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បសចក្ីជូនដំណតឹងពីការអនុ
វតន៍
្ ភាពឯកជន

lacare.org

បសចក្ជូ
ី នដំណងដ
តឹ នះប�ៀបរប់ថាបតើព័ត៌ម្នដវជសាសស្
្
អំពីអ្នកដតរូវបាន្រើ
ដ និ
ងបងាហាញោ៉ាងដូចដម្ច ប�ើ�ដតើអ្នកអាចចូលដៅរកព័ត៌ម្នដនះដូចដម្ច។
សូមពិនិតយវាបោយយកចិ
ដ
តទុ
្ កោក់។
អ្នកទទួលបានការដែទាំសុខភាពរបស់អ្នកតាមរយៈ L.A. Care Health Plan

(L.A. Care)។ តាមចដបប់ L.A. Care ្តរូវដតការពារព័ត៌ម្នសុខភាពដដលបានការពារ
របស់អ្នក (PHI)។ ប�ើងក៏ដតរូវដតឲដយអ្នកនូ�ដសចក្ជ
ី ូនដំណងដ
តឹ នះ។ បសចក្ជ
ី ូនដំណង
តឹ

បនះ្បាប់អ្នកពី�ដរៀបដដលដ�ើងអាច្រើ
ដ និងដចករំខលក PHI របស់ អ្នក។ វា្បាប់អ្នកពី

អវីខដលជាសិទរបស់
្ិ
អ្នក។ អ្នកអាចម្នសិទ្រិ កសាការសម្ងា
ដ
ត់បដនថែម និងកាន់ដតតងរឹ
តឹ ងៅ
ដ

ប្កាមចដបប់រដ្ឋ។
I.

បតើអវីជា ការពារព័ត៌ម្នសុខភាពដដលបានការពារ ?
ព័ត៌ម្នសុខភាពដដលបានការពារ (PHI) គឺជាព័ត៌ម្នសុខភាពដដលម្ន្មា
ដ
ះ

បលខសុវតថែភាពសង្គ
ិ
ម ឬព័ត៌ម្ន្េង�ៀតរបស់
ដ ដ ដ
អ្នែដលអាចអនុ
ដ
ញ្ញាតអ្នកដ្េង�ៀត
ដ ដ
ឲដយដងថាបតើ
តឹ
អ្នកជានរណា។ ឧទាហរណ៍ ឯកសាសុខភាពរបស់អ្នក គឺជា PHI ពី្ដ ពាះ

វាម្នដ្មាះរបស់អ្នកៅបលដ
ដ
នា
ើ ះ។
II.

បតើដ�ើងការពារ PHI របស់អ្នកោ៉ាងដូចដម្ច

PHI អាចដតរូវបាននិោយ ស�ដសរ ឬបអឡិចដតរូនិច (បៅបលើកុំពដយទ័
ចូ រ)។

តាមចដបប់ L.A. Care ្តរូវការពារ PHI របស់អ្នក និងដបាប់អ្នកពីតួនាទី្កចដ
ដ ្ន បប់

ការអនុវត្ការសម្ងាប់របស់�
ដ ើង។ ប�ើងដតរូវដតដបាប់អ្នក ្បសិនដរម្នប�ដ
ើ
លមែើស

PHI មិនបានការពាររបស់អ្នក។

បុគ្គលិក L.A. Care ្តរូវបានហតឹវកហនពី
វឺ របបៀបប្បើឬខចករំខលក PHI បៅឯ
L.A. Care។ បុគ្គលិកម្នការចូលដៅរែដតព័ត៌ម្នដដលពួកេដ
ដ តរូវការសដម្
រ់ដ្វើការងាររបស់ពួកដគ។ បុគ្គលិកការពារនូវអវីខដលពួកដគនិោយអំពី PHI
របស់អ្នក។ ឧទាហរណ៍ បុគ្គលិកមិនអាចនិោយអំពីអ្នកដៅែដនលេងសាធារណៈ
ដូចជា ្លេចូ�ដ�ើរក្ននុង្្ទះ។ បុគ្គលិកក៏អាចការពារឯកសារជាោយ លក្ខណ៍អកដេរ
ឬបអឡិចដតរូនិចដដលម្ន PHI របស់អ្នក។

្បព័នកុ
្ ំពដយទ័
ចូ ររបស់ L.A. Care ការពារ PHI របស់អ្នក បៅ្គរដព
់ ល។ ខសម្ងាត់ជាវិ

