូវការែថរក សុខ ពរបស់អ្នក។
សូ មទូ រស័ព្ទេ ែផ្ន កេស អតិថិជនរបស់េយើង មរយៈេលខ 1-855-508-4715 (TRS 711) ពីៃថ្ង ច័ន្ទដល់ៃថ្ង សុ្រក
ពីេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់េ ៉ ង 6 ្ង ចេហើយ្រ ប់ពួកេគ អ្ន កចង់ នការបញនេ Case Management
Program។

ការ
(ស្រ

នៃផ្ទេ ះ (ការែថ ំមុនេពលស្រ
លកូ នពិេសស) របស់ Fallon

លកូ ន) - កម្ម វ ិធី Special Deliveries Program

េតើអ្នក នៃផ្ទ េ ះឬ នគេ្រ ងយកកូ នែដរឬេទ? េយើងចង់ឱ អ្ន កនិងកូ នរបស់អ្នក នសុខ ពល្អ ម
ែតអ្ន ក ំងពីរ ចេធ្វ ន។ កម្ម វ ិធីអ្នក្រគប់្រគងករណីគិ នុប ្ឋ យិការៃនកម្ម វ ិធី Special Deliveries
Program េ ទីេនះេដើម ីជួយេ កអ្ន ក។ េ ះបី អ្ន ក ្ល ប់ផ្តល់កំេណើតពីមុនក៏េ យ
ន រៈសំ ន់ ្ល ំង ស់ស្រ ប់អ្នកក៉ ងការទទួ ល ននូ វការែថ ំមុនេពលស្រ លស្រ ប់កូនក៉ ង
ៃផ្ទ របស់អ្នក។

េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ Fallon Health៖1-855-508-4715 (TRS 711) ៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រកេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់ 6

្ង ច

េស បេ្រមើអតិថិជន Beacon Health Options៖1-888-877-7183 (TDD/TTY: 1-781-994-7660) 24 េ ៉ ងក៉ ងមួ យៃថ្ង
្រ ព
ំ ីរៃថ្ងក៉ ងមួ យស ្ត ហ៍
េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ MassHealth 1-800-841-2900 (TTY: 1-800-497-4648) ពីៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក េ ៉ ង 8 ្រពឹក
ដល់ 5 ្ង ច។
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េ

ំ

ឹ
ទូ រស័ព្ទមកេយើងខ៉ ំ ្ល មៗេពលអ្ន កដង
អ្ន ក នៃផ្ទេ ះ។ អ្ន កនឹងទទួ ល ន៖
 ព័ត៌ នអំពីពួកេយើង Oh Baby! Program*
 ព័ត៌ នអំពីអ្វែដលអ្ន កគួ ររពឹងទុកេ េពលអ្ន ក នៃផ្ទ េ ះ
 ការ យតៃម្ល ្ទ ល់ខនស្រ ប់ធន ននិងអត្របេ ជន៍ែដលអ្ន ក នសិទ្ធិទទួ ល ន
 ជួ យស្រមបស្រមលការែថ ំអ្ន ក មួ យ្រគេពទ និងអ្ន កផ្ត ល់េស ែថ ំសុខ ពេផ ងេទ ត
 ជួ យឱ ទទួ ល នេម ទឹកេ ះេ ពិេសស្របសិនេបើេវជ្ជ បណ្ឌិត រករបស់អ្នកែណ ំឱ េ្របើ

ចូ លរ ួម

មួ យ Special Deliveries Programរបស់េយើង! េយើងខ៉ ំេ

ទីេនះេដើម ីជួយអ្ន ក។

សូ មទូ រស័ព្ទេ ែផ្ន កេស អតិថិជនរបស់េយើង មរយៈេលខ 1-855-508-4715 (TRS 711) ពីៃថ្ង ច័ន្ទដល់ៃថ្ង ស្រុ ក
ពីេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់េ ៉ ង 6 ្ង ចេហើយ្រ ប់ពួកេគ អ្ន កចង់ នការបញនេ Special Deliveries
Program។
* កម្ម វ ិធី Oh Baby! គឺ កម្ម វ ិធីមួយស្រ ប់ស ជិករបស់េយើងែដល នៃផ្ទ េ ះឬ នគំេ ងយក
ចិញ្ចឹម។ Oh Baby! នពត៌ ន្រគប់្របេភទ ក៏ដូច វត៉សំ ន់ៗែដល ន្របេ ជន៍ េ្រចើន
(រ ួម ំងេស បែន្ថ ម ពរក យខ្ល ះេទ តផងែដរ!) េដើម ីជួយ ្វ គមន៍ស ជិកថ្ម ីរបស់អ្នក។
កម្ម វ ិធី





Oh Baby! កម្ម វ ិធីរ ួម ន៖
ព័ត៌ នអំពីការែថ ំមុនេពល នៃផ្ទ េ ះ
េ អី នសំ ប់ រកែដល ចបត់ នេ យឥតគិតៃថ្ល
ឧបករណ៍សុវត្ថ ិ ព ក់ផ្ទះេ យឥតគិតៃថ្ល ស្រ ប់ការការ
្រប ប់ ស់កំេ
មឬ
ការេមើលែថ រកនិងកូ នតូ ចរបស់អ្នក៖ ពីកំេណើតដល់
កុ រេ សហ េមរ ិក



អ្ន កក៏នឹងទទួ ល

នធន

នព័ត៌

ន

យុ 5

រ

រកេ

ផ្ទ ះរបស់អ្នក

្ន ំ េស វេ

មកពីស

ំ្រទនិងអប់រ និងវត៉ពិេសសៗេផ ងេទ ត -

គន៍្រ

រកមក

វ្រ

វេ គ

ំងអស់គឺឥតគិតៃថ្ល !

Social Care Management Program
Fallon នបុគ្គលិកសង្គ មែដល ចជួ យអ្ន ក នេ្រចើន ងការែថ ំសុខ ព។ េយើង ំ្រទអ្ន កេពលអ្ន ក
នេរឿង វក៉ ងជី វ ិតែដល ចប៉ះ ល់ដល់សុខ ពរបស់អ្នករ ួម ំងការទទួ ល នការែថរក ។
េយើងក៏ជួយអ្ន ក៖


ឱុ ្រ

កដ

េស កម្ម ែដលអ្ន កទទួ ល



ជួ យអ្ន កក៉ ងការទទួ ល



អប់រនិងជួ យ្រគ

េតើអ្នក្រតវការជំនួយ

នេស ្របឹក េ

ដំេណើរការ



្រ



លំេ



កម្ម វ ិធីែដលជួ យ



ំ្រទដល់្រក ុម



ការដឹកជញនស្រ

នល្អ

ម

េរ នរបស់កុ

រ

ងេ្រកាមែដរឬេទ?

ក សុំប័ណ្ណម្ហប

រ

ក់ចំណូលសន្ត ិសុខបែន្ថ ម (SSI) និងការ
្ឋ ននិងទីជ្រមកក៉ ង្រ

ប់រងពិការ

ពែផ្ន កសន្ត ិសុខសង្គ ម (SSDI)

សន្ន

មួ យេស ក៉ ងផ្ទ ះ (អគ្គ ិសនីឬកំេ
ប់ការ

រសហគមន៍េផ ងៗេធ្វ ការចុះស្រម ុង ្ន

បល់

រអំពីកម្ម វ ិធីនិងេស កម្ម

មួ យវត៉



នពីទី ្ន ក់

ត់ជួបេវជ្ជ

)

្រស្ត

េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ Fallon Health៖1-855-508-4715 (TRS 711) ៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រកេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់ 6

្ង ច

េស បេ្រមើអតិថិជន Beacon Health Options៖1-888-877-7183 (TDD/TTY: 1-781-994-7660) 24 េ ៉ ងក៉ ងមួ យៃថ្ង
្រ ព
ំ ីរៃថ្ងក៉ ងមួ យស ្ត ហ៍
េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ MassHealth 1-800-841-2900 (TTY: 1-800-497-4648) ពីៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក េ ៉ ង 8 ្រពឹក
ដល់ 5 ្ង ច។
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ំ

្របសិនេបើអ្នក នេឆ្ល ើយ ទ/ ស ក៉ ងសំណួរ
មួ យ ងេលើេនះ Fallon េ ទីេនះេដើម ីជួយអ្ន ក។ Our
Social Care Management Program នឹង ចជួ យអ្ន ក ន មួ យនឹងត្រមវការការែថ ំសុខ ពរបស់អ្នក។
សូ មទំ ក់ទំនងមកកាន់ែផ្ន កបំេ រេស អតិថិជនរបស់េយើង មរយៈេលខ 1-855-508-4715 (TRS 711)
ពីៃថ្ង ច័ន្ទដល់ៃថ្ង សុ្រក ប់ពីេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់េ ៉ ង 6 ្ង ចេហើយ្រ ប់ពួកេគ អ្ន កចង់ចូលក៉ ង Social Care
Management Program ។
Community Partners (CP) Program:

កម្ម វ ិធី្រតវ នបេង្ក ើតេឡើងេ យ MassHealth ែដលផ្ត ល់នូវវ ិធី ្រស្ត ថ្ម ីមួយក៉ ងការផ្ត ល់ការែថ ំែដល ម រ
េ យ នការស្រមបស្រមល ៉ ងជិតស្ន ិទ្ធរ ងអង្គ ពែដល នមូ ល ្ឋ នេ ក៉ ងសហគមន៍
្រក ុមហ៊ុន
ប់រងសុខ ពនិង PCP ។ េ លេ ចម ងគឺេដើម ីេលើកកម្ព ស់ឯក ជ ពស្រ ប់ស ជិក
ែដល្រតវ ន ត់ ំងឱ ចូ លរ ួមក៉ ងកម្ម វ ិធីេនះ។ េស កម្ម មួយចំនួនែដល នផ្ត ល់ជូនរ ួម នជំនួយ
ែថ ំ ្ទ ល់ខន ជំនួយសុខ ព មផ្ទ ះនិងរបស់របរស្រ ប់បំេពញ រៈកិច្រប ំៃថ្ង ដូច ្រប ប់ជំនួយការ
្ត ប់និងជំនួយគំេហើញ និងឧបករណ៍េវជ្ជ ្រស្ត េ្របើ្រ ស់ នយូរ។
ៃដគូ សហគមន៍ក៏ ចជួ យបំេពញតំរ ូវការក៉ ងសង្គ មដូ ច កម្ម វ ិធី Meals on Wheels ជំនួយឥន្ធ នៈនិង
ប័ណ្ណម្ហប
រ។ ពួ កេគក៏ ចជួ យឱ អ្ន កទទួ ល នកម្ម វ ិធីៃថ្ង ដូច Adult Day Health និង Adult Foster
Care ។ ៃដគូ សហគមន៍បេ្រមើដល់ស ជិក ំងអ្ន កែដល នត្រមវការសុខ ព កប កិ រ ិ ក៏ដូច តំរ ូវ
ការែផ្ន កេវជ្ជ ្រស្ត (Long Term Services and Support [េស កម្ម និងការ ំ្រទរយៈេពលែវង, LTSS]) ។
ៃដគូ សហគមន៍ស្រ ប់េស និងការ ំ្រទរយៈេពលែវងផ្ត ល់ការសំរបសំរ ួលការែថ ំនិងការែណ ំសំ ប់ស ជិក
ក់ ក់ែដល ន យុចេ ្ល ះពី 3-64 ្ន ំែដល នតំរ ូវការ LTSS ស៉ គ ្ម ញដូ ច កុ រនិងមនុស េពញវយ
ែដល នពិការ ព ងកាយ ពិការ ពៃនការលូ ត ស់និងរងរបួ សខួ រក ល។ ្របសិនេបើស ជិក នទី
្ន ក់ ររដ្ឋ ឬអ្ន កផ្ត ល់ជំនួយេផ ងេទ ត CP នឹងស្រមបស្រមល មួ យការ ំ្រទ ំងេ ះេហើយនឹងបំេពញបែន្ថ ម
នូ វមុខ រែដលផ្ត ល់េ យពួ កេគ
ងការផ្ត ល់ជូនដូ ច ្ន (ឧ. Department of Developmental Services
[ យក ្ឋ នេស កម្ម អភិវឌ ន៍, DDS] និង Department of Children and Families
[ យក ្ឋ នកុ រនិង្រគ រ, DCF]) ។

Behavioral Health (Mental Health and/or Substance Use Disorder) Condition Specific
Programs
Fallon ផ្ត លកា
់ រែថ ំដល់ស ជិកែដល នប ្ហ សុខ ពផ វចិត្តនិង/ឬប ្ហ េ្របើ្រ ស់ ្ន េំ ញ ន។
កម្ម វ ិធី្រគប់្រគងការែថ ំសុខ ពឥរ ិ បថរបស់ Fallon ្រតវ ន្រគប់្រគងេ យ Beacon Health Options ។
ពួ កេគ ចជួ យែស្វ ងរកអ្ន ក្របឹក េ បល់េ ែក រអ្ន ក ផ្ត ល់េ បល់ និងពន ល់ពីជេ្រមើសៃនការព
លរបស់
អ្ន ក។ អ្ន កស្រមបស្រមលការែថ ំេ្រ មន្ទ ីរ អ្ន កអប់រសុខ ព អ្ន ក្រគប់្រគងករណីគិ នុប ្ឋ យិការនិងបុគ្គលិក
សង្គ ម េធ្វ ការ ៉ ងជិតស្ន ិទ្ធ មួ យបុគ្គលិករបស់ Beacon Health Options ។ ការបញនបន្ត ពីេវជ្ជ បណ្ឌិតរបស់អ្នក
មិន ំ ច់ នស្រ ប់េស កម្ម ំងេនះេឡើយ។
េតើអ្នក ន ្ថ ន ពសុខ
 ការ ្ល ក់ទឹកចិត្ត

ពដូ ច

ងេ្រកាមែដរឬេទ? (មួ យឬេ្រចើន)



ប ្ហ ផ វចិត្ត នឥទ្ធ ិពល ៉ ង ្ល ំងដល់ទំ ក់ទំនងរបស់អ្នក ការ
ការលំ កក៉ ងការេគងឬទ ្ល ប់ទទួ ល ន។



ជំងឺផ វចិត្តរ ួម

ឺ វ
ន៖ ជំងឺសតិមិននឹងនរ ជំងផ

រ

េរ ន ការបំេពញការ

រ

រម្ម ណ៍ ជំងឺផ វចិត្ត ជំងឺ វ ិកលចរ ិក

េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ Fallon Health៖1-855-508-4715 (TRS 711) ៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រកេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់ 6

្ង ច

េស បេ្រមើអតិថិជន Beacon Health Options៖1-888-877-7183 (TDD/TTY: 1-781-994-7660) 24 េ ៉ ងក៉ ងមួ យៃថ្ង
្រ ព
ំ ីរៃថ្ងក៉ ងមួ យស ្ត ហ៍
េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ MassHealth 1-800-841-2900 (TTY: 1-800-497-4648) ពីៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក េ ៉ ង 8 ្រពឹក
ដល់ 5 ្ង ច។
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ែផ្នកទី 9៖ កម្ម វ ិធី្រគប់្រគងការែថ



