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សេចក្តីជូនដំណឹងនេះរ�ៀបរាប់ថាត�ើព័ត៌មានវេជ្ជសាស្ត្រអំពីអ្នកត្រូវបានប្រើនិ
ងបង្ហាញយ៉ាងដូចម្តេច ហ�ើយត�ើអ្នកអាចចូលទៅរកព័ត៌មាននេះដូចម្តេច។
សូមពិនិត្យវាដោយយកចិត្តទុកដាក់។
អ្នកទទួលបានការថែទាំសុខភាពរបស់អ្នកតាមរយៈ L.A. Care Health Plan

(L.A. Care)។ តាមច្បាប់ L.A. Care ត្រូវតែការពារព័ត៌មានសុខភាពដែលបានការពារ
របស់អ្នក (PHI)។ យ�ើងក៏ត្រូវតែឲ្យអ្នកនូវសេចក្តីជូនដំណឹងនេះ។ សេចក្តីជូនដំណឹង

នេះប្រាប់អ្នកពីរប�ៀបដែលយ�ើងអាចប្រើនិងចែករំលែក PHI របស់ អ្នក។ វាប្រាប់អ្នកពី

អ្វីដែលជាសិទ្ធិរបស់អ្នក។ អ្នកអាចមានសិទ្ធិរក្សាការសម្ងាត់បន្ថែម និងកាន់តែតឹងរឹងនៅ
ក្រោមច្បាប់រដ្ឋ។

I.	ត�ើអ្វីជា ការពារព័ត៌មានសុខភាពដែលបានការពារ ?
ព័ត៌មានសុខភាពដែលបានការពារ (PHI) គឺជាព័ត៌មានសុខភាពដែលមានឈ្មោះ

លេខសុវត្ថិភាពសង្គម ឬព័ត៌មានផ្សេងទ�ៀតរបស់អ្នកដែលអាចអនុញ្ញាតអ្នកផ្សេងទ�ៀត
ឲ្យដឹងថាត�ើអ្នកជានរណា។ ឧទាហរណ៍ ឯកសាសុខភាពរបស់អ្នក គឺជា PHI ពីព្រោះ
វាមានឈ្មោះរបស់អ្នកនៅល�ើនោះ។
II.

ត�ើយ�ើងការពារ PHI របស់អ្នកយ៉ាងដូចម្តេច

PHI អាចត្រូវបាននិយាយ សរសេរ ឬអេឡិចត្រូនិច (នៅល�ើកុំព្យូទ័រ)។

តាមច្បាប់ L.A. Care ត្រូវការពារ PHI របស់អ្នក និងប្រាប់អ្នកពីតួនាទីផ្នែកច្បាប់

ការអនុវត្តការសម្ងាប់របស់យ�ើង។ យ�ើងត្រូវតែប្រាប់អ្នក ប្រសិនប�ើមានបទល្មើស

PHI មិនបានការពាររបស់អ្នក។

បុគ្គលិក L.A. Care ត្រូវបានហឹ្វកហ្វឺនពីរប�ៀបប្រើឬចែករំលែក PHI នៅឯ
L.A. Care។ បុគ្គលិកមានការចូលទៅរកតែព័ត៌មានដែលពួកគេត្រូវការសម្រា
ប់ធ្វើការងាររបស់ពួកគេ។ បុគ្គលិកការពារនូវអ្វីដែលពួកគេនិយាយអំពី PHI
របស់អ្នក។ ឧទាហរណ៍ បុគ្គលិកមិនអាចនិយាយអំពីអ្នកនៅកន្លែងសាធារណៈ
ដូចជា ផ្លូវដ�ើរក្នុងផ្ទះ។ បុគ្គលិកក៏អាចការពារឯកសារជាលាយ លក្ខណ៍អក្សរ
ឬអេឡិចត្រូនិចដែលមាន PHI របស់អ្នក។

