ស្វែ�ង
ែ យល់អំ
ំ ួ យ ទាំងអស់
់ ពី
់ របស់អ្ន
់ នក។
ំ ីជំនួ
ំ

ផ្តោ�ោតទៅ�លើ�៖
ើ មធ្យាាបាយធ្វើ�� ើដំំណើ�ើរ

សុុខភាពរបស់់អ្ននកមានសារៈៈសំំខាន់់ចំំពោះ�ះយើ�ើង ដែ�លនេះ�ះជាមូូលហេ�តុុដែ�លជំំនួួយរបស់់អ្ននករួ ួមមានទាំំងជំំនួួយក្នុុ�ងការធ្វើ��ដំ
ើ ំណើ�ើរទៅ�មក

ពេ�ទ្យយ និិងសេ�វាកម្មមដែ�លត្រូ�វូ បានគេ�ផ្តតល់់ជូូនតាមរយៈៈគម្រោ��ងសុុខភាពរដ្ឋឋអូូរិហ្គិ
ិ ន
�ិ (Oregon Health Plan- OHP)។ ប្រ�សិិនបើ�ើ អ្ននក
មិិ នមានមធ្យាាបាយណាមួួយដើ�ើម្បីី�ទៅ�ជួួបពេ�ទ្យយតាមការណាត់់ទេ� នោះ�ះដៃ�គូូ Ride to Care របស់់យើ�ើង អាចជូូនអ្ននកទៅ�ទីីនោះ�ះបាន។

ិ យ៉ាាងដើ�ើម្បីី�ទទួួលសុំ�ំណាត់់ ឡានជូូ ន
មានវិធីីបីី
បុុគ្គគលិិកផ្តតល់់សេ�វាកម្មមបំំរើ�ើអតិិ ថិិជន Ride to Care នឹឹ ងធ្វើ�� ើការជាមួួ យអ្នន ក ដើ�ើម្បីី�ស្វែ�ែងរកជម្រើ��ើសដែ�លសមស្រ�ប
បំំ ផុុត និិ ងចំំ ណាយតិិ ចបំំ ផុុត ដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញតាមតម្រូ�ូវការរបស់់ អ្ននក៖

ឡានឬរថភ្លើ�ើ�ងក្រុ� ុងសាធារណៈៈ

យើ�ើ ងផ្តតល់់នូូវសំំ បុុត្រ�ជិះះ �ឡានឬរថភ្លើ��ើងប្រ�ចាំំថ្ងៃ�ៃ ឬប្រ�ចាំំខែ�។
យើ�ើ ងនឹឹងពិិភាក្សាាអំំពីីការណាត់់ពេ�លរបស់់ អ្ននក ហើ�ើយសម្រេ��ច
ថាតើ�ើសំំបុុត្រ�សំំ រាប់់ ជិះះ�មួួយថ្ងៃ�ៃឬប្រ�ចាំំខែ�គឺឺសមជាងគេ�
សំំ រាប់់ អ្ននកដើ�ើ ម្បីី�ទៅ�ពេ�ទ្យយតាមការកំំណត់់របស់់ អ្ននក។

សំំ ណង

យើ�ើងចេ�ញថ្លៃ�ៃធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរគិិតជាម៉ាាយល៍៍ទៅ� និិងមកជួួបពេ�ទ្យយ។ អ្ននកអា
 ចបើ�ើក
បរដោ�យខ្លួួ�នឯ
 ង ឬរកអ្ននកផ្សេ�
 េងអាចបើ�ើកប
 រជូូនអ្ន
 នកបា
 ន។ សូូមបោះ�ះពុុម្ពព
បែ�បបទយល់់ព្រ�មអោ�យជូូនទៅ�ជួួបពេ�ទ្យយនៅ� ridetocare.com ហើ�ើយ
សុំំ�ឱ្យយបុុគ្គលិិកពេ�
ទ្យយរបស់់អ្ននកចុះះ�ហត្ថថលេ�ខាលើ�ើបែ�បបទនោះ�ះ។ ការទូូទាត់់
គ
សងថ្លៃ�ៃត្រូ�ូវបានគេ�បញ្ចូូ�លទៅ�ក្នុុ�ងកាតឥណពន្ធធបង់់ប្រា�ក់់ជាមុុន។