ការេ្របើ្រ ស់ឬការេ្របើមិន្រតឹម្រតវនូ វ
្ន េំ ញ នខុសច ប់

រ

តុេញ នរ ួម

ំ

ន េ្រគឿង្រសវង

្ន ប
ំ ំ

ត់ការឈឺ

ប់

្របសិនេបើអ្នក នេឆ្ល ើយ ទ / ស េ នឹង ្ថ ន ព
មួ យ ងេលើ Fallon និង Beacon Health Options
នឹងេ ជួ យេ កអ្ន ក។ Our Behavioral Health Care Management Program
នឹង ចជួ យអ្ន ក មួ យនឹងតំរ ូវការែថរក សុខ ពរបស់អ្នក។
ស្រ

ប់ព័ត៌

នបែន្ថ មអំពីអត្របេ
ទូ រស័ព្ទេ

ជន៍សុខ

ពឥរ ិ

បថ៖



េ



ចូ លេមើលេគហទំព័ររបស់ Beacon Health Options េ



ទូ រស័ព្ទមកែផ្ន កេស កម្ម អតិថិជនរបស់ Fallon



ឬចូ លេមើលេគហទំព័ររបស់ Wellforce Care Plan៖ fallonhealth.org/Wellforce

Beacon Health Options

មេលខ 1-888-877-7183
www.beaconhealthoptions.com

មេលខ៖ 1-855-508-4715 (TRS 711)

្របសិនេបើអ្នក នត្រមវការស៉ គ ្ម ញស្រ ប់ការែថ ំសុខ ពឥរ ិ បថឬ្រតវការេស កម្ម ព
ល ំ ច់
អ្ន កស្រមបស្រមលែផ្ន កែថ ំនិងអ្ន ក្រគប់្រគងករណីគិ នុប ្ឋ យិការនឹងេធ្វ ការ មួ យអ្ន កេដើម ីេ យអ្ន កទទួ
ល នេស សុខ ពឥរ ិ បថែដលអ្ន ក្រតវការ។
សូ មទំ ក់ទំនងមកកាន់ែផ្ន កបំេ រេស អតិថិជនរបស់េយើង មរយៈេលខ 1-855-508-4715 (TRS 711)
ពីៃថ្ង ច័ន្ទដល់ៃថ្ង សុ្រក ប់ពីេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់េ ៉ ង 6 ្ង ចេហើយ្រ ប់ពួកេគ អ្ន កចង់ចូលក៉ ង កម្ម វ ិធី
Behavioral Health Care Management Program ។

េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ Fallon Health៖1-855-508-4715 (TRS 711) ៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រកេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់ 6

្ង ច

េស បេ្រមើអតិថិជន Beacon Health Options៖1-888-877-7183 (TDD/TTY: 1-781-994-7660) 24 េ ៉ ងក៉ ងមួ យៃថ្ង
្រ ព
ំ ីរៃថ្ងក៉ ងមួ យស ្ត ហ៍
េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ MassHealth 1-800-841-2900 (TTY: 1-800-497-4648) ពីៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក េ ៉ ង 8 ្រពឹក
ដល់ 5 ្ង ច។
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ែផ្នកទី 10៖ ការស ្ង ត់ៃនព័ត៌

ការស ្ង ត់ៃនព័ត៌

នរបស់ស

នរបស់ស

ជិក

ជិក

េដើម ី ំ្រទដល់ការេប្ត ្ញ ចិត្តរបស់េយើងក៉ ងការការ រ ពឯកជនរបស់ស ជិករបស់េយើង Fallon
នកម្ម វ ិធីសុវត្ថ ិ ពនិងការការ រ ពឯកជនដ៏ទូលំទូ យមួ យេ ទូ ំង្រក ុមហ៊ុន។
េ លេ ចុងេ្រកាយបំផុតៃនកម្ម វ ិធីសុវត្ថ ិ ពនិងការការ រ ពឯកជនរបស់ Fallon
គឺេដើម ីការ រព័ត៌ នសុ
ព (protected health information ឬ PHI) របស់ស ជិកេយើងពីការចូ លេមើល
ការេ្របើ្រ ស់ និងការបេញ្ច ញមកេ្រ មិនសមរម ្រសបេពលែដលេយើងអនុ ្ញ តឱ នការចូ លេមើល
សមរម ស្រ ប់ការផ្ត ល់ការ
ប់រងដល់ការែថ ំសុខ ពគុណ ពខ្ព ស់បំផុតដល់ស ជិករបស់េយើង។
េ លនេ
យនិងនីតិ វ ិធីសុវត្ថ ិ ពនិង ពឯកជន េ្រចើនរបស់េយើងផ្ត ល់ជូននូ វការការ រ PHI
េ ក៉ ង្រគប់ទ្រមង់ ំងអស់ - និ យ ្ទ ល់ ត់ សំេណរនិងេអឡិច្រតនិក - េ ទូ ំងអង្គ ព។
េយើងកំណត់ការេ្របើ្រ ស់និងការ ត្រត ងព័ត៌ នែដលសមរម ដូ ច ការែដលស ជិក នសិទ្ធិ
អនុ ្ញ តឱ នការ ត្រត ង PHI ស្រ ប់ការេ្របើ្រ ស់និងការ ត្រត ងមិនផ វការមួ យចំនួន េហើយ
និេ ជក ចចូ លេមើល PHI ស្រ ប់េ លបំណងការចុះេ ្ម ះនិងការលុបេ ្ម ះេចញពីបញ្ជ ីនិងេ េ្រកាមកា
លៈេទសៈ នកំណត់េផ ងេទ ត។ េ លនេ
យនិងនីតិ វ ិធីរបស់េយើងក៏និ យអំពីសិទ្ធិែដលស ជិក ន
ចំេ ះ PHI របស់ពួកេគផងែដរ។ ឧ ហរណ៍៖ ស ជិក នសិទ្ធ ិចូលេមើល PHI គេ្រចើនរបស់េគែដល Fallon
នអំពីពួកេគ។
អ្ន ក ចេជឿ ក់ ន េយើង ំងអស់ ្ន េ Wellforce Care Plan េប្ត ្ញ រក ការ រ ពឯកជននិង
សុវត្ថ ិ ព PHI របស់ស ជិកេយើង។ ស្រ ប់ព័ត៌ នលម្អ ិតបែន្ថ មអំពីការអនុវត្ត ន៍ ពឯកជនរបស់េយើង
សូ មពិនិត េឡើង វ ិញនូ វេសចក្ត ីជូនដំណឹងអំពីការអនុវត្ត ន៍ឯកជន ពរបស់េយើង ែដលអ្ន កនឹងទទួ ល ន
េ ក៉ ងសំបុ្រត។ អ្ន កក៏ ចទទួ ល នច ប់ចម្ល ង ម្របព័ន្ធអុីនធឺណិតេ េគហទំព័ររបស់ស ជិករបស់េយើង
fallonhealth.org/Wellforce ( ក គន្ល ឹះ: "policies") ឬស្រ ប់ច ប់ចម្ល ងែដល នេ ះពុម្ព
សូ មទូ រស័ព្ទេ ែផ្ន កបំេ រេស កម្ម អតិថិជនរបស់េយើង មេលខ 1-855-508-4715 (TRS 711) ពីៃថ្ង ចន្ទ ័ដល់
ៃថ្ង សុ្រក ពីេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់េ ៉ ង 6 ្ង ច។

សិទ្ធិរបស់អ្នកក៉ ងការេ្របើ្រ

ស់េសចក្ត ីប ្គ ប់

មុន

អ្ន ក នសិទ្ធិទទួ ល នព័ត៌ នអំពីេសចក្ត ីប ្គ ប់ មុនេហើយក៏អ្នក នសិទ្ធិបេង្ក ើតេសចក្ត ីប ្គ ប់ មុន
្របសិនេបើអ្នកចង់ ន។ ការផ្ត ល់សិទ្ធិតំ ងគឺ ឯក រផ វច ប់ែដលអនុ ្ញ តឱ អ្ន កបេង្ក ើត
ប ្ត ស
ំ ្រ ប់ការែថ ំសុខ ពរបស់អ្នកក៉ ងករណីែដលអ្ន កែលង ចប ្ជ ក់ពីបំណង្រ
្ន របស់អ្នកេ យ
ែតជំងឺឬរបួ សធ្ង ន់ធ្ងរ។ ន្របេភទការផ្ត ល់សិទ្ធិតំ ងេផ ងៗ ្ន ។ េនះរ ួម ន "តំ ងការែថ ំសុខ ព"
"តំ ងអ្ន កសេ្រមចជំនួស" និង "ការេផ្ទ រអំ ច អចិៃ្រន្ត យ៍ស្រ ប់ការែថ ំសុខ ព" ។

តំ

ងការែថ

ស
ំ ុខ

ព

្របសិនេបើអ្នក ន យុ ៉ ងេ ច ស់ដប់្រ ំបី (18) ្ន ំ និង នគំនិត ្ច ស់ការ
( ចេធ្វ ការសេ្រមចចិត្តេ យខនឯង ន) អ្ន ក ចេ្របើសិទ្ធិតំ ង
ការែថ ំសុខ ពេដើម ីេ្រជើសេរសនរ
្ន ក់ែដលអ្ន កទុកចិត្ត េដើម ីេធ្វ ការសេ្រមចចិត្តេលើការែថ ំសុខ ព
ស្រ ប់អ្នក (" ្ន ក់ រ" របស់អ្នក) ។ ប ្ទ ប់មកបុគ្គលេនះនឹងេធ្វ ការសំេរចចិត្តេលើការែថ ំសុខ ព ម
ការែណ ំរបស់អ្នក្របសិនេបើអ្នកមិន ចេធ្វ ការសេ្រមចឬទំ ក់ទំនងការសេ្រមចចិត្តរបស់អ្នកេ យ
ខនឯងេ យេហតុផល មួ យ ។ តំ ងការែថ ំសុខ ព នទំនួលខុស្រតវ មផ វច ប់ក៉ ងរដ្ឋ
Massachusetts។

េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ Fallon Health៖1-855-508-4715 (TRS 711) ៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រកេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់ 6

្ង ច

េស បេ្រមើអតិថិជន Beacon Health Options៖1-888-877-7183 (TDD/TTY: 1-781-994-7660) 24 េ ៉ ងក៉ ងមួ យៃថ្ង
្រ ព
ំ ីរៃថ្ងក៉ ងមួ យស ្ត ហ៍
េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ MassHealth 1-800-841-2900 (TTY: 1-800-497-4648) ពីៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក េ ៉ ង 8 ្រពឹក
ដល់ 5 ្ង ច។
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តំ

នរបស់ស

ជិក

ងអ្ន កសេ្រមចជំនួស

េនះគឺ ឯក រមួ យែដលមនុស ្ន ក់ប ្ជ ក់ពី្របេភទៃនការែថ ំនិងការព
ល
សេ្រ ្គ ះជី វ ិតនិងការែថ ំបន្ត ជី វ ិតែដលបុគ្គលេ ះចង់ឬមិនចង់ទទួ ល នក៉ ងករណីែដលបុគ្គលេ ះ ំង ត់
សមត្ថ ពកាយសម និងឈឺដល់ដំ ក់កាលចុងេ្រកាយ។ រដ្ឋ េ្រចើន នេ ្ម ះ ្ទ ល់ខនស្រ ប់ឯក រ
តំ ងអ្ន កសេ្រមចជំនួសដូ ច "េសចក្ត ីប ្គ ប់ដល់្រគេពទ " "េសចក្ត ី្របកាស ក់ទងនឹងការែថ ំសុខ ព"
េដើម។ ច ប់ Massachusetts ត់ទុកឯក រេនះ ភស៉ ងដ៏ល្អែដលប ្ហ ញពីបំណង្រ
្ន របស់អ្នកជំងឺ
េ ះ
៉ ង ក៏េ យ មិនស្ថ ិតេ ក៉ ង្រកបខ័ណ្ឌច ប់ Massachusetts េ ះេទ។

ការេផ្ទរអំ

ច

អចិៃ្រន្ត យ៍ស្រ

ប់ការែថ

ស
ំ ុខ

ព

េនះគឺ ឯក រ្រសបច ប់ែដលបុគ្គល ្ន ក់ែតង ំងនរ
្ន ក់េផ ងេទ តែដល "េម វ"
េដើម ីេធ្វ សកម្ម ពជំនួសឱ ខនក៉ ងដំេណើរការសំេរចចិត្ត ងេវជ្ជ ្រស្ត ក៉ ងករណីបុគ្គលេ ះកា្លយ
អសមត្ថ ព េពលអ គត។
្របសិនេបើអ្នកសំេរច អ្ន កចង់បេង្ក ើតសិទ្ធិតំ ងស្រ ប់ការែថ ំ នវ ិធីមួយចំនួនេដើម ីទទួ ល នទ្រមង់
ែបបបទច ប់េនះ។ អ្ន ក ចទទួ ល នទ្រមង់មួយពីអ្នកផ្ត ល់េស ែថ ំសុខ ព េម វឬពីបុគ្គលិកសង្គ មកិច្ច។
អ្ន ក ច្រពីនសំណុំែបបបទមួ យច ប់េ ឯ មជ មណ្ឌល ព ៃដគូ េ ក ្ត លរដ្ឋ Massachusetts
េដើម ីការអភិវឌ ន៍ការែថ ំ ្រ ចុងេ្រកាយៃនជី វ ិត (Central Massachusetts Partnership to Improve Care
at the End of Life, Inc.) មេគហទំព័រ http://www.betterending.org/ ឬេ េគហទំព័ររបស់សហព័ន្ធែថ ំ
ជំងឺដំ ក់កាលចុងេ្រកាយនិងជំងឺបេ ្ត ះ សន្ន ៃនរដ្ឋ Massachusetts (Hospice & Palliative Care
Federation of Massachusetts) េ : http://www.hospicefed.org/hospice_pages/proxyform.htm ។
អ្ន កក៏ ចេ ទូ រស័ព្ទមកកាន់ែផ្ន កបំេ រេស អតិថិជនរបស់ Fallon មរយៈេលខ 1-855-508-4715
េដើម ីេស្ន ើសុំទ្រមង់ែបបបទ តំ ងការែថ ំសុខ ព។
េ ះ អ្ន កទទួ ល នទ្រមង់េនះពីកែន្ល ង ក៏េ យ សូ មចង ំ
ឯក រសំ ន់បំផុត។
អ្ន កគួ រពិ រ រកេម វ ្ន ក់ជួយអ្ន កេរ បចំ ។ េ ះ
៉ ង ក៏េ យ មិន ំ ច់េឡើយស្រ ប់រដ្ឋ
Massachusetts ។
ការសំ ន់ក៉ ងការចុះហត្ថ េល េលើទ្រមង់ែបបបទេនះេហើយរក ទុកេ ផ្ទ ះមួ យច ប់។
អ្ន កគួ រផ្ត ល់នូវច ប់ចម្ល ងមួ យច ប់ៃនទ្រមង់ែបបបទេនះេ អ្ន កផ្ត ល់េស ែថ ំសុខ ពរបស់អ្នក
និងេ មនុស ែដលអ្ន ក នចុះេ ្ម ះក៉ ងទ្រមង់ែបបបទែដលនឹងេធ្វ ការសេ្រមចចិត្តស្រ ប់អ្នក
្របសិនេបើអ្នកមិន ច។ អ្ន កក៏្របែហល ចង់ផ្តល់នូវច ប់ចម្ល ងេ កាន់មិត្តភក្ត ិជិតស្ន ិទ្ធ
ឬស ជិក្រគ រផងែដរ។
្របសិនេបើអ្នកដឹងមុន អ្ន កនឹង្រតវស្រ កេ មន្ទ ីរេពទ េហើយអ្ន ក នចុះហត្ថ េល េលើឯក រសិទ្ធិតំ ង
ការែថ ំសុខ ព មុនេហើយ សូ មថតចម្ល ងមួ យច ប់យក មខនេ កាន់មន្ទ ីរេពទ ។ ្របសិនេបើ
អ្ន កមិន នចុះហត្ថ េល េលើទំរង់េសចក្ត ីប ្គ ប់ មុនេទេ ះ ប៉ុែន្ត េធ្វ ការសេ្រមចចិត្តេ េពលអ្ន កេ មន្ទ ីរ
េពទ អ្ន កចង់ នឯក រេនះ មន្ទ ីរេពទ នទំរង់ែដលអ្ន ក ចចុះហត្ថ េល
នេ េពលេ ះ។ ចង ំ
គឺ ជេ្រមើសរបស់អ្នក េតើអ្នកចង់បំេពញេសចក្ត ីប ្គ ប់ មុនឬអត់ (រ ួម ំងជេ្រមើស េតើអ្នកចង់ចុះ
ហត្ថ េល ក៉ ងឯក រេនះឬេទ្របសិនេបើអ្នកស្ថ ិតេ ក៉ ងមន្ទ ីរេពទ ) ។
ការេចញផ យព័ត៌