ប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់ L.A. Care ការពារ PHI របស់អ្នក នៅគ្រប់ពេល។ ខសម្ងាត់ជាវិ

ធីមួយដែលយ�ើងធ្វើរ�ឿងនេះ។

ម៉ាស៊ីនទូរសារ ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព ម៉ាស៊ីនថតចម្លង អេក្រង់កុំព្យូទ័រ កន្លែងធ្វើការ និង

ឌីសកុំព្យូទ័រព័ត៌មានដែលអាចចល័តបាន ជាមួយ PHI របស់អ្នក មិនត្រូវបានចែករំលែ
កជាមួយអ្នកដទៃដែលមិនមានមធ្យោបាយចូលយក។ បុគ្គលិកត្រូវតែរ�ើសយក PHI

ពីម៉ាស៊ីនទូរសារ ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព និងម៉ាស៊ីនថតចម្លង។ ពួកគេត្រូវតែធ្វើឲ្យប្រាកដថាវា
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ត្រូវបានទទួលតែដោយសារអ្នកដែលត្រូវការវាប៉ុណ្ណោះ។ ឧបករណ៍ព័ត៌មានដែលអាចច
ល័តបានជាមួយនឹង PHI ត្រូវបានការពារដោយលេខសម្ងាត់។ អេក្រង់កុំព្យូទ័រ និងកន្លែ
ងធ្វើការត្រូវបានចាក់សោនៅពេលដែលមិនប្រើ។ ថតតុ និងទូដាក់ឥវ៉ាន់ក៏ត្រូវបានចា
ក់សោជាប់។
III.

ព័ត៌មានរបស់អ្នក គឺផ្ទាល់ខ្លួន និងឯកជន

L.A. Care ទទួលបានព័ត៌មានអំពីអ្នក នៅពេលអ្នកចូលរួមគម្រោងសុខភាពរបស់អ្នក។

យ�ើងប្រើព័ត៌មាននេះដ�ើម្បីឲ្យអ្នកនូវការថែទាំដែលអ្នកត្រូវការ។
PHI

ពីវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នក

មន្ទីរពិសោធន៍

និងមន្ទីរពេទ្យ។

នេះដ�ើម្បីអនុម័ត និងបង់ថ្លៃការថែទាំសុខភាពរបស់អ្នក។
IV.

យ�ើងក៏ទទួលបាន
យ�ើងប្រើ

PHI

ការផ្លាស់ប្តូរចំពោះសេចក្តីជូនដំណឹងនេះ

L.A. Care ត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅនឹងសេចក្តីជូនដំណឹងដែលយ�ើងកំពុងប្រើឥឡូវ

នេះ។ យ�ើងមានសិទ្ធិដ�ើម្បីផ្លាស់ប្តូរការអនុវត្តការសម្ងាត់ទាំងនេះ។ ការផ្លាស់ប្តូរនានា

នឹងអនុវត្តចំពោះ PHI ទាំងអស់របស់អ្នក រួមមានព័ត៌មានដែលយ�ើងមានមុនការផ្លាស់ប្
តូរ។ យ�ើងនឹងឲ្យអ្នកដឹងនៅពេលយ�ើងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរចំពោះសេចក្តីជូនដំណឹងនេះ។
V.

ត�ើយ�ើងអាចប្រើ និងចែករំលែកព័ត៌មានអំពីអ្នកយ៉ាងដូចម្តេច
L.A. Care អាចប្រើ ឬចែករំលែកព័ត៌មានរបស់អ្នកតែសម្រាប់មូលហេតុថែទាំសុខភា

ពតែប៉ុណ្ណោះ។ ព័ត៌មានខ្លះៗដែលយ�ើងប្រើនិងចែករំលែកគឺ:
• ឈ្មោះរបស់អ្នក
• អាសយដ្ឋាន
• ការថែទាំសុខភាពដែលផ្តល់ទៅឲ្យអ្នក
• ថ្លៃការថែទាំសុខភាពរបស់អ្នក
• ប្រវត្តិសុខភាពរបស់អ្នក