ការជូូ នទៅ�ពេ�ទ្យយតាមយានយន្តត

យើ�ើ ងអាចកំំណត់់ពេ�លជិះះ �ឡានជាឯកជន និិងជិះះ �រួ ួមគ្នាាបាន។
ដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើតម្រូ�ូវការផ្នែ�ែកពេ�ទ្យយរបស់់ អ្ននក យើ�ើ ងអាចបញ្ជូូ�ន
ឡានធម្មមតា ឡានដែ�លមានរទេះ�ះពិិការ ឡានដាក់់រទេះ�ះរុ ុញ ឬ
រថយន្តតមិិនមែ�នសំំ រាប់់ សង្គ្រោះ��ះ�បន្ទាាន់់ អោ�យអ្ននកបាន។

អ្ននកមានសិិទ្ធិិ�ស្នើ�ើ�សុំំ� ជិះះ �នៅ�ថ្ងៃ�ៃដែ�លត្រូ�ូវ
ទៅ�ពេ�ទ្យយ ឬមុុនមួួយថ្ងៃ�ៃបាន។ ទោះ�ះជា
យ៉ាាងនេះ�ះក៏៏ដោ�យ ប្រ�សិិនបើ�ើ អ្ននកស្នើ�ើ�
មកយើ�ើ ងឆាប់់ រហ័័សពេ�ក ហើ�ើយ
តម្រូ�ូវការសុំំ�ជិះះ �មានច្រើ�ើ�ន នោះ�ះយើ�ើ ង
ផ្តតល់់អាទិិភាពដល់់ សំំណើ�ើណាដែ�ល
ត្រូ�វូ ទៅ�ពេ�ទ្យយជាបន្ទាាន់់ ។

សូូមទូូរស័័ ព្ទទទៅ� Ride to
Care ដើ�ើ ម្បីី�ស្វែ�ែងយល់់ បន្ថែ�ែម
តាមរយៈៈ
លេ�ខ 855‑321‑4899
ឬ TTY 711   

ទូូរស័័ ព្ទទទៅ� Ride to Care តាមលេ�ខ 855-321-4899 ឬ TTY 711 ដើ�ើម្បីី�ដឹឹងថាតើ�ើសេ�វាកម្មមណាដែ�លសាកសមសម្រា�ប់់

អ្ននក។ រាល់់ពេ�លដែ�លអ្ននកទូូរស័័ព្ទម
ទ ក យើ�ើងនឹឹងសួួរសំំណួួរអំំពីីអ្ននក និិង ការធ្វើ��ដំ
ើ ំណើ�ើរប្រ�ភេ�ទណាដែ�លអ្ននកកំំពុុងស្នើ�ើ�សុំំ�។ នៅ�ពេ�លណាដែ�ល
អាចធ្វើ�ើ�ទៅ�បាន សូូមទូរូ ស័័ព្ទម
ទ កយើ�ើងយ៉ាាងហោ�ចណាស់់ពីីរថ្ងៃ�ៃ មុុនពេ�លណាត់់ជួួបពេ�ទ្យយ ដើ�ើម្បីី�ពិិភាក្សាា និិងរៀ�ៀបចំំពេ�លធ្វើ��ដំ
ើ ំណើ�ើរជូូនអ្ននក។
អ្ននកអាចសុំំ�កំំណត់់ពេ�លជឹះះ�រហូូតដល់់ 90 ថ្ងៃ�មុ
ៃ ុនពេ�លទៅ�ពេ�ទ្យយបាន។