នស្ដីពីសុខ

ពែដល

នការការ

រ (PHI)

េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ Fallon Health៖1-855-508-4715 (TRS 711) ៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រកេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់ 6

្ង ច

េស បេ្រមើអតិថិជន Beacon Health Options៖1-888-877-7183 (TDD/TTY: 1-781-994-7660) 24 េ ៉ ងក៉ ងមួ យៃថ្ង
្រ ព
ំ ីរៃថ្ងក៉ ងមួ យស ្ត ហ៍
េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ MassHealth 1-800-841-2900 (TTY: 1-800-497-4648) ពីៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក េ ៉ ង 8 ្រពឹក
ដល់ 5 ្ង ច។
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ែផ្នកទី 10៖ ការស ្ង ត់ៃនព័ត៌

នរបស់ស

ជិក

Fallon Health នការេប្ដ ្ញ ចិត្តក៉ ងការរក េ យ ននូ វ ពស ្ង ត់និងសុវត្ថ ិ ពៃនព័ត៌ នែដល
នការការ រ។ ព័ត៌ ន (PHI) ែដល នបេង្ក ើតេឡើង ែដលទទួ ល ន ែដលរក ទុក ែដល នេ្របើ្រ ស់
ឬែដល នេផ្ទ រក៉ ងគេ្រ ង។ Fallon Health ក៏េប្ត ្ញ ការ រ PHI ពីការចូ លេ្របើឬការប ្ហ ញព័ត៌ នែដល ្ម ន
ការអនុ ្ញ តផងែដរ។ និតិ វ ិធីេនះប ្ហ ញពីេ លការណ៍ែណ ំរដ្ឋ លសម្រសបេដើម ី
ការស ្ង ត់ PHI ។ PHI
ំងអស់ែដលកាន់កាប់េ យ Fallon Health គឺ ្រទព សម ត្ត ិរបស់គេ្រ ងេហើយ្រតវ នរក ទុកនិងប ្ហ ញ
េចញមកស្រ ប់េ លបំណងៃនការព
ល ការទូ ត់និង្របតិបត្ត ិការែថ ំសុខ ព
ការ្រ វ្រ វនិងការអប់រប៉ុេ ្ណ ះ ្រសប មត្រមវការរបស់ទី ្ន ក់ រផ វច ប់
ែដល នការទទួ ល ្គ ល់និងច ប់ ធរ ន ឬេពល នការយល់្រពម
យលក្ខ ណ៍អក រពីស ជិក។

េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ Fallon Health៖1-855-508-4715 (TRS 711) ៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រកេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់ 6

្ង ច

េស បេ្រមើអតិថិជន Beacon Health Options៖1-888-877-7183 (TDD/TTY: 1-781-994-7660) 24 េ ៉ ងក៉ ងមួ យៃថ្ង
្រ ព
ំ ីរៃថ្ងក៉ ងមួ យស ្ត ហ៍
េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ MassHealth 1-800-841-2900 (TTY: 1-800-497-4648) ពីៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក េ ៉ ង 8 ្រពឹក
ដល់ 5 ្ង ច។
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ែផ្នកទី11៖ សិទ្ធិនិងការទទួ លខុស្រតវរបស់អ្នក

សិទ្ធិនិងការទទួ លខុស្រតវរបស់អ្នក

ស

ស

ជិក

ជិក

សិទ្ធិ ស ជិក
ក៉ ង ម ស ជិកគេ្រ ង Wellforce Care Plan អ្ន ក នសិទ្ធិ៖
 ទទួ លព័ត៌ នអំពីគេ្រ ង Wellforce Care Plan េស កម្ម ែដល្រគបដណ្តប់ អ្ន កផ្ត ល់េស ែថ
និងសិទ្ធិនិងការទទួ លខុស្រតវរបស់ស

ំសុខ

ព

ជិក។



ទទួ ល



ចូ លរ ួម ៉ ងសកម្ម េ ក៉ ងការសេ្រមចចិត្ត
សិទ្ធិក៉ ងការបដិេសធការព
ល។



ពិ ក េបើកចំហរអំពីជេ្រមើសៃនការព
លែដល ំ ច់ឬសម្រសបស្រ ប់សុខ ពរបស់អ្នក
ែដលប ្ហ ញជូ នេ យអ្ន កផ្ត ល់េស របស់អ្នក មមេធ
យែដលអ្ន ក ចយល់និងែដលសម្រសបេ
្ថ ន ពរបស់អ្នក េ យមិនគិតពីការចំ យឬអត្របេ ជន៍ពីការ
ប់រង។



អ្ន កចុះេ ្ម ះក៉ ងគេ្រ ង នសិទ្ធ ិទទួ ល ននូ វទស នៈទីពីរស្ត ីពីនីតិ វ ិធីការព
ល
ពីអ្នកផ្ត ល់េស ក៉ ងគេ្រ ង េហើយសុំឱ Fallon បង់្រ ក់ស្រ ប់ការពិេ្រ ះេ បល់េលើកទីពីរ។
សូ មសួ រ្រគេពទ ែថ ំបឋមរបស់អ្នកេដើម ីបញនអ្ន កេ ឱ អ្ន កផ្ត ល់េស ក៉ ងប ្ត ញែដល នកិច្ចសន ស
្រ ប់ការពិេ្រ ះេ បល់ េលើកទីពីរ។ ការអនុម័ត មុនពី Fallon ្រតវ ន ម រេ េពលែដល
នសំេណើសុំេ បល់េវជ្ជ ្រស្ត េលើកទីពីរ ពី
អ្ន កផ្ត ល់េស ែដលមិនែមន ែផ្ន កៃនប ្ត ញអ្ន កផ្ត ល់េស ែថ ំសុខ ព Wellforce Care Plan។



ស



ឯក របណ្តឹង រទុក្ខនិង
បណ្ដឹងឧទ្ធ រណ៍េ យ ្ម នការេរសេអើងអំពីអង្គ ពែថ ំែដល្រគប់្រគងឬការែថ ំែដល នផ្ត ល់
េហើយរពឹង ប ្ហ
នឹង្រតវ នពិនិត េ យយុត្តិធម៌និងេ ះ្រ យេ យសមរម ។



េធ្វ ការែណ



្រតវ នដឹងអំពីរេប បែដលការសេ្រមចចិត្តេលើការព
ល មេវជ្ជ ្រស្ត ្រតវេធ្វ េឡើងេ យ Fallon
ឬេ យអ្ន កផ្ត ល់េស ែដលទទួ លយកស ជិក Wellforce Care Plan រ ួម ំងរច សម្ព ័ន្ធបង់្រ ក់។



េ្រជើសេរសអ្ន កផ្ត ល់េស ែថ
ក Wellforce Care Plan។



្គ ល់េ
អ្ន ក។



ទទួ លព័ត៌ នអំពីជំងឺ ការព
ែដលអ្ន ក ចយល់ ន។



ទទួ ល នេស សេ្រ ្គ ះប ្ទ ន់េ េពលែដលអ្ន កក៉ ង ម អ្ន កមិន
សុខ ព នជំេនឿ អ្ន ក ន ្ថ ន ព សន្ន ែផ្ន កសុខ ព។

នេសចក្ត ីៃថ្ល ថរនិងការេ

ជិក

នសិទ្ធិទទួ ល

ំ

រព និងេដើម ីទទួ ល ្គ ល់

នស ្ភ រៈរបស់ស

ក់ទងនឹងេ

លនេ

ំបឋមែដល

ពឯកជនរបស់អ្នក។

ក់ទងនឹងជេ្រមើសសុខ

ជិក

ទូ េ

ពនិងការព

និងក៉ ង្រទង់្រ

យការទទួ លខុស្រតវនិងសិទ្ធិស

នលក្ខ ណៈសម ត្ត ិ្រគប់្រ

្ម ះនិងគុណសម តិ្តរបស់្រគេពទ និងអ្ន កជំ

ញែថ

លនិងការរពឹងទុកស្រ

ំសុខ
ប់ការ

លរបស់អ្នករ ួម

យេផ ងៗ

ំង

នឹង

មការេស្ន ើសុំ។

ជិករបស់ Fallon។

ន់និងមន្ទ ីរេពទ ែដលទទួ លយកស
ពែដល
សះេស ើយ េ
នជំ

ក់ព័ន្ធនឹងការព
យេ្របើ
ញ

ងែថ

លរបស់

ក
ំ ក់ទងនឹង

េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ Fallon Health៖1-855-508-4715 (TRS 711) ៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រកេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់ 6

្ង ច

េស បេ្រមើអតិថិជន Beacon Health Options៖1-888-877-7183 (TDD/TTY: 1-781-994-7660) 24 េ ៉ ងក៉ ងមួ យៃថ្ង
្រ ព
ំ ីរៃថ្ងក៉ ងមួ យស ្ត ហ៍
េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ MassHealth 1-800-841-2900 (TTY: 1-800-497-4648) ពីៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក េ ៉ ង 8 ្រពឹក
ដល់ 5 ្ង ច។
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ជិ
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ស

ជិក



មិន្រតវទទួ លឥទ្ធ ិពលពីការ ង
ំ ស្ទ ះឬ ពឯការែដល្រតវ
ការ ក់ វ ិន័យ ព យ្រសលឬការសងសឹក។



រក
ពឯកជនព័ត៌ នសុខ ព ្ទ ល់ខនរបស់អ្នក្រសប មការការ រៃនច ប់សហព័ន្ធនិងរដ្ឋ រ ួម ំងព័ត៌ ន ្ទ ល់ ត់ សំេណរនិងទ្រមង់េអឡិច្រតនិក ទូ ំង Wellforce Care Plan។ មនុស ែដល
មិន នសិទ្ធិមិន ចេមើលេឃើញ ឬ ្ល ស់បរកំណត់្រ របស់អ្នកេឡើយ។



ពិនិត េឡើង វ ិញនិងទទួ លយកច ប់ចម្ល ងព័ត៌ ន ក់ ក់ខ្លះៗអំពីសុខ ព ្ទ ល់ខន។
( ច នៃថ្ល េស ថតចម្ល ង។ ) អ្ន កក៏ នសិទ្ធិេស្ន ើសុំ ្ល ស់បរឬែកកំណត់្រ េវជ្ជ ្រស្ត របស់អ្នកផងែដរ។



អ្ន ក ចេ្របើសិទ្ធិ ំងេនះេ យមិនគិតពីពូជ សន៍ សមត្ថ ព ងកាយឬផ វចិត្ត ជន តិ េភទ
ចំណូលចិត្តផ វេភទ
ស
យុ កំេណើត លិទ្ធិ
ស ្របវត្ត ិវប ធម៌ឬការអប់រ ្ថ ន
ពេសដ្ឋ កិច្ចឬសុខ ព ជំ ញ
អង់េគ្ល សជំ ញ នឬ្របភពៃនការចំ យ
ស្រ ប់ការែថ ំរបស់អ្នក។ រពឹងទុក សិទ្ធិ ំងេនះនឹង្រតវ ន ំ្រទេ យគេ្រ ង Wellforce Care
Plan និងអ្ន កផ្ត ល់េស ែថ ំែដលទទួ លេមើលស ជិក Wellforce Care Plan ។



ទទួ ល នេស កម្រគបដណ្តប់្រសប មការពិពណ៌ េ
បញ្ជ ីេស ្រគបដណ្តប់និងេស មិន ប់បញល ក៉ ង េស វេ

ពេស្ម ើ ្ន ៃនសុខ

នេគេ្របើ

ក៉ ង
ែណ ំស

មេធ

យៃនការបង្ខ ិតបង្ខ ំ

ជិក។

ពផ វចិត្ត៖

ច ប់របស់រដ្ឋ សហព័ន្ធនិងរដ្ឋ នីមួយៗត្រមវឱ ្រគប់អង្គ ព Managed Care ំងអស់រ ួម ំង Fallon
ផ្ត ល់នូវេស សុខ ពឥរ ិ បថដល់ស ជិក MassHealth ដូ ច ្ន នឹងេស ែដលពួ កេគផ្ត ល់ស្រ ប់
សុខ ព ងកាយ។ េនះគឺ អ្វ ែដលេគេ
" ពេស្ម ើ ្ន " ។
ទូ េ េនះ នន័យ ៖
1. Fallon ្រតវែតផ្ត ល់ជូនក្រមិតអត្របេ ជន៍ដូច ្ន ស្រ ប់ប ្ហ សុខ ពផ វចិត្តនិងប ្ហ
ការេ្របើ ្ន េំ ញ នែដលអ្ន ក ច នដូ ចេ នឹងប ្ហ ងកាយេផ ងេទ តែដលអ្ន ក ន
2. Fallon ្រតវត្រមវឱ នការអនុ ្ញ តិ មុននិងត្រមវឱ នការកំណត់ចំេ ះការព
លស្រ ប់
សុខ ពផ វចិត្តនិងការេ្របើ រ តុេញ នដូ ចែដលខនេធ្វ សំ ប់េស សុខ ព ងកាយផងែដរ។
3. Fallon ្រតវែតផ្ត ល់ឱ អ្ន កឬអ្ន កផ្ត ល់េស របស់អ្នកនូ វលក្ខ ណៈវ ិនិច្ឆ័យ ំ ច់ស្រ ប់ការែថ ំសុខ ព
ែដលេ្របើេ យ (insert Plan name) ស្រ ប់ការអនុ ្ញ ត មុនេលើសំេណើរបស់អ្នកឬអ្ន កផ្ត ល់េស របស់
អ្ន ក និង
4. Fallon ក៏្រតវផ្ត ល់ឱ អ្ន កនូ វេពលេវ សមេហតុសមផល និង ផ្ត ល់េហតុផលស្រ
ការបដិេសធចំេ ះការសុំអនុ ្ញ តស្រ ប់េស កម្ម ព
លផ វចិត្តឬការេ្របើ