នេះគឺជារ�ឿងខ្លះៗដែលយ�ើងធ្វើជាមួយនឹង PHI របស់អ្នក:
• គូស ប្រសិនប�ើអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង
• អនុម័ត ផ្តល់ជូន និងបង់ថ្លៃការថែទាំ
• ពិនិត្យគុណភាពនៃការថែទាំរបស់អ្នក
• ធ្វើឲ្យប្រាកដថា អ្នកទទួលបានការថែទាំទាំងអស់ដែលអ្នកត្រូវការ
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នេះជាវិធីខ្លះៗដែលយ�ើងអាចប្រើ និងចែករំលែក PHI:

• ការព្យាបាល: ការថែទាំខ្លះៗត្រូវតែ អនុម័តមុនពេលអ្នកទទួលវាបាន។

យ�ើងនឹងចែករំលែក PHI ជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត មន្ទីពេទ្យ និងអ្នកដទៃ ដ�ើម្បីទទួលបា
នការថែទាំដែលអ្នកត្រូវការ។

• ការបង់ថ្លៃ: យ�ើងនឹងផ្ញើវិក័យប័ត្រទៅផែនការសុខភាព ឬវេជ្ជបណ្ឌិតដទៃទ�ៀតសម្
រាប់ការបង់ថ្លៃ4

• ការប្រតិបត្តិការថែទាំសុខភាព: យ�ើងអាចប្រើ PHI ដ�ើម្បីពិនិត្យនូវគុណភាពនៃកា
រថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នក។ យ�ើងក៏អាចប្រើ PHI ផងដែរសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យ
កម្មវិធីដ�ើម្បីបញ្ជប់ការក្លែងបន្លំ ធ្វើផែនការ និងដំណ�ើរការមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ។
VI.

ការប្រើផ្សេងទ�ៀតសម្រាប់ PHI របស់លោកអ្នក

តាមច្បាប់ L.A. Care អាចប្រើ ឬចែកចាយ PHI មួយចំនួន។
L.A. Care អាចប្រើ PHI របស់អ្នកដ�ើម្បីពិនិត្យការសម្រេចចិត្តបង់លុយ

ឬពិនិត្យម�ើលថាត�ើ L.A. Care កំពុងផ្តល់នូវការថែទាំបានល្អយ៉ាងដូចម្តេច។

យ�ើងក៏អាចចែករំលែក PHI របស់អ្នកជាមួយមនុស្សដែលផ្តល់ជូនអ្នកនូវការថែទាំសុខ
ភាព ឬជាមួយនឹងអ្នកដែលបានត្រូវបានចាត់តាំងរបស់អ្នក។

L.A. Care ត្រូវតែចែករំលែក PHI របស់អ្នកជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក

នៅពេលវាកំពុងពិនិត្យ L.A. Care បានបំពេញតាមច្បាប់ការសម្ងាត់បានល្អយ៉ាងដូចម្តេច។

យ�ើងអាចចែករំលែកព័ត៌មានរបស់អ្នកជាមួយក្រុមដទៃៗដែលជួយយ�ើងជាមួយនឹង

កិច្ចការរបស់ពួកយ�ើង។ ប៉ុន្តែយ�ើងនឹងមិនធ្វើរ�ឿងនេះទេ រហូតក្រុមទាំងនោះយល់ព្រ
មជាលាយលក្ខណ៍អក្សរថារក្សានូវព័ត៌មានរបស់អ្នកជាឯកជន។

យ�ើងអាចផ្តល់ចេញនូវ PHI របស់អ្នកសម្រាប់ហេតុផលសុខភាពសាធារណៈ ដ�ើម្បី:
• ការពារ ឬគ្រប់គ្រងជម្ងឺ របួសឬពិការភាព
•	រាយការណ៍ពីការក�ើត និងមរណភាព