ធីមួយដដលដ�ើង្វ
ដ ើប�ឿងដនះ។

ម្៉ាសីន
ុ ទូរសារ ម្៉ាសីន
ុ ដបាះពុម្ព ម្៉ាសីន
ុ ែតចមង
លេ បអ្កង់កុំពយទ័
ដ ចូ រ ែដនលេង្វ
ដ ើការ និង

ឌីសកុំពយទ័
ដ ចូ រព័ត៌ម្នដដលអាចចល័តបាន ជាមួយ PHI របស់អ្នក មិនដតរូវបានដចករំខល
កជាមួយអ្នកដដទដដលមិនម្នមដធដយាបាយចូលយក។ បុគ្គលិកដតរូវដតដរីសយក PHI

ពីម្៉ាសុីនទូរសារ ម្៉ាសីន
ុ ដបាះពុម្ព និងម្៉ាសីន
ុ ែតចមង។
លេ
ពួកដេដតរូវដតដ្វើឲដយ្បាកដថាវា
1

្តរូវបានទទួលដតដោយសារអ្នែដល្តរូ
ដ
វការវាបុែបណាះ។
ណ
ឧបករណ៍ព័ត៌ម្នដដលអាចច

ល័តបានជាមួយនតឹង PHI ្តរូវបានការពា�ដោ�ដលខសម្ងាត់។ បអ្កង់កុំពយទ័
ដ ចូ រ និងែដនលេ
ងដ្វើការ្តរូវបានចាក់ដសាបៅបពលដដលមិន្រើ
ដ ។ ែតតុ និងទូោក់ឥវា៉ាន់ក៏ដតរូវបានចា
ក់ដសាជាប់។
III.

ព័ត៌ម្នរបស់អ្នក គឺផ្ទាល់ខលេលួន និងឯកជន

L.A. Care ទទួលបានព័ត៌ម្នអំពីអ្នក បៅបពលអ្នកចូលរួមគដ្ម្ងសុខភាពរបស់អ្នក។

ប�ើង្រើ
ដ ព័ត៌ម្នដនះប�ើមដបីឲដយអ្នកនូវការែទាំ
ដ
ខដលអ្នកដតរូវការ។
PHI

ពីដវជ្បណ្ិតរបស់អ្នក

មន្ទរពិ
ី ដសាធន៍

និងមន្ទី�ដពទយ។
ដ

បនះប�ើមបីដ អនុម័ត និងបង់ដែលេការែទាំ
ដ
សុខភាពរបស់អ្នក។

IV.

ប�ើងក៏ទទួលបាន
ប�ើង្រើ
ដ

PHI

ការផ្លាស់បរចំ
្ចូ ដពាះបសចក្ីជូនដំណតឹងដនះ

L.A. Care ្តរូវដតដបកាន់ខ្ជារ់ៅ
ដ នតឹងដសចក្ីជូនដំណតឹងដដលដ�ើងកំពុង្រើ
ដ ឥឡចូវ

បនះ។ ប�ើងម្នសិទ្ិប�ើមបីដ ផ្លាស់ប្រចូ ការអនុវតការសម្ងា
្
ត់ទាំងដនះ។ ការផ្លាស់ប្រចូ នានា

នតឹងអនុវតចំ
្ ដពាះ PHI ទាំងអស់របស់អ្នក រួមម្នព័ត៌ម្នដដល�ើ
ដ ងម្នមុនការផ្លាស់ប្

តូរ។ ប�ើងនតឹងឲយអ្ន
ដ កដងៅបពល�ើ
តឹ ដ
ដ ង្វ
ដ ើការផ្លាស់ប្រចូ ចំដពាះបសចក្ជ
ី ូនដំណងដ
តឹ នះ។
បតើដ�ើងអាចដ្រើ និងដចករំខលកព័ត៌ម្នអំពីអ្នកោ៉ាងដូចដម្ច

V.