ប់
រ តុខុសច ប់ផងែដរ។

្របសិនេបើអ្នកគិត Fallon មិនផ្ត ល់ ពេស្ម ើ ្ន ដូ ចែដល នពន ល់ ងេលើេទ អ្ន ក នសិទ្ធិ ក់
ក បណ្តឹងត
មួ យ Fallon ន។ សំ ប់ព័ត៌ នបែន្ថ មអំពីបណ្តឹង រទុក្ខនិង វ ិធី ក់បណ្តឹង
សូ មេមើលទំព័រទី 35 ៃន េស វេ ែណ ំស ជិករបស់អ្នក។

ំងេ

េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ Fallon Health៖1-855-508-4715 (TRS 711) ៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រកេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់ 6

ះ

្ង ច

េស បេ្រមើអតិថិជន Beacon Health Options៖1-888-877-7183 (TDD/TTY: 1-781-994-7660) 24 េ ៉ ងក៉ ងមួ យៃថ្ង
្រ ព
ំ ីរៃថ្ងក៉ ងមួ យស ្ត ហ៍
េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ MassHealth 1-800-841-2900 (TTY: 1-800-497-4648) ពីៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក េ ៉ ង 8 ្រពឹក
ដល់ 5 ្ង ច។
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ស

ជិក

អ្ន កក៏ ច ក់បណ្តឹង រទុក្ខ មួ យ MassHealth ផងែដរ។ អ្ន ក ចេធ្វ ដូ េច្ន ះ ន
េ យទូ រស័ព្ទេ មជ មណ្ឌលបំេ រេស កម្ម អតិថិជន MassHealth មេលខ 1-800-841-2900
(TTY: 1-800-497-4648) ពីៃថ្ង ច័ន្ទដល់ៃថ្ង សុ្រក ពីេ ៉ ង 8:00 ្រពឹករហូ តដល់េ ៉ ង 5:00 ្ង ច។
ស្រ ប់ព័ត៌ នបែន្ថ ម សូ មេមើលែផ្ន ក 130 CMR 450.117 (J) ។ ែផ្ន កៃនេស វេ
www.mass.gov។

ការទទួ លខុស្រតវរបស់ស

ជំនួយេវជ្ជ

្រស្ត េ

ជិក

ក៉ ង ម ស ជិកៃន Wellforce Care Plan អ្ន ក នទំនួលខុស្រតវក៉ ងការ៖
ននូ វព័ត៌ នែដល Wellforce Care Plan ឬ PCP របស់អ្នក ឬ
 ផ្ត ល់ជូន មលទ្ធ ពែដល ចេធ្វ េ
អ្ន កផ្ត ល់េស ែថ ំសុខ ពេផ ងេទ ត្រតវការេដើម ីផ្តល់ការែថ ំដល់អ្នក។



េធ្វ ការ រចំែណករបស់អ្នកក៉ ងការែកលម្អ សុខ ពរបស់អ្នកេ យេធ្វ មគេ្រ ងព
ការែណ ំ
និងការែថ ំែដលអ្ន ក នយល់្រពម មួ យអ្ន កផ្ត ល់េស របស់អ្នក។



យល់អំពីប ្ហ សុខ ពរបស់អ្នក
េហើយចូ លរ ួមក៉ ងការបេង្ក ើតេ លេ ព
លថ្ម ីនិងេ លេ ែដល ន្រ
ែថ ំរបស់អ្នក្រពមេ្រព ង ្ន ឱ នេ្រចើន មែដល ចេធ្វ េ
ន។

្របសិនេបើអ្នក នសំណួរអំពីសិទ្ធិឬការទទួ លខុស្រតវរបស់អ្នកក៉ ង
Plan សូ ម ក់ទង៖

ម

ស

ល

ប់ែដលអ្ន កនិងអ្ន កផ្ត ល់េស

ជិកគេ្រ

ង Wellforce Care

Fallon Health
Customer Service Department
10 Chestnut St.
Worcester, MA 01608
1-855-508-4715 (TRS 711)

េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ Fallon Health៖1-855-508-4715 (TRS 711) ៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រកេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់ 6

្ង ច

េស បេ្រមើអតិថិជន Beacon Health Options៖1-888-877-7183 (TDD/TTY: 1-781-994-7660) 24 េ ៉ ងក៉ ងមួ យៃថ្ង
្រ ព
ំ ីរៃថ្ងក៉ ងមួ យស ្ត ហ៍
េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ MassHealth 1-800-841-2900 (TTY: 1-800-497-4648) ពីៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក េ ៉ ង 8 ្រពឹក
ដល់ 5 ្ង ច។
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្របសិនេបើអ្នក នសំណួរ ក់ទងនឹងការែថ ំែដលផ្ត ល់េ
ឬព័ត៌ នអំពី្របវត្ត ិរ ូប្រគេពទ សូ មេម ្ដ ក់ទង៖
Commonwealth of Massachusetts
Board of Registration in Medicine
200 Harvard Mill Square, Suite 330
Wakefield, MA 01881
ទូ រស័ព្ទ៖ 1-781-876-8200
ទូ រ រ៖ 1-781-876-8383
mass.gov/medboard

ស

យអ្ន កផ្ត ល់េស ែថ

ជិក

ំសុខ

ព Wellforce Care Plan

េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ Fallon Health៖1-855-508-4715 (TRS 711) ៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រកេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់ 6

្ង ច

េស បេ្រមើអតិថិជន Beacon Health Options៖1-888-877-7183 (TDD/TTY: 1-781-994-7660) 24 េ ៉ ងក៉ ងមួ យៃថ្ង
្រ ព
ំ ីរៃថ្ងក៉ ងមួ យស ្ត ហ៍
េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ MassHealth 1-800-841-2900 (TTY: 1-800-497-4648) ពីៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក េ ៉ ង 8 ្រពឹក
ដល់ 5 ្ង ច។
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រេប ប

ក់

ក មិនេពញចិត្ត

ក់

ក មិនេពញចិត្ត

ក សរេសើរ ការ

ក សរេសើរ ការ

កសួរ បណ្តឹង

កសួរ បណ្តឹង

រទុក្ខនង
ិ បណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍

រទុក្ខនិងបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍

ក មិនេពញចិត្ត
អ្ន ក ច ក់ទងែផ្ន កបំេ រេស កម្ម អតិថិជនរបស់ MassHealth េ យ ្ទ ល់េ េពល ក៏ នេដើម ី
ក់ ក បណ្តឹងសំែដងការមិនេពញចិត្តែដលអ្ន ក ន មួ យ Wellforce Care Plan ឬ MassHealth ។
អ្ន កតំ ងរបស់គេ្រ ងេធ្វ ការពីៃថ្ង ច័ន្ទដល់ៃថ្ង សុ្រក ពីេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់េ ៉ ង 6 ្ង ច ទូ រស័ព្ទេលខ
1-800-841-2900 (TRS 711) ។

ការសរេសើរ
េ Wellforce Care Plan េយើងខិតខំផ្តល់ជូនអ្ន កនូ វក្រមិតអត្របេ ជន៍ខ្ពស់បំផុតែដលផ្ត ល់ជូន
េ យអ្ន កផ្ត ល់េស ែថ ំសុខ ពល្អ បំផុត។ ក៉ ង ម ស ជិកៃនគេ្រ ង អ្ន កគឺ ្របភពព័ត៌ នដ៏ល្អ
បំផុតរបស់េយើងអំពីេស កម្ម ឥតេ ្ច ះ។ សូ មេម ្ត ្រ ប់េយើងខ៉ ំឱ ដឹងេ េពល ែដលអ្ន កគិត
អ្ន កផ្ត ល់េស ែដល ក់ពន្ធ ័នឹងគេ្រ ង
្ន ក់គួរទទួ ល នការទទួ ល ្គ ល់ស្រ ប់កិច្ចខិតខំ្របឹងែ្របង
របស់េគ ឬ្របសិនេបើក្រមិតៃនការែថ ំឬេស កម្ម របស់េគ នក្រមិតពិេសស។ េដើម ីប ្ហ ញពីការេកាតសរេសើរ
សូ ម ក់ទងតំ ងែផ្ន កបំេ រេស កម្ម អតិថិជនរបស់ Fallon មរយៈេលខ 1-855-508-4715 (TRS 711) ។
អ្ន កតំ ងេធ្វ ការ ប់ពីេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់េ ៉ ង 6 ្ង ចពីៃថ្ង ច័ន្ទដល់ៃថ្ង សុ្រក។ រ យការណ៍
យលក្ខ ណ៍
អក រ ចេផ្ញើេ ៖ Fallon Health, Member Appeals and Grievances Department, 10 Chestnut St.,
Worcester, MA 01608.

ការ

កសួ រ

ក៉ ង ម ស ជិកគំេ ង Wellforce Care Plan អ្ន ក នសិទ្ធិេធ្វ ការ កសួ រគេ្រ ង ន្រគប់េពល។
ការ កសួ រគឺ សំណួរឬសំេណើ មួ យែដលអ្ន ក ច នអំពី្របតិបត្ត ិការរបស់ Fallon
ែដលមិនប ្ហ ញការមិនេពញចិត្តអំពីគេ្រ ង Wellforce Care Plan ។ េយើងនឹងេ ះ្រ យសំណួររបស់
អ្ន ក ្ល មៗ ឬ េបើយូរបំផុតក៉ ងរយៈេពលមួ យ (1) ៃថ្ង េធ្វ ការ ប់ពីៃថ្ង េយើងទទួ ល ន។
េយើងនឹង្រ ប់អ្នកឱ ដឹងអំពីដំេ ះ្រ យេ ៃថ្ង ែដលសំណួររបស់អ្នក្រតវ នេ ះ្រ យ។

បណ្តឹង

រទុក្ខ

អ្ន ក នសិទ្ធិក៉ ងការ ក់ ក បណ្តឹង រទុក្របសិនេបើអ្នកមិនេពញចិត្តនឹងសកម្ម ព មួ យ
ឬសកម្ម ពែដលេធ្វ េឡើងេ យគេ្រ ង Wellforce Care Plan េ្រ ពីសកម្ម ពផយ
៉
(សូ មេមើល ងេ្រកាមេ ក៉ ងែផ្ន កបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍ស្រ ប់ឧ ហរណ៍ៃនសកម្ម ពផយ
៉ ) ែដលអនុ ្ញ តឱ អ្ន ក
ក់ ក បណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍ ន។ ឧ ហរណ៍ៃនបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍ែដល ន ពសម្រសបស្រ ប់ការប្ត ង
ឹ រ ួម ន៖
 ការមិនេពញចិត្ត មួ យនឹងគុណ ពៃនការែថ ំឬេស កម្ម ែដលអ្ន ក នទទួ ល។



ការមិនេពញចិត្ត



កង្វ ះ



ការខក



ការែខ្វ ងគំនិតរបស់អ្នក មួ យេសចក្ត ីសេ្រមចរបស់ Fallon ែដលពន រេពលកំណត់ស្រ
សេ្រមចចិត្តផ្តល់ការអនុ ្ញ ត ឬ ការសេ្រមចចិត្តបណ្តឹងៃផ្ទ ក៉ ង ប់រហ័ស (ពេន្ល ឿន) ឬ



ការមិនយល់្រសបរបស់អ្នកចំេ ះការមិនយល់្រពមរបស់ Fallon េ នឹង
សំេណើរបស់អ្នកែដលេស្ន ើសុំការប្ត ឹងឧទ្ធ រណ៍ៃផ្ទ ក៉ ង ប់រហ័ស (ពេន្ល ឿន) ។

ពគួ រសមេ

មួ យ្របតិបត្ដ ិការ Wellforce Care Plan
យអ្ន កផ្ត ល់េស ែថ

នរបស់អ្នកផ្ត ល់េស ែថ

ំសុខ

ំសុខ

ព

ពក៉ ងការេ

រពសិទ្ធិរបស់អ្នក
ប់ការ

េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ Fallon Health៖1-855-508-4715 (TRS 711) ៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រកេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់ 6

្ង ច

េស បេ្រមើអតិថិជន Beacon Health Options៖1-888-877-7183 (TDD/TTY: 1-781-994-7660) 24 េ ៉ ងក៉ ងមួ យៃថ្ង
្រ ព
ំ ីរៃថ្ងក៉ ងមួ យស ្ត ហ៍
េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ MassHealth 1-800-841-2900 (TTY: 1-800-497-4648) ពីៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក េ ៉ ង 8 ្រពឹក
ដល់ 5 ្ង ច។
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ក់

ក មិនេពញចិត្ត

ក សរេសើរ ការ

កសួរ បណ្តឹង

រទុក្ខនង
ិ បណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍

េ េពលអ្ន ក នបណ្តឹង អ្ន ក ចរកអ្ន កតំ ងរបស់េយើងេដើម ីជួយអ្ន ក ន។ អ្ន ក ចពិ
របស់អ្នកេ យ ្ទ ល់ មួ យអ្ន កតំ ងេ ការ ិ ល័យរបស់េយើងឬអ្ន ក ចទូ រស័ព្ទេ ៖

ក អំពីបណ្តឹង



ែផ្ន កបំេ រេស អតិថិជនរបស់ Fallon
ពីេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់េ ៉ ង 6 ្ង ច។



ែផ្ន កទទួ ល ក បណ្តឹង រទុក្ខនិងបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍របស់ស ជិក Fallon មេលខ 1-800-333-2535
(TRS 711) ពីៃថ្ង ច័ន្ទដល់ៃថ្ង សុ្រក ប់ពីេ ៉ ង 8:00 ្រពឹករហូ តដល់េ ៉ ង 5:00 ្ង ច។

មេលខ 1-855-508-4715 (TRS 711) ពីៃថ្ង ច័ន្ទដល់ៃថ្ង សុ្រក

្របសិនេបើេ កអ្ន កចង់េផ្ញើបណ្តឹង រទុក្ខ
យលក្ខ ណ៍អក រេ ែផ្ន កបណ្តឹង រទុក្ខនិងបណ្តឹង
ឧទ្ធ រណ៍របស់ស ជិក សូ មបញលព័ត៌ នលំអិត ំងអស់អំពីបណ្តឹង ទុក្ខ កាលបរ ិេច្ឆ ទ និង្របសិនេបើ
េ ្ម ះអ្ន កផ្ត ល់េស ែដលអ្ន ក នទទួ លការែថ ំ។
្របសិនេបើអ្នកចង់ អ្ន ក ចែតង ំងបុគ្គល ្ន ក់ (ស ជិក្រគ
ឱ េធ្វ តំ ងអ្ន ក។ អ្ន ក ចេផ្ញើបណ្តឹង រទុក្ខរបស់អ្នកេ ៖

រ មិត្តភក្ត ិ ្រគេពទ / អ្ន កផ្ត ល់េស

ន

េដើម)