•	រាយការណ៍ពីការរំលោភធ្វើបាប ឬការមិនយកចិត្តទុកដាក់កូន

•	រាយការណ៍បញ្ហាជាមួយនឹងការញ៉ាំថ្នាំ និងផលិតផលសុខភាពផ្សេងៗទ�ៀត
•	ប្រាប់មនុស្សពីការកោះហៅផលិតផលមកវិញ

•	ប្រាប់មនុស្សថាពួកគេអាចស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ស

	ម្រាប់ការឆ្លងជម្ងឺ ឬរីករាលដាលជម្ងឺ។

យ�ើងក៏អាចប្រាប់អាជ្ញាធរ ប្រសិនប�ើយ�ើងគិតថាអ្នកធ្លាប់ជាជនរងគ្រោះនៃការរំលោ

ភធ្វើបាប ការមិនយកចិត្តទុកដាក់ ឬអំព�ើហឹង្សាក្នុងគ្រួសារ។ យ�ើងនឹងធ្វើរ�ឿងនេះតែ
ចំពោះប្រសិនប�ើអ្នកយល់ព្រម ឬប្រសិនប�ើតម្រូវដោយច្បាប់។
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តាមច្បាប់ L.A. Care អាចផ្តល់ចេញនូវ PHI ដល់ភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងសម្រាប់ការពិនិត្យ

ការធ្វើអធិការកិច្ច ឬវិធានការវិន័យ។ រដ្ឋាភិបាលប្រើវិធានទាំងនេះ ដ�ើម្បីត្រួតពិនិត្យប្រព័
ន្ធថែទាំសុខភាព កម្មវិធីរដ្ឋាភិបាល និងដ�ើម្បីពិនិត្យការអនុលោមតាមច្បាប់សិទ្ធិស៊ីវិល។

ប្រសិនប�ើអ្នកជាផ្នែកនៃការប្តឹងឬជម្លោះ យ�ើងអាចផ្តល់ចេញនូវ PHI របស់អ្នក

ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងដីកាតុលាការ។ យ�ើងក៏អាចផ្តល់ចេញនូវ PHI របស់អ្នក

ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងដីកាកោះ សំណ�ើស្រាវជ្រាវ ឬដំណ�ើរការស្របច្បាប់ផ្សេងៗ

ដោយនរណាផ្សេងទ�ៀតនៅក្នុងជម្លោះ។ យ�ើងនឹងធ្វើរ�ឿងនេះតែប្រសិនប�ើបុគ្គលស្នើ
សុំវា បានព្យាយាមប្រាប់អ្នកអំពីសំណ�ើឬប្រសិនប�ើបុគ្គលស្នើសុំ PHI របស់អ្នកបាន
ធ្វើការព្យាយាមសមហេតុផលដ�ើម្បីទទួលបានដីកាការពារព័ត៌មាននេះ។

យ�ើងអាចផ្តល់ចេញនូវ PHI ប្រសិនប�ើត្រូវបានស្នើដោយមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់:
• ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងដីកាតុលាការ ដីកាកោះ ដីកាឆែកឆេរ ឬដីកាកោះហៅ
• ដ�ើម្បីស្វែងរកជនសង្ស័យ អ្នករត់គេចខ្លួន សាក្សីសំខាន់ចាំបាច់ ឬបុគ្គលបាត់ខ្លួន
• អំពីអ្នករងគ្រោះនៃបទឧក្រិដ្ឋ
	នៅពេលយ�ើងមិនអាចទទួលបានការយល់ព្រមរបស់បុគ្គល
• អំពីមរណភាពដែលយ�ើងគិត អាចបណ្តាលដោយការប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋ
• អំពីការប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនៅឯគម្រោងសុខភាពរបស់យ�ើង។
យ�ើងអាចផ្តល់ចេញនូវ PHI ទៅអ្នកធ្វើសពវិភាគ ឬអ្នកពិនិត្យវេជ្ជសាស្ត្រដ�ើម្បីកំ