L.A. Care អាចដ្រើ ឬខចករំខលកព័ត៌ម្នរបស់អ្នែដតសដម្ប់មូលដហតុខែទាំសុខភា

ពដតបែុបណាណះ។ ព័ត៌ម្នខលេះៗខដលដ�ើង្រើ
ដ និងដចករំខលកគឺ:
• ប្មាះរបស់អ្នក
• អាសយោឋាន
• ការដែទាំសុខភាពដដល្្ល់ដៅឲដយអ្នក
• ថែលេការដែទាំសុខភាពរបស់អ្នក
• ្បវត្ិសុខភាពរបស់អ្នក

បនះគឺជាប�ឿងខលេះៗខដលដ�ើងដ្វើជាមួយនង
តឹ PHI របស់អ្នក:
• គូស ្បសិនដរើអ្នកដតរូវបានធានារ៉ាប់រង
• អនុម័ត ្្ល់ជូន និងបង់ដែលេការដែទាំ
• ពិនិតយគុ
ដ ណភាពដនការដែទាំរបស់អ្នក
• ប្វើឲយ្បាកដថា
ដ
អ្នកទទួលបានការដែទាំទាំងអស់ដដលអ្នកដតរូវការ
2

បនះជាវិធីខលេះៗខដលដ�ើងអាច្រើ
ដ
និងដចករំខលក PHI:

• ការពដយាបាល: ការដែទាំខលេះៗ្តរូវដត អនុម័តមុនដពលអ្នកទទួលវាបាន។

ប�ើងនតឹងដចករំខលក PHI ជាមួ�ដវជបណ្
្
ត
ិ មន្ទីបពទយដ និងអ្នកដដទ ប�ើមដបីទទួលបា
នការដែទាំខដលអ្នកដតរូវការ។

ដ ើវិក័យប័ដតដៅខ្នការសុខភាព ឬបវជបណិ
្
្តដដ�ដ�ៀតសម្
• ការបង់ដែលេ: ប�ើងនតឹង្ញ
រប់ការបង់ដែលេ4

• ការ្បតិបត្ិការែទាំ
ដ
សុខភាព: ប�ើងអាច្រើ
ដ
PHI ប�ើមដបីពិនិតយនូ
ដ វគុណភាពដនកា
រដែរកសាសុ
ដ
ខភាពរបស់អ្នក។ ប�ើងក៏អាច្រើ
ដ
PHI ្ងដដរសដម្ប់ការ្តរួតពិនិតយដ
កមមែវិ្ីដ�ើមបីដ បញប់
្ ការដកលេងបនលេំ ប្វើខ្នការ និង�ំ�
ដ
ើរការមួយដ្ៅមួ
ងៃដ
យដែងៃ។
VI.

កា�ដ្រើដ្ដេងដ�ៀតសដម្ប់ PHI របស់ដោកអ្នក

តាមចដបប់ L.A. Care អាចដ្រើ ឬខចកចាយ PHI មួយចំនួន។
L.A. Care អាចដ្រើ PHI របស់អ្នកដ�ើមបីដ ពិនិតយការស្មចចិ
ដ
ដ
តបង់
្ លុយ

ឬពិនិតយដដ មើលថាបតើ L.A. Care កំពុង្្ល់នូវការែទាំ
ដ
បានល្អោ៉ាងដូចដម្ច។

ប�ើងក៏អាចដចករំខលក PHI របស់អ្នកជាមួយមនុសដេដដល្្ល់ជូនអ្នកនូវការែទាំ
ដ
សុខ
ភាព ឬជាមួយនតឹងអ្នែដលបានដ
ដ
តរូវបានចាត់តាំងរបស់អ្នក។

L.A. Care ្តរូវដតដចករំខលក PHI របស់អ្នកជាមួយនតឹងរោឋាភិបាលសហរដ្ឋអាបមរិក

បៅបពលវាកំពុងពិនិតយដ L.A. Care បានរដំពញតាមចដបប់ការសម្ងាត់បានល្អោ៉ាងដូចដម្ច។

ប�ើងអាចដចករំខលកព័ត៌ម្នរបស់អ្នកជាមួយ្កុមដដទៗខដលជួ�ដ�ើងជាមួយនតឹង

កិច្ការរបស់ពួកដ�ើង។ បុែខន្ដ�ើងនតឹងមិន្វ
ដ ើប�ឿងដនះបទ រហូតដកុមទាំងដនាះយល់្ព
មជាោយលក្ខណ៍អកដេរថារកដសានូវព័ត៌ម្នរបស់អ្នកជាឯកជន។

ប�ើងអាច្្ល់ដចញនូវ PHI របស់អ្នកសដម្រ់ដហតុ្លសុខភាពសាធារណៈ ប�ើមបីដ :
• ការពារ ឬ្គប់ដគងជមងៃឺ របួសឬពិការភាព

• រយការណ៍ពីកា�ដកើត និងមរណភាព

• រយការណ៍ពីការរំបោភដ្វើបាប ឬការមិនយកចិត្ទុកោក់កូន

• រយការណ៍បញ្ហាជាមួយនតឹងការញ៉ាំថានាំ និង្លិត្លសុខភាពដ្ដេងៗប�ៀត
• ្បាប់មនុសដេពីកា�ដកាះបៅ្លិត្លមកវិញ