ប្រ�សិិ នបើ�ើ អ្ននកមានចម្ងងល់់ផ្សេ�េងៗ សូូមទូូរស័័ ព្ទទ
ទៅ�ផ្នែ�ែកសេ�វាបំំ រើើអ
� តិិ ថិិជន CareOregon
តាមរយៈៈលេ�ខ 800-224-4840។

careoregon.org

សូូ មស្គាាល់អំ
់ ពី
ំ ី CareOregon

ការដឹឹកជញ្ជូូ�នគឺឺជាសេ�វាកម្មមដែ�លផ្តតល់់ដោ�យ CareOregon ដែ�លជាគម្រោ��ង
សុុខភាពមេ�ឌីីខេ�ដរបស់់អ្ននក។ ចង់់ដឹឹងបន្ថែ�ែមអំំពីីយើ�ើងនៅ�ទីីនេះ�ះ។
នៅ�ពេ�លដែ�លគេ�និិយាយអំំពីីមេ�ឌីីខេ�ដនៅ�រដ្ឋឋអូូរិហ្គិ
ិ ន
�ិ អ្ននកប្រ�ហែ�លជាអាចឮគេ�និិយាយឈ្មោះ�ះ� ឬអក្សសរផ្សេ�េងៗគ្នាាជាច្រើ�ើ�ន។ នោះ�ះ
ដោ�យសារតែ�មានអង្គគការជាច្រើ��ើនដែ�លពាក់់ព័័ន្ធក្នុុ�
ធ ងរឿ�ឿងនេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយប្រា�កដថាអ្ននកទទួួលបានការថែ�ទាំំដែ�លអ្ននកសមនឹឹងទទួួល
បាន។ តើ�ើអ្ននកអាចយល់់បានដោ�យរបៀ�ៀបណា?

វាជួួ យដល់អ្ន
់ ន កទទួួ លជំំនួួយមេ�ឌីខេី �ដក្នុុ�ងរដ្ឋឋ អូូរិហ្គិិ
ិ �នដូូចជាពីីរ៉ាាមីត
ី

ិ �ឌីីខេ�ដ សម្រា�ប់់ រដ្ឋឋអូូរិហ្គិិ�នទាំ
អាជ្ញាាធរសុុខភាពរដ្ឋឋ អូូរិហ្គិ
ង
ិ ិ�ន (OHA) គ្រ�ប់់ គ្រ�ងកម្មមវិធីីមេ
ិ
ំ មូូល ដែ�លត្រូ�ូវបាន
គេ�ហៅ�ថាគម្រោ��ងសុុខភាពរដ្ឋឋអូូរិហ្គិិ�ន
(OHP) ។
ិ
ចំំ ណែ�កសុុខភាពនៃ�រដ្ឋឋ អូូរិហ្គិ
ិ ិ�ន (HSO) គឺឺជាអ្វីី�ដែ�លគេ�ហៅ�ថា អង្គគការផ្តតល់់កិិច្ចចគាំពា
ំ រដែ�លមានការ
សម្រ�បសម្រួ�ួល (CCO)។ ចំំ ណែ�កសុុខភាពនៃ�រដ្ឋឋអូូរិហ្គិិ�ន
ធ្វើ�� ើការក្រោ��ម OHA ដើ�ើ ម្បីី�បម្រើ��ើ សមាជិិក OHP
ិ
នៅ�ក្នុុ�ងតំំបន់់ខោ�នទីីបីី ។

CareOregon គឺឺជាអ្ននកផ្តតល់់សេ�វាធានារ៉ាាប់់រងមួួយក្នុុ�ងចំំណោ�មអ្ននកផ្តតល់់សេ�វាធានារ៉ាាប់់
រងជាច្រើ�ើ�ននៅ�ក្នុុ�ងតំំបន់់ទាំង
ំ បីីខោ�នទីីនោះ�ះ ដែ�លជួួយ CCO ក្នុុ�ងការផ្តតល់់កិិច្ចចគាំពា
ំ រ។
សេ�វាកម្មមដឹឹកជញ្ជូ�នត្រូ
ូ �ូវបានផ្តតល់់ជូូនពីី CareOregon ។
គ្រូ�ូពេ�ទ្យយចំំ បង (PCP) របស់់ អ្ននក អាចជាវេេជ្ជជបណ្ឌិ�ត
ិ គ្រូ�ូពេ�ទ្យយគិិលានុុបដ្ឋាាយិិ កា ជំំ នួួយការ
គ្រូ�ូពេ�ទ្យយ ឬគ្រូ�ូពេ�ទ្យយប្រើ��ើ ថ្នាំំ�ធម្មជា
ម តិិ។ ពួួកគេ�សម្រ�បសម្រួ�ួលកិិច្ចចគាំពា
ំ ររបស់់ អ្ននកជាមួួយ
CareOregon និិងសមាជិិកក្រុ� ុមគ្រូ�ូពេ�ទ្យយផ្សេ�េងទៀ�ៀត ដូូចជាទន្តតបណ្ឌិ�ត
ិ អ្ននកផ្តតល់់សេ�វា
សុុខភាពផ្លូូ�វចិិត្តត ឱសថការីី និិងពេ�ទ្យយដទៃ�ទៀ�ៀត។