Fallon Health
10 Chestnut St.
Worcester, MA 01608
Attn: Member Appeals and Grievances Department
្របសិនេបើ ំ ច់ Fallon ចជួ យផ្ត ល់អ្នកបកែ្របស្រ ប់
អ្ន កផងែដរ។ េលើសពីេនះេ េទ ត
្របសិនេបើអ្នក្រតវការជំនួយក៉ ងការ ក់ ក បណ្តឹងត ការបំេពញទ្រមង់ែបបបទ ំ ច់ឬ្របសិនេបើ
អ្ន កចង់ នការពន ល់បែន្ថ ម ក់ទងនឹងដំេណើរការបណ្តឹង រទុក្ខរបស់ Fallon សូ ម ក់ទង Member
Appeals and Grievances Department ។
អ្ន ក ច ក់ ក បណ្តឹងេ យខនឯងឬអ្ន ក ចែតង ំង
យលក្ខ ណ៍អក រនូ វបុគ្គល
្ន ក់
(ស ជិក្រគ រ មិត្តភក្ត ិ ្រគេពទ
េដើម ) េដើម ីេធ្វ តំ ងរបស់អ្នក។ ្របសិនេបើអ្នកេ្រជើសេរសែតង ំង
បុគ្គល ្ន ក់េដើម ីេធ្វ តំ ងរបស់អ្នកក៉ ងអំឡ
ុ ងេពលដំេណើរការបណ្តឹង រទុក្ខ Fallon ត្រមវឱ អ្ន កចុះហត្ថ
េល េលើទ្រមង់ែបបបទសិទ្ធិអ្នកតំ ង ្ទ ល់ខនេហើយបញន មក វ ិញ។ េដើម ីេស្ន ើសុំច ប់ចម្ល ងទ្រមង់ែបបបទ
េនះសូ ម ក់ទងែផ្ន កបណ្តឹង រទុក្ខនិងបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍របស់ស ជិក Fallon ។ Fallon នឹងមិនេ ះ្រ យបណ្តឹង
រទុក្ខែដល ក់េ យនរ
្ន ក់េផ ងេទ តេ្រ ពីអ្នករហូ តដល់េយើងទទួ ល នទ្រមង់េនះ។
េយើងនឹងជូ នដំណឹង េយើង នទទួ លបណ្តឹងរបស់អ្នកក៉ ងរយៈេពលមួ យ (1) ៃថ្ង េធ្វ ការពីៃថ្ង ទទួ ល ន
បណ្តឹង ទុក្ខរបស់អ្នក។ ែផ្ន កបណ្តឹង រទុក្ខនិងបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍របស់ស ជិកនឹង្រ វ្រ វេ េលើ
ការេស្ន ើសុំរបស់អ្នកេហើយេផ្ញើឱ អ្ន កនូ វការជូ នដំណឹង
យលក្ខ ណ៍អក រអំពីដំេ ះ្រ យរបស់េយើងឱ ន
មតំរ ូវការ ្ថ ន ពសុខ ពរបស់អ្នកនិងមិនឱ េលើស មសិប (30) ៃថ្ង ៃនៃថ្ង ម្របតិទិនប ្ទ ប់ពី
ទទួ ល នបណ្តឹង។ ការសំេរចចិត្តក៉ ងបណ្តឹងនឹង្រតវេធ្វ េឡើងេ យអ្ន កជំ ញែផ្ន កែថ ំសុខ ពែដលមិន
ចូ លរ ួម ក់ពន្ធ ័ក៉ ងការពិនិត វ ិនិច្ឆ័យឬការសេ្រមចចិត្តពីមុន។

ប់

្របសិនេបើអ្នក ននរ
្ន ក់េផ ងេទ ត ក់បណ្តឹងជំនួសឱ អ្ន ក េយើងខ៉ ំនឹងេធ្វ ការ្រ វ្រ វពីសំេណើរបស់អ្នក
េហើយេផ្ញើេសចក្ត ីជូនដំណឹង
យលក្ខ ណ៍អក រអំពីដំេ ះ្រ យរបស់អ្នកឱ ន ប់រហ័ស មត្រមវការ
្ថ ន ពសុខ ពរបស់អ្នក និងមិនឱ េលើស មសិប (30) ៃថ្ង ៃនៃថ្ង ម្របតិទិនប ្ទ ប់ពីទទួ ល នលិខិត
អនុ ្ញ តផ្ត ល់សិទ្ធិតំ ង
យលក្ខ ណ៍អក រពីអ្នក ក់ ក បណ្តឹង ទុក្ខក៉ ង ម តំ ងរបស់អ្នក។

បណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍
Fallon ផ្ត ល់ជូនស

ជិក MassHealth នូ វ ក្រមិតមួ យ

មស្ត ង់

រឬការពិនិត បណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍ៃផ្ទ ក៉ ងេឡើង វ ិញ

េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ Fallon Health៖1-855-508-4715 (TRS 711) ៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រកេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់ 6

្ង ច

េស បេ្រមើអតិថិជន Beacon Health Options៖1-888-877-7183 (TDD/TTY: 1-781-994-7660) 24 េ ៉ ងក៉ ងមួ យៃថ្ង
្រ ព
ំ ីរៃថ្ងក៉ ងមួ យស ្ត ហ៍
េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ MassHealth 1-800-841-2900 (TTY: 1-800-497-4648) ពីៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក េ ៉ ង 8 ្រពឹក
ដល់ 5 ្ង ច។
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ក់

ក មិនេពញចិត្ត

ក សរេសើរ ការ

កសួរ បណ្តឹង

រទុក្ខនង
ិ បណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍

( ប់រហ័ស) ។ អ្ន កឬអ្ន កតំ ងក៉ ងបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍របស់អ្នក នសិទ្ធិក៉ ងការប្ត ឹងឧទ្ធ រណ៍ៃផ្ទ ក៉ ងមួ យ
្របសិនេបើអ្នកមិនយល់្រសប មួ យនឹងការកង្វ ះសកម្ម ពឬសកម្ម ព មួ យដូ ច ងេ្រកាមេនះេ យ
Fallon៖
 Fallon នបដិេសធឬសេ្រមចចិត្តផ្ដល់ការអនុ ្ញ តឱ េ្របើេស ែដលេស្ន ើសុំេ យអ្ន កផ្ត ល់េស របស់អ្នកក៉ ង
ក្រមិត នកំណត់។


Fallon នកាត់បន្ថ យ
នអនុ ្ញ តពីមន
ុ ។



Fallon នបដិេសធ ំង្រស ុងឬមួ យែផ្ន កេលើការបង់ៃថ្ល េស ែដល្រគបដណ្តប់េ
េ យ រែតប ្ហ ការ្រគបដណ្តប់េលើេស ។



Fallon មិន នសំេរចេលើការេស្ន ើសុំការអនុ ្ញ តេស កម្ម រហ័ស (ពេន្ល ឿន) ឬ ម
ស្ត ង់ រក៉ ងកំឡ
ុ ងេពលែដលត្រមវ។ សូ មេមើលែផ្ន ក ការសេ្រមចចិត្តេលើការអនុ ្ញ ត ក៉ ង
េស វេ ែណ ំស ជិក ស្រ ប់ព័ត៌ នបែន្ថ មអំពីរយៈេពលៃនការអនុ ្ញ ត។



អ្ន កមិន ចទទួ ល នេស ែថ ំសុខ ពក៉ ងកំឡ
ុ ងេពលែដល នពិពណ៌
េតើអ្នកគួ ររង់ ំជួបេវជ្ជ បណ្ឌិតយូរប៉ុ ្ណ ? ក៉ ង េស វេ ែណ ំស ជិក។

អ្ន ក

ច

ក់

្អ ក ឬបញ ប់េស កម្ម ែដល្រគបដណ្តប់េ

ក បណ្តឹងៃផ្ទ ក៉ ង

មទូ រស័ព្ទេ

យ

មសំបុ្រត េ

យ Fallon ែដល Fallon

យ ្ទ ល់ឬ

យ Fallon

េ

ក៉ ងែផ្ន ក

មរយៈអុីែមល។ អ្ន ក

ច៖

1. សូ មេ ទូ រស័ព្ទេ ែផ្ន កបណ្តឹង រទុក្ខនិងបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍របស់ស ជិក Fallon មេលខ៖
1-800-333-2535 (TRS 711), ពីៃថ្ង ច័ន្ទដល់ៃថ្ង សុ្រក ពីេ ៉ ង 8:00 ្រពឹកដល់េ ៉ ង 5:00 ្ង ច
2. េផ្ញល
ើ ិខិតពិពណ៌ អំពីសំេណើរបស់អ្នកេ ៖
Fallon Health
Attn: Member Appeals and Grievances Department
10 Chestnut St.
Worcester, MA 01608
3. ប ្ហ ញសំេណើរបស់អ្នកេ យ ្ទ ល់ពីៃថ្ង ច័ន្ទដល់ៃថ្ង សុ្រក
្ង ចេ ៖
Fallon Health
10 Chestnut St.
Worcester, MA 01608
4. េផ្ញើអុីែមលេ

ប់ពីេ ៉ ង

8:00

េពលអ្ន ក
1. េ

5:00

៖ grievance@fallonhealth.org

េ េពលែដលេយើងទទួ ល នសំេណើបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍ៃផ្ទ ក៉ ងរ ួចេហើយ េយើងនឹង
េចញលិខិតប ្ជ ក់មួយក៉ ងរយៈេពលមួ យៃថ្ង ៃនៃថ្ង េធ្វ ការស្រ ប់អ្នកឬអ្ន កតំ
េ

្រពឹករហូ តដល់េ ៉ ង

ក់បណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍ៃផ្ទ ក៉ ង ្រតវ្រ

កដ

ន

ងក៉ ងបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍របស់អ្នក។

ក់បញល៖

្ម ះរបស់អ្នក

2. េលខប័ណ្ណសំ ល់គេ្រ ង Wellforce Care Plan របស់អ្នក (ស្ថ ិតេ
Wellforce Care Plan របស់អ្នក) ។
3. ការពិតៃនសំេណើរបស់អ្នក។ Fallon ្រតវទទួ ល

េលើប័ណ្ណសំ

ល់ស

ជិកគេ្រ

ង

ន

េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ Fallon Health៖1-855-508-4715 (TRS 711) ៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រកេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់ 6

្ង ច

េស បេ្រមើអតិថិជន Beacon Health Options៖1-888-877-7183 (TDD/TTY: 1-781-994-7660) 24 េ ៉ ងក៉ ងមួ យៃថ្ង
្រ ព
ំ ីរៃថ្ងក៉ ងមួ យស ្ត ហ៍
េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ MassHealth 1-800-841-2900 (TTY: 1-800-497-4648) ពីៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក េ ៉ ង 8 ្រពឹក
ដល់ 5 ្ង ច។
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ក់

ក មិនេពញចិត្ត

ក សរេសើរ ការ

កសួរ បណ្តឹង

រទុក្ខនង
ិ បណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍

ព័ត៌ នេនះមុនេពលពិនិត េមើលបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍េឡើង វ ិញ។ ដូ ច ្ន េនះផងែដរ
អ្ន ក ចប ្ហ ញភស៉ ងនិងច ប់
េ ទ្របកាន់េ យ ្ទ ល់ឬ
យលក្ខ ណ៍អក រក៉ ងអំឡ
ុ ងេពលបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍។
4. ព័ត៌
5. េ

នអំពីលទ្ធ ផលែដលអ្ន កចង់

្ម ះអ្ន កតំ

ន។

ងរបស់ Fallon ែដលអ្ន ក

ននិ

យ

មួ យ។

6. ្របសិនេបើអ្នកគិត
្ថ ន ពរបស់អ្នក ម រឱ នបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍ ប់រហ័សដូ ចែដល នេរ ប ប់
េ ក៉ ងែផ្ន ក រេប ប ក់ ក មិនេពញចិត្ត ក សរេសើរ ការ កសួ រ បណ្តឹង រទុក្ខនិងបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍
ៃន េស វេ ែណ ំស ជិក សូ មសរសរឬនិ យ អ្ន កចង់េស្ន ើសុំ "បណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍ ប់រហ័ស" ។
េដើម ីេស្ន ើសុំជំនួយចំេ ះជេ្រមើសដំេណើរការៃនការប្ត ឹងឧទ្ធ រណ៍ សូ មទូ រស័ព្ទេ ែផ្ន កបណ្តឹង រទុក្ខនិងបណ្តឹង
ឧទ្ធ រណ៍របស់ស ជិក Fallon មេលខ 1-800-333-2535 ពីៃថ្ង ច័ន្ទដល់ៃថ្ង សុ្រក ពីេ ៉ ង 8:00
្រពឹករហូ តដល់េ ៉ ង 5:00 ្ង ច ឬែផ្ន កបំេ រេស កម្ម អតិថិជនរបស់ Fallon មេលខ 1-855-508-4715
(អ្ន កេ្របើ TTY សូ មទូ រស័ព្ទ ក់ទងេ TRS Relay 711) ពីៃថ្ង ច័ន្ទដល់ៃថ្ង សុ្រក ប់ពីេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់េ ៉ ង 6
្ង ច។ អ្ន កក៏គួរពិនិត េមើល បញ្ជ ីេស ្រគបដណ្តប់និងេស មិន ប់បញល ក៉ ង េស វេ ែណ ំស ជិក
មុននឹង ក់បណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍ៃផ្ទ ក៉ ង េដើម ីដឹង េស អ្វ ែដល េស ្រតវ្រគបដណ្តប់និងេស អ្វ ែដលមិន្រតវ្រគប់
ដណ្តប់។ ្របសិនេបើអ្នក្រតវការជំនួយេដើម ីែស្វ ងយល់អំពីអត្របេ ជន៍របស់អ្នក សូ មទូ រស័ព្ទមកកាន់ែផ្ន កបំេ រ
េស កម្ម អតិថិជនរបស់ Fallon មរយៈេលខទូ រស័ព្ទែដល នេរ ប ប់ ងេលើ។
សូ ម

ំ

្របសិនេបើ

អ្ន ក

ច

ំ

ច់ Fallon

ចជួ យផ្ត ល់អ្នកបកែ្រប ្ទ ល់

ត់ក៉ ងអំឡ
ុ ងេពលបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍ៃផ្ទ ក៉ ង។

ក់បណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍៖



េ

យខនឯង ឬ



មរយៈការផ្ត ល់សិទ្ធិតំ
េដើម ីេធ្វ ជំនួសអ្ន ក។

ងដល់នរ

្ន ក់ែដលអ្ន កទុកចិត្ត (ស

ជិក្រគ

រ មិត្តភក្ត ិ

េដើម)