• ្បាប់មនុសដេថាពួកដគអាចសថែតដ
ិ ៅក្ននុង្គ្ះថានា
ដ
ក់ស
្ម្ប់ការែលេងជមងៃឺ ឬរីករលោលជម។
ងៃឺ

ប�ើងក៏អាចដបាប់អាជាញាធរ ្បសិនដរដើ�ើងគិតថាអ្នកធាលាប់ជាជនរងដ្គ្ះថនការរំបោ

ភដ្វើបាប ការមិនយកចិត្ទុកោក់ ឬអំដពើហងសាកនុ
តឹ ដ ង
្ន ដគរួសារ។ ប�ើងនង្វ
តឹ ដ ើប�ឿងដនះខត

ចំដពាះ្បសិនដរើអ្នកយល់្ពម ឬ្បសិនដរើតដមរូ�ដោយចដបប់។
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តាមចដបប់ L.A. Care អាច្្ល់ដចញនូវ PHI ដល់ភានាក់ងារ្គប់ដគងសដម្ប់ការពិនិតដយ

កា�ដ្វើអធិការកិចឬវិ
្ ធានការវិន័យ។

រោឋាភិបាល្រើ
ដ វិធានទាំងដនះ ប�ើមបីដ ្តរួតពិនិតយដដ បព័

ន្ដែទាំសុខភាព កមវិមែ ធីរោឋាភិបាល និងដ�ើមដបីពិនិតដយការអនុបោមតាមចដបប់សិទិ្សុីវិល។

្បសិនដរើអ្នកជាខ្្នកដនការប្តឹងឬជដម្លាះ ប�ើងអាច្្ល់ដចញនូវ PHI របស់អ្នក

ជាកា�ដ្លេើយតរដៅនងដី
តឹ កាតុោការ។ ប�ើងក៏អាច្្ល់ដចញនូវ PHI របស់អ្នក

ជាកា�ដ្លេើយតរដៅនងដី
តឹ កាបកាះ សំ�
ដ
ើដសាវ្ជាវ ឬ�ដំ�ើរការ្សបចដបរ់ដ្ដេងៗ

បោយនរណាប្ដេង�ៀតៅកនុ
ដ
ដ
ង
្ន ជដម្លាះ។ ប�ើងនង្វ
តឹ ដ ើប�ឿងដនះខតដបសិនដរើបុគ្គលដស្នើ
សុំវា បានពដយាោមដបាប់អ្នកអំពីសដំ�ើឬ្បសិនដរើបុគ្គលដស្នើសុំ PHI របស់អ្នកបាន

ប្វើការពដយាោមសមដហតុ្លដ�ើមបីដ ទទួលបានដីកាការពារព័ត៌ម្នដនះ។

ប�ើងអាច្្ល់ដចញនូវ PHI ្បសិនដបដត
ើ រូវបានដស្នបើ ោយមដនី្អនុវត្ចដបប់:
• ជាកា�ដ្ើយ
លេ តរដៅនតឹងដីកាតុោការ ដីកាបកាះ ដីកាខែកដែរ ឬដីកាបកាះបៅ
• ប�ើមបីដ ខសវងរកជនសងដេ័យ អ្នករត់ដគចខលេលួន សាកដេីសំខ្ន់ចាំបាច់ ឬបុគ្គលបាត់ខលួន
លេ
• អំពីអ្នករងដ្គ្ះថនបទឧ្កិដ្ឋ
បៅបពលដ�ើងមិនអាចទទួលបានការយល់្ពមរបស់បុគ្គល
• អំពីមរណភាពដដលដ�ើងគិត អាចបណាតាលដោយការ្បដពតឹត្បទឧ្កិដ្ឋ
• អំពីការ្បដពតឹតបទឧ្កិ
្
�ៅឯគ
ដ្ឋ
ដ
្ម្ងសុ
ខភាពរបស់ដ�ើង។
ប�ើងអាច្្ល់ដចញនូវ PHI បៅអ្នកដ្វើសពវិភាគ ឬអ្នកពិនិតយដដ វជសាសស្
្
ដ�ើមបីដ កំ