ណត់បុគ្គលដែលស្លាប់ ឬស្វែងរកមូលហេតុនៃមរណភាព។ យ�ើងអាចផ្តល់នូវ PHI
ទៅឲ្យអ្នកនាយកចាត់ចែងបុណ្យសព ដូច្នេះពួកគេអាចធ្វើកិច្ចការរបស់ពួកគេ។

ប្រសិនប�ើអ្នកជាអ្នកបរិច្ចាកអវៈយវៈ យ�ើងអាចផ្តល់នូវ PHI របស់អ្នកទៅដល់ក្រុមដែ

លធ្វើការជាមួយការបរិច្ចាកអវៈយវៈ និងការបរិច្ចាកជាលិកា។

ក្នុងករណីខ្លះៗ យ�ើងអាចប្រើ និងផ្តល់នូវ PHI របស់អ្នកសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវសុខ

ភាព។ គម្រោងស្រាវជ្រាវទាំងអស់ទទួលឆ្លងកាត់ដំណ�ើរការអនុម័តពិសេស។

យ�ើងអាចប្រើ និងផ្តល់ចេញនូវ PHI ឲ្យឈប់ការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាព

និងសុវត្ថិភាពរបស់បុគ្គល ឬសាធារណជន។ យ�ើងនឹងតែផ្តល់វាឲ្យទៅនរណាម្នាក់ដែ

លអាចជួយបញ្ឈប់ការគំរាមកំហែង។ យ�ើងក៏អាចប្រើ និងផ្តល់ចេញនូវព័ត៌មានដែលត្
រូវការសម្រាប់ការអនុវត្តច្បាប់ដ�ើម្បីចាប់ឧក្រិដ្ឋកម្ម។

ប្រសិនប�ើអ្នកជាសមាជិកនៃកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ យ�ើងអាចបញ្ចេញ PHI

របស់អ្នកទៅអាជ្ញាធរយោធា។ យ�ើងក៏អាចបញ្ចេញព័ត៌មានអំពីបុគ្គលិកទាហានបរ

ទេស ទៅអាជ្ញាធរទាហានបរទេស។
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យ�ើងអាចផ្តល់ចេញនូវ PHI ទៅមន្ត្រីសហព័ន្ធសម្រាប់គោលបំណងសន្តិសុខជា

តិ។ មន្ត្រីទាំងនេះនឹងប្រើវាដ�ើម្បីការពារប្រធានាធិបតី បុគ្គល ឬប្រមុខរដ្ឋផ្សេងៗ
ឬដ�ើម្បីធ្វើការស�៊ើបអង្កេត។

យ�ើងអាចផ្តល់ចេញនូវ PHI ដ�ើម្បីអនុវត្តតាមការបង់ថ្លៃឲ្យបុគ្គលិកធ្វើការ

ឬច្បាប់ផ្សេងៗ។

VII.	នៅពេលការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរត្រូវការចាំបាច់
ប្រសិនប�ើយ�ើងចង់ប្រើ PHI របស់អ្នកតាមវិធីដែលមិនបានដាក់នៅទីនេះទេ យ�ើងត្

រូវតែទទួលការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។ ឧទាហរណ៍ ការប្រើឬការចែករំលែក

PHI សម្រាប់ការស្វែងរកទីផ្សារ ឬការលក់ត្រូវការការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សររប
ស់អ្នក។ ប្រសិនប�ើយ�ើងប្រើ ឬចែករំលែកកំណត់ត្រាព្យាបាលរោគចិត្ត យ�ើងក៏ត្រូវការ

ការយល់ព្រមរបស់អ្នកដែរ។ ប្រសិនប�ើអ្នកផ្តល់ឲ្យយ�ើងនូវការយល់ព្រមរបស់អ្នក អ្នក
អាចដកយកវិញជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនៅគ្រប់ពេល។
VIII. ត�ើអ្វីជាសិទ្ធិរក្សាការសម្ងាត់របស់អ្នក?