CareOregon ផ្តតល់់សេ�វាកម្មមបែ�បនេះ�ះសម្រា�ប់់
សមាជិិ កមេ�ឌីីខេ�ដ (OHP)៖
⊲
⊲
⊲
⊲
⊲
⊲

គ្រូ�ូពេ�ទ្យយសុុខភាពរាងកាយ
គ្រូ�ូពេ�ទ្យយសុុខភាពផ្លូូ�វចិិត្តត
ការព្យាាបាលផ្តាាច់់គ្រឿ��ឿងញៀ�ៀន
គ្រូ�ូពេ�ទ្យយធ្មេ�ញ
េ
មេ�ឌីីឃែ�រតាមរយៈៈ CareOregon Advantage
កិិច្ចចគាំំពារពេ�លដំំ ណាក់់កាលចុុងក្រោ��យ និិងកិិច្ចចគាំំពារអ្ននកជំំងឺឺ
តាមរយៈៈគ្រូ�ូពេ�ទ្យយផ្តតល់់សេ�វាទូូរសព្ទទតាមផ្ទះះ� (Housecall
Providers)

អ្នន កក៏៏ នឹឹងអាចប្រើ��ើប្រា�ស់់ សេ�វាកម្មមសំំខាន់់ ៗដូូ ចជា៖
ការសម្រ�បសម្រួ�ួលកិិច្ចចគាំពា
ំ រ
ឱសថស្ថាាន
កិិច្ចចគាំំពារមុុនពេ�លសម្រា�លកូូន និិងថែ�ទារក
ជម្រើ��ើ សធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរ
សេ�វាកម្មមអ្ននកបកប្រែ�ែភាសា
⊲ កិិច្ចចគាំំពារសង្រ្គោះ��ះ�បន្ទាាន់់ និិងមើ�ើ លជាបន្ទាាន់់

⊲
⊲
⊲
⊲
⊲

មានសំំ ណួួរអ្វីី� ?

តើ�ើអ្ននកចង់់ ដឹឹងបន្ថែ�ែមទេ�? សូូមទូូរស័័ ព្ទទទៅ�បុុគ្គគលិិកសេ�វាកម្មម
បំំ រើើអ
� តិិ ថិិជនរបស់់ យើ�ើ ង ដែ�លពេ�ញចិិត្តតនឹឹងជួួយអ្ននក តាមរយៈៈ

លេ�ខ 800-224-4840 ឬផ្ញើ�ើ�សារសុុវត្ថិិ�ភាពមកយើ�ើ ង
តាមរយៈៈ careoregon.org/portal

អ្ននកអាចទទួួលបានសំំបុុត្រ�នេះ�ះជាភាសា
ផ្សេ�េងទៀ�ៀត ការបោះ�ះពុុម្ពជា
ព អក្សសរធំំ ៗ អក្សសរ
សំំរាប់់ មនុុស្សសពិិការភ្នែ�ក
ែ ឬជាទម្រ�ង់់ដែ�លអ្ននក
ចង់់បាន។ អ្ននកក៏៏អាចស្នើ�ើ�សុំំ�រកអ្ននកបកប្រែ��ភាសា
ផងដែ�រ។ ជំំនួួយនេះ�ះគឺឺឥតគិិតថ្លៃ�ៃទេ�។ ចូូរទូូរស័័ព្ទទ
ទៅ�លេ�ខ 800-224-4840 ឬ TTY 711។
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