ុ ងេពលប
្របសិនេបើអ្នកេ្រជើសេរសផ្ត ល់សិទ្ធិឱ នរ
្ន ក់ែដលអ្ន កទុកចិត្តេដើម ីេធ្វ សកម្ម ពជំនួសអ្ន កក៉ ងអំឡ
ណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍ៃផ្ទ ក៉ ង Fallon ត្រមវឱ អ្ន កចុះហត្ថ េល េលើទ្រមង់ែបបបទសិទ្ធិតំ ង ្ទ ល់ខនេហើយបញន មក
វ ិញ។ បុគ្គលេនះ្រតវ នេគេ
អ្ន ក នសិទ្ធិតំ ងបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍របស់អ្នក។ ្របសិនេបើអ្នកេ្រជើសេរសឱ
្រគេពទ ឬអ្ន កផ្ត ល់ការព
លអ្ន ក ក់ ក បណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍ក៉ ង មរបស់អ្នក អ្ន កមិន ំ ច់ នការផ្ត ល់សិទ្ធិ
យលក្ខ ណ៍អក រេឡើយ។
េដើម ីទទួ ល នទ្រមង់លិខិតេផ្ទ រសិទ្ធិអ្នកតំ ង ្ទ ល់ខន សូ មេ ទូ រស័ព្ទមកកាន់ែផ្ន កបណ្តឹង រទុក្ខនិង
បណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍របស់ស ជិក Fallon មេលខ 1-800-333-2535 ពីៃថ្ង ច័ន្ទដល់ៃថ្ង សុ្រក ប់ពីេ ៉ ង 8:00
្រពឹកដល់េ ៉ ង 5:00 ្ង ច ឬែផ្ន កបំេ រេស កម្ម អតិថិជន Fallon មេលខ 1-855-508-4715 (TRS 711)
ពីៃថ្ង ច័ន្ទដល់ៃថ្ង សុ្រក ប់ពីេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់េ ៉ ង 6 ្ង ច។ ្របសិនេបើ Fallon មិនទទួ ល នទ្រមង់ែបបបទ
េនះឱ នមុនេពលផុតកំណត់ស្រ ប់ការេ ះ្រ យបណ្តឹងៃផ្ទ ក៉ ងរបស់អ្នក េ ះ Fallon
នឹងជូ នដំណឹងដល់អ្នក
យលក្ខ ណ៍អក រ បណ្ដឹងរបស់អ្នក្រតវ នេគឈប់ទទួ លេ ះ្រ យ។
្របសិនេបើអ្នកេជឿ ក់ អ្ន កឬអ្ន ក នសិទ្ធិតំ ងបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍របស់អ្នកពិត
ន ក់ទ្រមង់
ែបបបទផ្ត ល់សិទ្ធិតំ ង ្ទ ល់ខន មេពលកំណត់របស់បណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍ៃផ្ទ ក៉ ងេហើយេ ះ
អ្ន ក ចេស្ន ើសុំឱ គេ្រ ងទទួ លយកករណីបណ្តឹង វ ិញ មរយៈការេផ្ញើលិខិតេ Fallon ក៉ ងរយៈេពលដប់ (10)
ៃថ្ង ម្របតិទិនគិតពីៃថ្ង ៃនការ្របកាស់ឈប់ទទួ លេ ះ្រ យ។ Fallon នឹងពិ រ េលើការេស្ន ើសុំរបស់អ្នក

េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ Fallon Health៖1-855-508-4715 (TRS 711) ៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រកេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់ 6

្ង ច

េស បេ្រមើអតិថិជន Beacon Health Options៖1-888-877-7183 (TDD/TTY: 1-781-994-7660) 24 េ ៉ ងក៉ ងមួ យៃថ្ង
្រ ព
ំ ីរៃថ្ងក៉ ងមួ យស ្ត ហ៍
េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ MassHealth 1-800-841-2900 (TTY: 1-800-497-4648) ពីៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក េ ៉ ង 8 ្រពឹក
ដល់ 5 ្ង ច។
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ែផ្នកទី12៖ រេប ប

ក់

ក មិនេពញចិត្ត

ក សរេសើរ ការ

កសួរ បណ្តឹង

រទុក្ខនង
ិ បណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍

េហើយនឹងសេ្រមចចិត្ត ខននឹង ្ល ស់បរការសេ្រមចឈប់ទទួ លេ ះ្រ យ េហើយបន្ត បណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍របស់
អ្ន កឬក៏អត់ ឬក៏េ ែតបន្ត ជំហរមិនទទួ លេ ះ្រ យ។ Fallon នឹងជូ នដំណឹងដល់អ្នកអំពីេសចក្ត ីសំេរចេនះ
យលក្ខ ណ៍អក រ។ ្របសិនេបើ Fallon បន្ត ែលងទទួ លេ ះ្រ យ ការសេ្រមចមិនទទួ លេ ះ្រ យេនះ
នឹងកា្លយ ការសេ្រមចចុងេ្រកាយ។ ្របសិនេបើអ្នកមិនយល់្រពម មួ យនឹងការសេ្រមចចិត្តេនះេទ
អ្ន ក ចប្ត ឹងឧទ្ធ រណ៍េ Executive Office of Health and Human Services (ការ ិ ល័យ្របតិបត្ត ិៃនេស
សុខ ពនិងមនុស
្រស្ត ) េ Medicaid’s Board of Hearings (ការ ិ ល័យ្រក ុម្របឹក សវ ការ Medicaid,
BOH) ។
ជេ្រមើសទី 1៖ ក់បណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍ៃផ្ទ ក៉ ង ប់រហ័ស (ពេន្ល ឿន) ឬ មស្ទ ង់ រ
ជំ នែដល្រតវេធ្វ េដើម ី ក់បណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍ៃផ្ទ ក៉ ង មលក្ខ ណៈស្ត ង់ រ
អ្ន កឬអ្ន ក នសិទ្ធិតំ ងបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍របស់អ្នក ច ក់ ក បណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍ៃផ្ទ ក៉ ងែដល នលក្ខ ណៈ
ស្ត ង់ រឬ ប់រហ័ស (ពេន្ល ឿន) ក៉ ងរយៈេពល ៉ ងេ ច ស់ ហុកសិប (60) ៃថ្ង ម្របតិទិនប ្ទ ប់ពីទទួ ល ន
េសចក្ត ីជូនដំណឹងរបស់ Fallon ែដល្រ ប់អ្នកអំពីសកម្ម ពឬ ពអសកម្ម
មួ យែដលផ្ត ល់សិទ្ធិ
ឱ អ្ន កប្ត ឹងឧទ្ធ រណ៍។ ប៉ុែន្របសិនេបើអ្នកមិន នទទួ លការជូ នដំណឹងែបបេនះេទ
សំេណើប្តឹងឧទ្ធ រណ៍ៃផ្ទ ក៉ ងរបស់អ្នក្រតវែត ក់ក៉ ងរយៈេពល ៉ ងេ ច ស់ហុកសិប (60)
ៃថ្ង មៃថ្របតិទិនប ្ទ ប់ពីអ្នក នដឹងេ យខនឯងអំពីសកម្ម ពឬ ពអសកម្ម របស់ Fallon
ដូ ច នេរ ប ប់ ងេលើ។ ្របសិនេបើ ចអនុវត្ត ន៍ ន អ្ន ក ចេ្រជើសេរសបន្ត ទទួ លយកេស កម្ម ែដល ន
េស្ន ើសុំពី Fallon ក៉ ងអំឡ
ុ ងេពលបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍ៃផ្ទ ក៉ ង ប៉ុែន្របសិនេបើអ្នក ញ់ការប្ត ឹងឧទ្ធ រណ៍េ ះ អ្ន ក ចនឹង
្រតវបង់ៃថ្ល េស
ំងេនះឱ េ MassHealth ។ ្របសិនេបើអ្នកចង់បន្ត ទទួ ល នេស កម្ម ែបបេនះ
អ្ន កឬអ្ន ក នសិទ្ធិតំ ងបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍របស់អ្នក្រតវែត ក់សំេណើបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍ៃផ្ទ ក៉ ងរបស់អ្នកក៉ ងរយៈ
េពលដប់ (10) ៃថ្ង គិត មៃថ្របតិទិនគិត ប់ពីកាលបរ ិេច្ឆ ទសំបុ្រតជូ នដំណឹងអំពីការបដិេសធ
(ឬ្របសិនេបើអ្នកមិន នទទួ លលិខិតជូ នដំណឹងពីការបដិេសធេទេ ះ ក៉ ងរយៈេពលដប់ (10)
ៃថ្ង គិត មៃថ្របតិទិន ប់ពីកាលបរ ិេច្ឆ ទសកម្ម ពឬ ពអសកម្ម របស់គេ្រ ង)
េហើយប ្ជ ក់ អ្ន កចង់បន្ត ទទួ លេស កម្ម ំងេនះ។
្របសិនេបើការេស្ន ើសុំបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍ៃផ្ទ ក៉ ងរបស់អ្នក្រតវេគទទួ ល នប ្ទ ប់ពីហុកសិប (60) ៃថ្ង មៃថ្របតិទិន
គិត ប់ពីៃថ្ង េចញលិខិតបដិេសធែដលជូ នដំណឹងដល់អ្នកអំពីសកម្ម ពែដលអ្ន កកំពុងត ប្ត ឹងឧទ្ធ រណ៍
(ឬ្របសិនេបើអ្នកមិន នទទួ លការជូ នដំណឹងពីការបដិេសធ ក៉ ងរយៈេពលហុកសិប (60) ៃថ្ង មៃថ្របតិទិន
គិត ប់ពីកាលបរ ិេច្ឆ ទែដលអ្ន ក នដឹងពីសកម្ម ពឬ ពអសកម្ម ៃនគេ្រ ង) Fallon
នឹង្រ នេ លបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍ៃផ្ទ ក៉ ងរបស់អ្នកេហើយនឹងជូ នដំណឹងដល់អ្នក
យលក្ខ ណ៍អក រ
បណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍របស់អ្នក្រតវ នេគែលងទទួ លេ ះ្រ យ។ ្របសិនេបើអ្នកេជឿ ក់ អ្ន កពិត
ន
ក់ ក បណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍ៃផ្ទ ក៉ ងរបស់អ្នក មរយៈេពលកំណត់ អ្ន ក ចេស្ន ើសុំឱ លុបេ លការមិនទទួ ល
េ ះ្រ យេនះេ យេផ្ញើលិខិតេ Fallon ក៉ ងរយៈេពលដប់ (10)
ៃថ្ង មៃថ្របតិទិនប ្ទ ប់ពីកាលបរ ិេច្ឆ ទៃនការ្រ នេ លករណី។ Fallon
នឹងពិ រ េលើការេស្ន ើសុំរបស់អ្នកេហើយនឹងសេ្រមចចិត្ត ខននឹង ្ល ស់បរការសេ្រមចឈប់ទទួ លេ ះ្រ យ
េហើយបន្ត បណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍របស់អ្នកឬក៏អត់ ឬក៏េ ែតបន្ត ជំហរមិនទទួ លេ ះ្រ យ។ Fallon
នឹងជូ នដំណឹងដល់អ្នកអំពីេសចក្ត ីសំេរចេនះ
យលក្ខ ណ៍អក រ។ ្របសិនេបើ Fallon បន្ត ែលងទទួ លេ ះ្រ យ
ការសេ្រមចមិនទទួ លេ ះ្រ យេនះនឹងកា្លយ ការសេ្រមចចុងេ្រកាយ។
្របសិនេបើអ្នកមិនយល់្រពម មួ យនឹងការសេ្រមចចិត្តេនះេទ អ្ន ក ចប្ត ឹងឧទ្ធ រណ៍េ ការ ិ ល័យ្របតិបត្ត ិ
ៃនេស សុខ ពនិងមនុស
្រស្ត (Executive Office of Health and Human Services) េ ការ ិ ល័យ
្រក ុម្របឹក សវ ការ Medicaid (Medicaid’s Board of Hearings ឬ BOH) (សូ មេមើលជេ្រមើសទី 2)។

េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ Fallon Health៖1-855-508-4715 (TRS 711) ៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រកេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់ 6

្ង ច

េស បេ្រមើអតិថិជន Beacon Health Options៖1-888-877-7183 (TDD/TTY: 1-781-994-7660) 24 េ ៉ ងក៉ ងមួ យៃថ្ង
្រ ព
ំ ីរៃថ្ងក៉ ងមួ យស ្ត ហ៍
េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ MassHealth 1-800-841-2900 (TTY: 1-800-497-4648) ពីៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក េ ៉ ង 8 ្រពឹក
ដល់ 5 ្ង ច។
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ក់

ក មិនេពញចិត្ត

ក សរេសើរ ការ

កសួរ បណ្តឹង

រទុក្ខនង
ិ បណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍

រេប បែដលបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍ៃផ្ទ ក៉ ង មលក្ខ ណៈស្ត ង់ រ នដំេណើរការ
េយើងនឹងដំេណើរការការប្ត ឹងឧទ្ធ រណ៍របស់អ្នកឱ ន ប់រហ័ស មតំរ ូវការ ្ថ ន ពសុខ ពរបស់អ្នក
េហើយនឹងជូ នដំណឹងដល់អ្នកអំពីការសេ្រមចចិត្តរបស់េយើងក៉ ងរយៈេពល មសិប (30) ៃថ្ង គិត មៃថ្របតិទិន
ប់ពីៃថ្ង ែដលេយើងទទួ ល នសំេណើរបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍ៃផ្ទ ក៉ ងរបស់អ្នក។
ការទទួ ល នេពលបែន្ថ មស្រ ប់បណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍ៃផ្ទ ក៉ ង មលក្ខ ណៈស្ត ង់ រ
1. ្របសិនេបើអ្នកចង់េផ្ញើព័ត៌ នបែន្ថ ម ក់ទងនឹងការប្ត ឹងឧទ្ធ រណ៍របស់អ្នក អ្ន កឬអ្ន ក ន
សិទ្ធិតំ ងបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍របស់អ្នក ចេស្ន ើសុំពន រេពលរហូ តដល់េ ដប់បួន (14) ៃថ្ង គិត
ៃថ្របតិទិន េដើម ឱ អ្ន ក នេពលេ្រចើនេដើម ីទទួ ល នព័ត៌ នរបស់អ្នក។
2. Fallon ក៏ ចពន រេពលរហូ តដល់េ ដប់បួន (14)
ៃថ្ង គិត មៃថ្របតិទិនេដើម ីទទួ ល នព័ត៌ ន ំ ច់បែន្ថ ម។ សូ មកត់ស ្គ ល់
ចេស្ន ើសុំេពលបែន្ថ ម នលុះ្រ ែត៖
 េពលបែន្ថ មេនះល្អ ស្រ

ប់ផល្របេ

ម

Fallon

ជន៍របស់អ្នក។

 Fallon ្រតវការព័ត៌ នបែន្ថ មែដលេយើងេជឿ
្រសបេ នឹងសំេណើរបស់អ្នក។

្របសិនេបើេយើងទទួ ល

 េយើងរពឹងទុក ៉ ងសមេហតុផល ព័ត៌ នែដលស្ថ ិតក៉ ងការ
រង ំ ំងេនះ្រតវទទួ ល នក៉ ងរយៈេពលដប់បួន (14) ៃថ្ង គិត

ន

នឹង

ំឱ

នការយល់

មៃថ្របតិទិន។

្របសិនេបើអ្នកមិនយល់្រសប មួ យនឹងេពលេវ បែន្ថ មែដល Fallon ម រេឡើងេទេ ះ អ្ន ក ច
បណ្តឹង រទុក្ខមួ យ។ ស្រ ប់ព័ត៌ នបែន្ថ មអំពីការបណ្តឹង រទុក្ខ សូ មេមើលែផ្ន កបណ្តឹង រទុក្ខ
ែដល នពិពណ៌
ងេលើ។
្របសិនេបើអ្នកមិនេពញចិត្តនឹងលទ្ធ ផលៃនការប្ត ឹងឧទ្ធ រណ៍ៃផ្ទ ក៉ ងរបស់អ្នកេទេ