អ្នកមានសិទ្ធិស្នើយ�ើងមិនឲ្យប្រើឬចែករំលែក PHI របស់អ្នក។ យ�ើងនឹងផ្ញើឲ្យអ្នក

នូវទម្រង់មួយដ�ើម្បីបំពេញ ដ�ើម្បីប្រាប់ពួកយ�ើងនូវអ្វីដែលអ្នកចង់បាន។ ឬ យ�ើងអាច

បំពេញទម្រង់នេះសម្រាប់អ្នក។ យ�ើងប្រហែលជាមិនអាចអនុញ្ញាតសំណ�ើរបស់អ្នកបា
នទេ។ ប្រសិនប�ើយ�ើងមិនអាចអនុញ្ញាតសំណ�ើរបស់អ្នកទេ យ�ើងនឹងឲ្យអ្នកដឹង។
អ្នកមានសិទ្ធិស្នើឲ្យយ�ើងទាក់ទងអ្នកតែជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ

ឬនៅអាសយដ្ឋានផ្សេង ប្រអប់ការិយាល័យប្រៃសនីយ៍ ឬតាមទូរស័ព្ទ។ យ�ើងនឹងផ្ញើឲ្

យអ្នកនូវទម្រង់ដ�ើម្បីបំពេញ ដ�ើម្បីប្រាប់ពួកយ�ើងនូវអ្វីដែលអ្នកចង់បាន។ ឬ យ�ើងអាច
បំពេញទម្រង់នេះសម្រាប់អ្នក។ យ�ើងនឹងអនុញ្ញាតនូវសំណ�ើក្នុងហេតុផលសមស្រប។
អ្នកមានសិទ្ធិម�ើលទៅ ហ�ើយទទួលបានច្បាប់ចម្លងនៃ PHI របស់អ្នក។ យ�ើងនឹងផ្ញើ

ឲ្យអ្នកនូវទម្រង់ដ�ើម្បីបំពេញ ដ�ើម្បីប្រាប់ពួកយ�ើងនូវអ្វីដែលអ្នកចង់បាន។ ឬ យ�ើងអា

ចបំពេញទម្រង់នេះសម្រាប់អ្នក។ អ្នកអាចត្រូវតែបង់ថ្លៃការថតចម្លង និងការផ្ញើសំបុត្រ។
តាមច្បាប់ យ�ើងមានសិទ្ធិមិនឲ្យអ្នកឃ�ើញផ្នែកខ្លះនៃឯកសាររបស់អ្នក។

អ្នកមានសិទ្ធិស្នើឲ្យឯកសាររបស់អ្នកត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរ ប្រសិនប�ើវាមិនត្រឹមត្រូវ។ យ�ើ

ងនឹងផ្ញើឲ្យអ្នកនូវទម្រង់មួយដ�ើម្បីបំពេញ ដ�ើម្បីប្រាប់ពួកយ�ើងនូវអ្វីដែលអ្នកចង់បាន
ផ្លាស់ប្តូរ។ ឬ យ�ើងអាចបំពេញទម្រង់នេះសម្រាប់អ្នក។ យ�ើងនឹងឲ្យអ្នកដឹង

ប្រសិនប�ើយ�ើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ។ ប្រសិនប�ើយ�ើងមិនអាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ

យ�ើងនឹងផ្ញើឲ្យអ្នកនូវសំបុត្រមួយដែលប្រាប់ពីមូលហេតុអ្វី។ អ្នកអាចស្នើថាយ�ើងពិនិ
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ត្យការសម្រេចចិត្តរបស់យ�ើង ប្រសិនប�ើអ្នកមិនយល់ស្របជាមួយវា។ អ្នកក៏អាចផ្ញើម
កនូវការថ្លែងបញ្ជាក់ដែលប្រាប់យ�ើងពីមូលហេតុអ្វីដែលអ្នកមិនយល់ព្រម។ យ�ើងនឹងរ
ក្សាការថ្លែងបញ្ជាក់របស់អ្នកជាមួយឯកសាររបស់អ្នក។