ះ អ្ន ក

ក់

ក

ច៖

1. បន្ត េ Executive Office of Health and Human Services
(ការ ិ ល័យ្របតិបត្ត ិៃនេស សុខ ពនិងមនុស
្រស្ត ) េ Medicaid’s Board of Hearings
(ការ ិ ល័យ្រក ុម្របឹក សវ ការ Medicaid, BOH) ស្រ ប់ការប្ត ឹងឧទ្ធ រណ៍បែន្ថ មេទ ត
(សូ មេមើលជេ្រមើសទី 2)។
វ ិធីេស្ន ើសុំបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍ៃផ្ទ ក៉ ង ប់រហ័ស (ពេន្ល ឿន)
អ្ន កឬអ្ន ក នសិទ្ធិតំ ងបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍របស់អ្នក ចេស្ន ើសុំការប្ត ឹងឧទ្ធ រណ៍ៃផ្ទ ក៉ ង ប់រហ័ស (ពេន្ល ឿន)
្របសិនេបើអ្នកឬអ្ន កតំ ងបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍របស់អ្នកគិត រយៈេពល មសិប (30) ៃថ្ង គិត មៃថ្របតិទិន
ែដល្រតវរង ំស្រ ប់ដំេ ះ្រ យ មលក្ខ ណៈស្ត ង់ រ ចេធ្វ ឱ ប៉ះ ល់ដល់ យុជី វ ិត សុខ ព ឬ
សមត្ថ ពរបស់អ្នកក៉ ងការរក ឱ នឬទទួ ល នមកវ ិញនូ វមុខ រអតិបរ របស់សុខ ព ងកាយ។
្របសិនេបើការេស្ន ើសុំការប្ត ឹងឧទ្ធ រណ៍ៃផ្ទ ក៉ ងរហ័ស (ពេន្ល ឿន) ្រតវ ន ក់េ យអ្ន កផ្ត ល់េស របស់អ្នក ក៉ ង
ម អ្ន ក នសិទ្ធិតំ ងបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍របស់អ្នក ឬ្របសិនេបើអ្នកផ្ត ល់េស កម្ម របស់អ្នក ំ្រទចំេ ះការ
េស្ន ើសុំរបស់អ្នកស្រ ប់ការប្ត ឹងឧទ្ធ រណ៍ៃផ្ទ ក៉ ងរហ័ស (ពេន្ល ឿន) េ ះការេស្ន ើសុំឱ បណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍របស់អ្នក ន
លក្ខ ណៈ ប់រហ័សនឹងទទួ ល នការយល់្រសប េលើកែលងែតករណីែដល មិន ក់ទងនឹង ្ថ ន ពសុខ ព
របស់អ្នក។ េបើមិនដូ េ ្ន ះេទ Fallon នសិទ្ធិកំណត់ េតើខន្រតវដំេណើរការបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍េនះ បណ្តឹង
ឧទ្ធ រណ៍ៃផ្ទ ក៉ ង ប់រហ័ស (ពេន្ល ឿន) ឬក៏អត់។
សកម្ម ពទណ្ឌកម្ម មិន្រតវេធ្វ េឡើង្រប ំងនឹងអ្ន កផ្ត ល់េស ែដលេស្ន ើសុំបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍ ប់រហ័សឬ ំ្រទបណ្តឹងឧ
ទ្ធ រណ៍របស់ស ជិកេឡើយ។

េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ Fallon Health៖1-855-508-4715 (TRS 711) ៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រកេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់ 6

្ង ច

េស បេ្រមើអតិថិជន Beacon Health Options៖1-888-877-7183 (TDD/TTY: 1-781-994-7660) 24 េ ៉ ងក៉ ងមួ យៃថ្ង
្រ ព
ំ ីរៃថ្ងក៉ ងមួ យស ្ត ហ៍
េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ MassHealth 1-800-841-2900 (TTY: 1-800-497-4648) ពីៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក េ ៉ ង 8 ្រពឹក
ដល់ 5 ្ង ច។
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ក់

ក មិនេពញចិត្ត

ក សរេសើរ ការ

កសួរ បណ្តឹង

រទុក្ខនង
ិ បណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍

្របសិនេបើ ចអនុវត្ត ន៍ ន អ្ន ក ចេ្រជើសេរសបន្ត ទទួ លយកេស កម្ម ែដល នេស្ន ើសុំពី Fallon
ក៉ ងអំឡ
ុ ងេពលបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍ៃផ្ទ ក៉ ង ប៉ុែន្របសិនេបើអ្នក ញ់ការប្ត ឹងឧទ្ធ រណ៍េ ះ អ្ន ក ចនឹង
្រតវបង់ៃថ្ល េស
ំងេនះឱ េ MassHealth ។ ្របសិនេបើអ្នកចង់បន្ត ទទួ ល នេស កម្ម ែបបេនះ
អ្ន កឬអ្ន ក នសិទ្ធិតំ ងបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍របស់អ្នក្រតវែត ក់សំេណើបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍ៃផ្ទ ក៉ ងរបស់
អ្ន កក៉ ងរយៈេពលដប់ (10) ៃថ្ង គិត មៃថ្របតិទិនគិត ប់ពីកាលបរ ិេច្ឆ ទសំបុ្រតជូ នដំណឹងអំពីការបដិេសធ
(ឬ្របសិនេបើអ្នកមិន នទទួ លលិខិតជូ នដំណឹងពីការបដិេសធេទេ ះ ក៉ ងរយៈេពលដប់ (10)
ៃថ្ង គិត មៃថ្របតិទិន ប់ពីកាលបរ ិេច្ឆ ទសកម្ម ពឬ ពអសកម្ម របស់គេ្រ ង)
េហើយប ្ជ ក់ អ្ន កចង់បន្ត ទទួ លេស កម្ម ំងេនះ។
្របសិនេបើអ្នកចង់េស្ន ើសុំការប្ត ឹងឧទ្ធ រណ៍ៃផ្ទ ក៉ ង ប់រហ័ស (ពេន្ល ឿន) េហើយ្របសិនេបើបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍េនះមិន
ក់ទងនឹងការបដិេសធេលើការទូ ត់ៃថ្ល ព
ល៖
1. ចូ រ

ក់

ក បណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍របស់អ្នក

មទូ រស័ព្ទ

មសំបុ្រត េ

យ ្ទ ល់ឬ

មរយៈអុីែមល។

2. ្រតវ្រ កដ អ្ន កប ្ជ ក់ច ស់ ស់ក៉ ងការេស្ន ើសុំរបស់អ្នកេ យនិ យ
"ខ៉ ំចង់ នការប្ត ឹងឧទ្ធ រណ៍ ប់រហ័ស" ឬ
"ខ៉ ំេជឿ ក់ សុខ ពរបស់ខ៉ ំ ចរងេ្រ ះ ៉ ងធ្ង ន់ធ្ងរេ យការរង់ ំរយៈេពល 30
ៃថ្ង គិត មៃថ្របតិទិនស្រ ប់បណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍ធម្ម " ។
រេប បែដលបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍ៃផ្ទ ក៉ ង ប់រហ័ស (ពេន្ល ឿន) នដំេណើរការ
្របសិនេបើអ្នកបំេពញ ម្រគប់ត្រមវការស្រ ប់ការប្ត ឹងឧទ្ធ រណ៍ៃផ្ទ ក៉ ង ប់រហ័ស (ពេន្ល ឿន) Fallon
នឹងដំេណើរការសំេណើបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍របស់អ្នកនិងអនុ ្ញ តឱ អ្ន កដឹងពីការសេ្រមចចិត្តរបស់េយើងេ យ ្ទ ល់
និង
យលក្ខ ណ៍អក រឱ នរហ័ស មត្រមវការសុខ ពរបស់អ្នក ប៉ុែន្ដ មិន្រតវ ប់ ង 72
េ ៉ ងពីេពលែដលេយើងទទួ ល នសំេណើរបស់អ្នកេ ះេទ។
ការទទួ ល នេពលបែន្ថ មស្រ ប់បណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍ៃផ្ទ ក៉ ង ប់រហ័ស (ពេន្ល ឿន)
1.

្របសិនេបើអ្នកចង់េផ្ញើព័ត៌ នបែន្ថ មែដល ន រៈសំ ន់ស្រ ប់បណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍របស់អ្នក
អ្ន កឬអ្ន ក នសិទ្ធតំ ងបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍របស់អ្នក ចេស្ន ើសុំពន រេពលរហូ តដល់េ ដប់បួន (14)
ៃថ្ង គិត មៃថ្របតិទិន។

2.

ក៏

ចពន រេពលរហូ តដល់ដប់បួន (14) ៃថ្ង គិត

 េពលបែន្ថ មេនះល្អ ស្រ

ប់ផល្របេ

មៃថ្របតិទិនេបើ៖

ជន៍របស់អ្នក។

 Fallon ្រតវការព័ត៌ នបែន្ថ មែដលេយើងេជឿ
្រសបេ នឹងសំេណើរបស់អ្នក។

្របសិនេបើេយើងទទួ ល

 េយើងរពឹងទុក ៉ ងសមេហតុផល ព័ត៌ នែដលស្ថ ិតក៉ ងការ
រង ំ ំងេនះ្រតវទទួ ល នក៉ ងរយៈេពលដប់បួន (14) ៃថ្ង គិត

ន

នឹង

ំឱ

នការយល់

មៃថ្របតិទិន។

្របសិនេបើអ្នកមិនយល់្រសបនឹងេពលបែន្ថ មែដល ម រេ យ Fallon េទេ ះអ្ន កឬអ្ន ក នសិទ្ធិ
តំ ងបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍របស់អ្នក ច ក់ ក បណ្តឹង ទុក្ខ។ ស្រ ប់ព័ត៌ នបែន្ថ មអំពីការបណ្តឹង
សូ មេមើលែផ្ន កបណ្តឹង រទុក្ខែដល នពិពណ៌
ងេលើ។
្របសិនេបើការេស្ន ើសុំរបស់អ្នកមិន

ត់

នលក្ខ ណៈសម ត្ត ិ្រគប់្រ

1. សំេណើសុំបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍េនះនឹងដំេណើរការ
ៃថ្ង គិត មៃថ្របតិទិន។

មេពលេវ

ន់ស្រ
ស្រ

ប់បណ្តឹងៃផ្ទ ក៉ ង

រទុក្ខ

ប់រហ័ស (ពេន្ល ឿន)

ប់បណ្តឹងៃផ្ទ ក៉ ងស្ត ង់

រគឺ

មសិប (30)

េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ Fallon Health៖1-855-508-4715 (TRS 711) ៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រកេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់ 6

្ង ច

េស បេ្រមើអតិថិជន Beacon Health Options៖1-888-877-7183 (TDD/TTY: 1-781-994-7660) 24 េ ៉ ងក៉ ងមួ យៃថ្ង
្រ ព
ំ ីរៃថ្ងក៉ ងមួ យស ្ត ហ៍
េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ MassHealth 1-800-841-2900 (TTY: 1-800-497-4648) ពីៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក េ ៉ ង 8 ្រពឹក
ដល់ 5 ្ង ច។
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ក់

2. អ្ន កនឹងទទួ ល នដំណឹង
បណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍ៃផ្ទ ក៉ ងស្ត ង់

ក មិនេពញចិត្ត

ក សរេសើរ ការ

យលក្ខ ណ៍អក រ
រ។

កសួរ បណ្តឹង

រទុក្ខនង
ិ បណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍

ក សុំបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍របស់អ្នកនឹង្រតវ

3. ្របសិនេបើអ្នកមិនយល់្រពម មួ យនឹងការសេ្រមចចិត្តេនះេទ អ្ន ក ច ក់
ស្រ ប់ព័ត៌ នបែន្ថ មអំពីការបណ្តឹង រទុក្ខ សូ មេមើលែផ្ន កបណ្តឹង រទុក្ខ
ែដល នពិពណ៌
ងេលើ។

ក បណ្តឹង

នេ

ះ្រ

យ

រទុក្ខ។

្របសិនេបើអ្នកមិនេពញចិត្ត មួ យនឹងលទ្ធ ផលៃនបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍ៃផ្ទ ក៉ ង ប់រហ័ស (ពេន្ល ឿន) អ្ន ក ច៖
្របសិនេបើអ្នកចង់ឱ បណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍របស់អ្នកទទួ ល នចំ ត់ការ បណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍ ប់រហ័ស (ពេន្ល ឿន)
េ ការ ិ ល័យ្របតិបត្ត ិៃនេស សុខ ពនិងមនុស
្រស្ត (Executive Office of Health and Human Services)
មរយៈការ ិ ល័យ្រក ុម្របឹក សវ ការ Medicaid (Medicaid’s Board of Hearings ឬ BOH)
(សូ មេមើលជេ្រមើសទី 2) អ្ន កគួ រែតេស្ន ើសុំបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍របស់អ្នកក៉ ងរយៈេពលៃម្ភ (20) ៃថ្ង គិត មៃថ្របតិទិន។
សំេណើែដលទទួ ល នរ ងៃថ្ង ទី 21 និង 30 នឹង្រតវ ត់ទុក
បណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍ស្តង់ រេ យ BOH ។
ជេ្រមើសទី 2៖ េស្ន ើសុំសវ ការបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍ពី្រក ុម្របឹក ជំនុំជ្រមះ
ជំ

ន្រតវអនុវត្ត ន៍

អ្ន កឬអ្ន ក នសិទ្ធិតំ ងបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍របស់អ្នក ចេស្ន ើសុំឱ
នសវ ការពីកា រ ិ ល័យ្របតិបត្ត ិៃនការ ិ ល័យសុខ ពនិងេស មនុស
មរយៈការ ិ ល័យ្រក ុម្របឹក សវ ការ Medicaid (BOH) ្របសិនេបើ៖

្រស្ត

1. អ្ន កមិនេពញចិត្តនឹងការសេ្រមចរបស់បណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍ៃផ្ទ ក៉ ងរហ័ស (ពេន្ល ឿន) របស់ Fallon។
2. អ្ន កមិនេពញចិត្តនឹងបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍ៃផ្ទ ក៉ ងស្ត ង់

រក្រមិតដំបូងរបស់ Fallon ឬ

3. ្របសិនេបើ Fallon មិន នេ ះ្រ យ
បណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍ៃផ្ទ ក៉ ងស្ត ង់ រក្រមិតដំបូងរបស់អ្នកឬមិន នេ ះ្រ យបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍ៃផ្ទ ក៉ ង
(ពេន្ល ឿន) របស់អ្នកក៉ ងអំឡ
ុ ងេពលបី (3) ៃថ្ង ម្របតិទិន (ឬក៉ ងរយៈេពលដប់បួន (14)
ៃថ្ង បែន្ថ មគិត មៃថ្របតិទិន្របសិនេបើ នការពន រេពល) ។
េដើម ីេធ្វ ដូ េច្ន ះអ្ន ក្រតវបំេពញទ្រមង់េស្ន ើសុំសវ ការយុត្ត ធ
ិ ម៌ែដលអ្ន កនឹងទទួ ល
ណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍ឬេផ្ញើទូរ រេ
សយ ្ឋ នដូ ច ងេ្រកាម៖

ន

ប់រហ័ស

មរយៈសំបុ្រតសេ្រមចេលើប

Executive Office of Health and Human Services
Office of Medicaid
Board of Hearings
100 Hancock St., Sixth floor
Quincy, MA 02171
ឬទូ រ រេ េលខ 1-617-847-1204
អ្ន ក្រតវែត ក់ ក េស្ន ើសុំសវ ការយុត្ត ធ
ិ ម៌របស់អ្នកក៉ ងរយៈេពល មសិប (30)
ៃថ្ង គិត មៃថ្របតិទិនប ្ទ ប់ពីការសំេរចចិត្ត Fallon េលើការេ ះ្រ យបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍ៃផ្ទ ក៉ ងរបស់អ្នក
លុះ្រ ែតអ្ន កេស្ន ើសុំការប្ត ឹងឧទ្ធ រណ៍ BOH ប់រហ័ស (ពេន្ល ឿន) ដូ ចែដល នពណ៌
ងេ្រកាម។
េដើម ីេស្ន ើសុំជំនួយស្រ ប់ជេ្រមើសដំេណើរការៃនការប្ត ឹងឧទ្ធ រណ៍ សូ មទូ រស័ព្ទេ ែផ្ន កបណ្តឹង រទុក្ខនិងបណ្តឹង
ឧទ្ធ រណ៍របស់ស ជិក មរយៈេលខ 1-800-333-2535 (អ្ន កេ្របើ TTY សូ មទូ រស័ព្ទេ កាន់ TRS Relay 711) ។

េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ Fallon Health៖1-855-508-4715 (TRS 711) ៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រកេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់ 6

្ង ច

េស បេ្រមើអតិថិជន Beacon Health Options៖1-888-877-7183 (TDD/TTY: 1-781-994-7660) 24 េ ៉ ងក៉ ងមួ យៃថ្ង
្រ ព
ំ ីរៃថ្ងក៉ ងមួ យស ្ត ហ៍
េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ MassHealth 1-800-841-2900 (TTY: 1-800-497-4648) ពីៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក េ ៉ ង 8 ្រពឹក
ដល់ 5 ្ង ច។
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្រក ុម្របឹក សវ

ក់

ក មិនេពញចិត្ត

ការ៖ ការប្ត ឹងឧទ្ធ រណ៍ៃផ្ទក៉ ង

ក សរេសើរ ការ

កសួរ បណ្តឹង

រទុក្ខនង
ិ បណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍

ប់រហ័ស (ពេន្ល ឿន)

េបើសិន បណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍របស់អ្នក ការប្ត ឹងឧទ្ធ រណ៍ៃផ្ទ ក៉ ង ប់រហ័ស (ពេន្ល ឿន) េហើយអ្ន កចង់ឱ BOH
េធ្វ ការសំេរច ប់រហ័សផងែដរេ ះ អ្ន កឬអ្ន ក នសិទ្ធិតំ ងបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍របស់អ្នក្រតវេស្ន ើសុំបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍
BOH ក៉ ងរយៈេពល ៃម្ភ (20) ៃថ្ង គិត មៃថ្របតិទិនប ្ទ ប់ពីការសំេរចចិត្តរបស់ Fallon ក៉ ង
ការេ ះ្រ យបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍ៃផ្ទ ក៉ ង ប់រហ័ស (ពេន្ល ឿន) របស់អ្នក។ ្របសិនេបើ BOH
ទទួ ល នសំេណើរបស់អ្នករ ងៃថ្ង ទីៃម្ភ មួយ (21) និងទី មសិប (30) េ ះបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍របស់
អ្ន កនឹង្រតវដំេណើរការ បណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍ស្តង់ រ។ អ្ន ក្រ ប់ BOH អ្ន កចង់ នបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍ ប់រហ័ស
េ យការពិនិត េមើលចេ ្ល ះេពលេវ សម្រសបេ េលើសំណុំែបបបទ BOH ។

រេប បទទួ លេស កម្ម

បន្ត ប ្ទ ប់

្របសិនេបើេ កអ្ន កចង់ទទួ ល នការ
ប់រង បន្ត ប ្ទ ប់ស្រ ប់េស កម្ម ែដល នការ
អនុ ្ញ តពីមុន មរយៈលទ្ធ ផលៃនបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍ BOH ការេស្ន ើសុំប្តឹងឧទ្ធ រណ៍របស់េ កអ្ន ក្រតវេ ដល់ BOH
ក៉ ងរយៈេពលដប់ (10) ៃថ្ង គិត មៃថ្របតិទិនប ្ទ ប់ពីការសំេរចចិត្តរបស់ Fallon ក៉ ង
ការេ ះ្រ យបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍ៃផ្ទ ក៉ ងរបស់អ្នក។ អ្ន កក៏ នជំេ រសដកសំេណើសុំេស កម្ម របស់អ្នក វ ិញផងែដឬ។
្របសិនេបើអ្នកេ្រជើសេរសបន្ត ទទួ លេស កម្ម មរយៈបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍របស់អ្នកេហើយ្របសិនេបើ BOH សំេរច ំ្រ
ដល់ការបដិេសធពីដំបូងរបស់ Fallon អ្ន ក្របែហល ្រតវទទួ លខុស្រតវក៉ ងការបង់្រ ក់ឱ MassHealth
ស្រ ប់ៃថ្ល េស ែដលអ្ន កបន្ត ទទួ ល ន។
ពិនិត េមើលឯក របណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍របស់អ្នកេឡើង វ ិញ
មុនេពលឬក៉ ងអំឡ
ុ ងេពលបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍ អ្ន កឬអ្ន ក នសិទ្ធិតំ ងបណ្តឹង
ឧទ្ធ រណ៍របស់អ្នក ចេស្ន ើសុំពិនិត េឡើង វ ិញនូ វសំណុំេរឿងែដលរ ួម នកំណត់្រ េវជ្ជ ្រស្ត និងឯក រឬកំណត់្រ
េផ ងេទ តែដល Fallon នពិនិត េមើលក៉ ងអំឡ
ុ ងេពលសវ ការបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍។
ការពិនិត បេច្ច ក វ ិទ ថ្ម ីេឡើង វ ិញ
Fallon Health
ពិនិត េឡើង វ ិញនូ វបេច្ច ក វ ិទ សុខ ពថ្ម ីស្រ ប់ការព លសុខ ព ងកាយនិង កប កិ រ ិ
្រ ស់ែបបថ្ម ីៃនបេច្ច ក វ ិទ ែដល ន្រ ប់។
ក ្ត េនះ្រតវ នេធ្វ េដើម ីកំណត់ េតើពួកេគ ន្របសិទ្ធ ពនិងសុវត្ថ ិ ពែដរឬ ៉ ង ។

ក៏ដូច

ការេ្របើ

្រក ុមែដល្រតវ ន ត់ ំងជួ ប្របជុំ ្ន
េទ ង ត់េហើយ នស ស ព្រគេពទ ព
លជំងឺ រដ្ឋ ល
ឺ
្រគេពទ ែថជំងមកពីតំបន់េស កម្ម របស់គេ្រ ងនិងបុគ្គលិកគេ្រ ង។
ពួ កេគេធ្វ ការពិនិត េឡើង វ ិញែដលរ ួម ន៖ ការពិនិត េមើលការ្រ វ្រ វេវជ្ជ ្រស្ត
ការពិនិត េឡើង វ ិញនូ វរ យការណ៍ពីទី ្ន ក់ រ
រណៈ និងការពិនិត េឡើង វ ិញៃនស្ត ង់ រៃនការែថ ំ
ពី្រក ុម្រគេពទ ្ន ក់ តិ។ េ េពល ំ ច់
្រក ុមការ រផ្ត ល់អនុ សន៍ែដល ចផ្ត លល
់ ទ្ធ ផល្របេសើរ ងមុនដល់ស ជិករបស់េយើង។
Fallon Health
និងឱសថថ្ម ី។

នដំេណើរការ

ច់េ

យែឡកប៉ុែន្រសេដ ង ្ន ស្រ

ប់ការពិនិត េឡើង វ ិញនូ វឱសថ

ន្រ

េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ Fallon Health៖1-855-508-4715 (TRS 711) ៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រកេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់ 6

ប់

្ង ច

េស បេ្រមើអតិថិជន Beacon Health Options៖1-888-877-7183 (TDD/TTY: 1-781-994-7660) 24 េ ៉ ងក៉ ងមួ យៃថ្ង
្រ ព
ំ ីរៃថ្ងក៉ ងមួ យស ្ត ហ៍
េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ MassHealth 1-800-841-2900 (TTY: 1-800-497-4648) ពីៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក េ ៉ ង 8 ្រពឹក
ដល់ 5 ្ង ច។
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េលខ 1-855-508-4715 ឱឡវេហើយេរសយក PCP មួ យរ ូប

េ្រជើសេរស PCP េហើយេធ្វ ការ ត់ជួប ្ល មៗ េបើេ ះបី អ្ន កមិន
េយើងនឹងជួ យអ្ន កេរស PCP េហើយេធ្វ ការ ត់ជួប។ អ្ន កគួ រែតព

កាន់េ

មួ យ

ន រម្ម ណ៍ ឈឺក៏េ យ។
ម ្គ ល់ PCP របស់អ្នក ្ល មៗ។

ំង Wellforce Care Plan និងកាតស ្គ ល់ MassHealth

សូ មកាន់ប័ណ្ណស ្គ ល់ស ជិក Wellforce Care Plan និងប័ណ្ណ MassHealth ប់ខន្រគប់េពលេវ ។
ប ្ហ ញពួ កេគ ំងពីរេ អ្ន កែដលជួ យអ្ន កេ ការ ិ ល័យរបស់អ្នកផ្ត ល់េស ែថ ំសុខ ពឬមន្ទ ីរេពទ ។

្របសិនេបើអ្នកឈឺ សូ មេ

ទូ រស័ព្ទេ

PCP របស់អ្នក

មុនសិនេបើ មិនែមន

្របសិនេបើអ្នកឈឺ សូ មទូ រស័ព្ទេ ការ ិ ល័យ PCP របស់អ្នក មុនសិន។ ការ ិ
របស់អ្នកនឹងេឆ្ល ើយទូ រស័ព្ទ ំងៃថ្ង និង ំងយប់។ ការ ិ ល័យ PCP
របស់អ្នកនឹង្រ ប់អ្នកពីរេប បទទួ ល នជំនួយេ េពលអ្ន កឈឺ។

េបើសិន

ករណី

សន្ន សូ មទូ រស័ព្ទេ

ករណី

សន្ន េទេ

ះ។

ល័យ PCP

911

្របសិនេបើអ្នកឈឺ ្ល ំងឬ ន ព សន្ន សូ មទូ រស័ព្ទេ េលខ 911 េ កាន់បន្ទ ប់សេ្រ ្គ ះប ្ទ ន់
ែដលេ ជិតបំផុតឬេបើ
ករណី សន្ន ែផ្ន កសុខ ពផ វឥរ ិ បថ (សុខ ពផ វចិត្តនិង /
ឬការេ្របើ រ តុេញ ន) សូ មទូ រស័ព្ទមកអ្ន កផ្ត ល់េស សេ្រ ្គ ះប ្ទ ន់ក៉ ងតំបន់របស់អ្នក។ ESP
ផ្ត ល់ជូននូ វការ យតៃម្ល សុខ ពផ វឥរ ិ បថក៉ ង្រ
សន្ន អន្ត គមន៍ វ ិបត្ត ិសុខ ពនិងេស រក
េស្ថ រ ពជំងឺ។ អ្ន កក៏ ចទូ រស័ព្ទេ 911 ឬេ បន្ទ ប់សេ្រ ្គ ះប ្ទ ន់ មមូ ល ្ឋ នផងែដរ។
ស្រ ប់បញ្ជ ី យេ ្ម ះបន្ទ ប់សេ្រ ្គ ះប ្ទ ន់និងកម្ម វ ិធីេស កម្រ
សន្ន សូ មេមើល បញ្ជ ីអ្នកផ្ដ ល់េស ែថ
MassHealth របស់េយើង។
ំ

្របសិនេបើអ្នក្រតវការ ្ល ស់បរ PCP របស់អ្នក
ក៉ ង ម ស ជិក Fallon អ្ន ក ច ្ល ស់បរ PCP របស់អ្នកេ េពល មួ យនិងេ យ
េហតុផល មួ យក៏ ន។ េដើម ី ្ល ស់បរ PCP របស់អ្នក សូ មទូ រស័ព្ទេ ែផ្ន កបំេ រេស អតិថិជន មរយៈេលខ
1-855-508-4715 ។ អ្ន កតំ ងមួ យរ ូបនឹងជួ យអ្ន កេ្រជើសេរស PCP ថ្ម ី។ អ្ន កក៏ ចចូ លេមើលេគហទំព័រ
fallonhealth.org/Wellforce េដើម ីែស្វ ងរកអ្ន កផ្ត ល់េស
មអន ញ។

្រ

ប់េយើងអំពីការ ្ល ស់បរ

មួ យ

សូ ម្រ កដ អ្ន ក នទូ រស័ព្ទមកកាន់េស បំេ រអតិថិជនរបស់ Fallon និងេស បំេ រអតិថិជន MassHealth
េដើម ី្រ ប់េយើងខ៉ ំអំពីការ ្ល ស់បរ មួ យែដល នដូ ច េ ្ម ះ ស័យ ្ឋ ន េលខទូ រស័ព្ទ
ចំនួនអ្ន កេ ក៉ ងបន៉ ក្រគ រែដលេ េ្រកាមការ
ប់រងរបស់អ្នកឬព័ត៌ នសំ ន់េផ ងេទ ត។

្របសិនេបើអ្នកទទួ ល

នវ ិក្ក យប្រត

្របសិនេបើអ្នកទទួ ល នវ ិក្ក យប្រតគិត្រ ក់ស្រ ប់េស កម្ម ែដលអ្ន កទទួ ល នពីអ្នកផ្ត ល់េស
មួ យ
Fallon
1
855
508
4715
សូ ម ក់ទងមកកាន់ែផ្ន កេស បេ្រមើអតិថិជនរបស់
មរយៈេលខ ។
អ្ន កតំ ង ្ន ក់នឹងជួ យអ្ន កេ ះ្រ យ វ ិក្ក យប្រតេ ះ ឬបញនអ្ន កឱ េ
ក់ ក បណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍ មួ យ
យក ្ឋ នបណ្តឹង រទុក្ខនិងបណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍របស់ស ជិក។

េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ Fallon Health៖1-855-508-4715 (TRS 711) ៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រកេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់ 6

្ង ច

េស បេ្រមើអតិថិជន Beacon Health Options៖1-888-877-7183 (TDD/TTY: 1-781-994-7660) 24 េ ៉ ងក៉ ងមួ យៃថ្ង
្រ ព
ំ ីរៃថ្ងក៉ ងមួ យស ្ត ហ៍
េស បេ្រមើអតិថិជនរបស់ MassHealth 1-800-841-2900 (TTY: 1-800-497-4648) ពីៃថ្ងច័ន្ទដល់ៃថ្ងសុ្រក េ ៉ ង 8 ្រពឹក
ដល់ 5 ្ង ច។
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ក់ទងេស បំេ រអតិថិជន MassHealth
អ្ន ក ច ក់ទងែផ្ន កេស អតិថិជនរបស់ MassHealth េ
 ពិេ្រ ះអំពីេសចក្ត ីមិនេពញចិត្ត
មួ យែដលអ្ន ក
MassHealth ។


ែស្វ ងយល់បែន្ថ មអំពីជេ្រមើសៃនការែថ



េស្ន ើសុំ ្ល ស់បរគេ្រ

ងសុខ

ំសុខ

េពល ក៏ នេដើម ី៖
ច ន មួ យគេ្រ ង Wellforce Care Plan ឬ

ពរបស់អ្នកេផ ងេទ ត។

ព្របសិនេបើអនុ ្ញ តេ

យ MassHealth ។

អ្ន កតំ ងេធ្វ ការពីៃថ្ង ច័ន្ទដល់ៃថ្ង សុ្រក ប់ពីេ ៉ ង 8 ្រពឹកដល់េ ៉ ង 5
1-800-841-2900 (TDD/TTY: 1-800-497-4648) ។

្ង ច

មទូ រស័ព្ទេលខ
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