អ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានបញ្ជីនៃពេលដែលអ្នកបានចែករំលែក PHI របស់អ្នក រួមមាន:
• ជាមួយអ្នកណាដែលយ�ើងបានចែករំលែកព័ត៌មាននេះ
• នៅពេលណាដែលយ�ើងបានចែករំលែកវា
• សម្រាប់ហេតុផលអ្វី
• ព័ត៌មានអ្វីដែលត្រូវបានចែករំលែក
បញ្ជីដែលគ្របដណ្តប់រយៈពេលប្រាំមួយឆ្នាំចុងក្រោយ ល�ើកលែងអ្នកចង់បាន

ពេលកំណត់ខ្លីជាងនេះ។ បញ្ជីនឹងមិនមានព័ត៌មានដែលបានចែករំលែកមុនថ្ងៃ

ទី 14 ខែមេសា ឆ្នាំ 2003។ បញ្ជីនឹងមិនរួមបញ្ចូល នៅពេលយ�ើងចែករំលែកព័ត៌
មានជាមួយអ្នក ជាមួយការយល់ព្រមរបស់អ្នក ឬសម្រាប់ការព្យាបាល ការបង់ឲ្យ
ឬប្រតិបត្តិការគម្រោងសុខភាព។

អ្នកមានសិទ្ធិស្នើសុំច្បាប់ចម្លងជាក្រដាសនៃសេចក្តីជូនដំណឹងនេះ។ អ្នកអាចរកឃ�ើ

ញសេចក្តីជូនដំណឹងនេះនៅល�ើគេហទំព័រ L.A. Care តាមរយៈ lacare.org។ ឬ អ្នកអា
ចទូរស័ព្ទទៅនាយកដ្ឋានសេវាសមាជិកតាមរយៈលេខ (888) 839-9909។

IX.

ត�ើអ្នកទាក់ទងពួកយ�ើងឲ្យប្រើសិទ្ធិរបស់អ្នកយ៉ាងដូចម្តេច?

ប្រសិនប�ើអ្នកចង់ប្រើសិទ្ធិនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងនេះ សូមទូរស័ព្ទ
ឬសរសេរមកយ�ើងនៅឯ:
មន្ត្រីរក្សាការសម្ងាត់របស់ L.A. Care
L.A. Care Health Plan

1055 West 7th Street, 10th Floor
Los Angeles, CA 90017

ទូរស័ព្ទ: 1-888-839-9909

TTY/TDD: 711

អ៊ីម៉ែល: PrivacyOfficer@lacare.org
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X. ពាក្យបណ្តឹង

ប្រសិនប�ើអ្នកគិតថា L.A. Care មិនបានការពារ PHI របស់អ្នក

អ្នកមានសិទ្ធិប្តឹងតវ៉ា។ អ្នកអាចដាក់ពាក្យបណ្តឹង (ឬបណ្តឹងសារទុក្ខ)
ដោយទាក់ទងយ�ើងតាមរយៈ

សេវាសមាជិករបស់ L.A. Care

1055 West 7th Street, 10th Floor
Los Angeles, CA 90017

ទូរស័ព្ទ: 1-888-839-9909
TTY/TDD: 711

អ៊ីម៉ែល: PrivacyOfficer@lacare.org
អ្នកក៏អាចទាក់ទង:

ក្រសួងសេវាសុខភាព និងមនុស្សជាតិសហរដ្ឋអាមេរិក

(U.S. Department of Health and Human Services)
ការិយាល័យសម្រាប់សិទ្ធិស៊ីវិល
ចំពោះ: អ្នកគ្រប់គ្រងតំបន់

90 7th Street, Suite 4-100
San Francisco, CA 94103
ទូរស័ព្ទ: 1-800-368-1019
ទូរសារ: 1-415-437-8329

TTY/TDD: 1-800-537-7697

សមាជិក Medi-Cal តែប៉ុណ្ណោះ:
ក្រសួងសេវាថែទាំសុខភាពនៃរដ្ឋ California
ការិយាល័យនៃការអនុលោមតាម HIPAA
មន្ត្រីរក្សាការសម្ងាត់

1501 Capitol Avenue, MS0010
P.O. Box 997413

Sacramento, CA 95899-7413
ទូរស័ព្ទ: 1-916-445-4646

ទូរស័ព្ទ: 1-866-866-0602

អាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែល: privacyofficer@dhcs.ca.gov
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XI. ប្រើសិទ្ធិរបស់អ្នកដោយគ្មានការភ័យខ្លាច

L.A. Care មិនអាចយកចេញការថែទាំសុខភាព ឬធ្វើឲ្យអ្នកឈឺចាប់តាមវិធីណា
ប្រសិនប�ើអ្នកដាក់ពាក្យបណ្តឹង ឬប្រើសិទ្ធិរក្សាការសម្ងាត់នៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងនេះ។

XII. ថ្ងៃមានសុពលភាព
គោលនយោបាយរក្សាការសម្ងាត់របស់ L.A. Care គឺមានសុពលភាព
ពីថ្ងៃទី 14 ខែមេសា ឆ្នាំ 2003។ សេចក្តីជូនដំណឹងនេះត្រូវបានកែប្រែ
ហ�ើយមានសុពលភាពនៅថ្ងៃទី 1 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2015។

XIII. សំណួរ

ប្រសិនប�ើអ្នកមានសំណួរអំពីសេចក្តីជូនដំណឹងនេះ ហ�ើយចង់រ�ៀនបន្ថែមទ�ៀត
សូមទូរស័ព្ទ ឬសរសេរមកយ�ើងតាមរយៈ៖
មន្ត្រីរក្សាការសម្ងាត់របស់ L.A. Care
L.A. Care Health Plan
1055 West 7th Street, 10th Floor
Los Angeles, CA 90017
ទូរស័ព្ទ: 1-888-839-9909
TTY/TDD: 711
អ៊ីម៉ែល: PrivacyOfficer@lacare.org

XIV.	ត�ើអ្នកត្រូវការសេចក្តីជូនដំណឹងនេះ ជាភាសាឬទម្រង់ផ្សេងទ�ៀតដែរឬទេ?
ដ�ើម្បីទទួលបានសេចក្តីជូនដំណឹងនេះជាភាសាផ្សេងទ�ៀត (អារ៉ាប់ អាមេន�ៀ ចិន
ហ្វាស៊ី ខ្មែរ កូរ៉េ រុស្ស៊ី អេស្ប៉ាញ តាហ្កាឡុកឬវ�ៀតណាម) បោះពុម្តធំៗ ជាសម្លេង
ឬទម្រង់ជាជម្រើសផ្សេងទ�ៀត (តាមការស្នើសុំ) សូមទូរស័ព្ទមកនាយកដ្ឋាន
សេវាសមាជិករបស់ L.A. Care តាមរយៈលេខ 1-888-839-9909, 24 ម៉ោងមួយថ្ងៃ
7 ថ្ងៃក្នុងមួយអាទិត្យ រួមទាំងថ្ងៃឈប់សម្រាក។ អ្នកប្រើ TTY/TDD
គួរទូរស័ព្ទមកលេខ 711។
អ្នកក៏អាចសរសេរមកយ�ើងតាមរយៈ៖
មន្ត្រីរក្សាការសម្ងាត់របស់ L.A. Care
L.A. Care Health Plan
1055 West 7th Street, 10th Floor
Los Angeles, CA 90017
អ៊ីម៉ែល: PrivacyOfficer@lacare.org
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