ណត់បុគ្គលដដលសាលាប់ ឬខសវងរកមូលដហតុថនមរណភាព។ ប�ើងអាច្្ល់នូវ PHI
បៅឲដយអ្នកនាយកចាត់ដចងបុណដយសព ដូបច្នះពួកដគអាច្វ
ដ ើកិចការរបស់
្
ពួកដគ។

្បសិនដរើអ្នកជាអ្នកបរិចាចាកអវៈយវៈ ប�ើងអាច្្ល់នូវ PHI របស់អ្នកដៅដល់្កុមដដ

លដ្វើការជាមួយការបរិចាចាកអវៈយវៈ និងការបរិចាចាកជាលិកា។

ក្ននុងករណីខលេះៗ ប�ើងអាច្រើ
ដ
និង្្ល់នូវ PHI របស់អ្នកសដម្ប់ការ្សាវ្ជាវសុខ

ភាព។ គដ្ម្ងដសាវ្ជាវទាំងអស់ទទួលែលេងកាត់�ដំ�ើរការអនុម័តពិដសស។

ប�ើងអាចដ្រើ និង្្ល់ដចញនូវ PHI ឲយឈប់
ដ
ការគំរមែដហ
ំ ងធន់
ងៃ ធរដល់
ងៃ
សុខភាព

និងសុវតថែភាពរបស់
ិ
បុគ្គល ឬសាធារណជន។ ប�ើងនងដ
តឹ ត្្ល់វាឲយបៅនរណាម្នា
ដ
ែដ
់ដ

លអាចជួយបញដឈប់ការគំរមែដំហង។ ប�ើងក៏អាច្រើ
ដ
និង្្ល់ដចញនូវព័ត៌ម្នដដលត្

រូវការសដម្ប់ការអនុវត្ចដបរ់ដ�ើមបីដ ចាប់ឧ្កិដ្ឋកម។
មែ

្បសិនដរើអ្នកជាសម្ជិកដនកម្លាំងដបោប់អាវុធ ប�ើងអាចរដញ្ញ PHI

របស់អ្នកដៅអាជាញាធ�ដោធា។ ប�ើងក៏អាចរដញ្ញព័ត៌ម្នអំពីបុគ្គលិកទាហ្នបរ
បទស បៅអាជាញាធរទាហ្នប�ដទស។
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ប�ើងអាច្្ល់ដចញនូវ PHI បៅមដនី្សហព័ន្សដម្រ់ដគ្លបំណងសន្ស
ិ ុខជា

តិ។ មដនី្ទាំងដនះនតឹងដ្រើវាប�ើមបីដ ការពារ្បធានាធិបតី បុគ្គល ឬ្បមុខរ�្
្ឋដ ដេងៗ

ឬប�ើមដបីប្វើកា�ដសុីបអដងកេត។

ប�ើងអាច្្ល់ដចញនូវ PHI ប�ើមដបីអនុវតតាមការបង់
្
ដែលេឲយបុ
ដ គ្គលិក្វ
ដ ើការ

ឬចដបរ់ដ្េងៗ។
ដ

VII. បៅបពលការអនុញ្ញាតជាោយលក្ខណ៍អកដេរ្តរូវការចាំបាច់
្បសិនដរដើ�ើងចង់ដ្រើ PHI របស់អ្នកតាមវិធីដដលមិនបានោក់ៅ
ដ �ដន
ី ះបទ ប�ើងត្

រូវដតទទួលការយល់្ពមជាោយលក្ខណ៍អកដេរ។ ឧទាហរណ៍ កា�ដ្រើឬការដចករំខលក

PHI សដម្ប់ការដសវងរកទី្ដសារ ឬការលក់ដតរូវការការយល់្ពមជាោយលក្ខណ៍អកដេររប
ស់អ្នក។ ្បសិនដរដើ�ើង្រើ
ដ
ឬខចករំខលកកំណត់ដតាពដយាបាលដរគចិត្ ប�ើងក៏ដតរូវការ

ការយល់្ពមរបស់អ្នែដរ។
ដ
្បសិនដរើអ្នក្្ល់ឲយប�ើ
ដ
ងនូវការយល្ពមរបស់
់
អ្នក អ្នក

អាចដកយកវិញជាោយលក្ខណ៍អកដេ�ដៅ្គរ់ដពល។
VIII. បតើអវីជាសិទ្ិរកដសាការសម្ងាត់របស់អ្នក?

អ្នកម្នសិទ្ិបស្នប�ើ
ើ
ងមិនឲយប្រើ
ដ
ឬខចករំខលក PHI របស់អ្នក។ ប�ើងនង្ញ
តឹ ដ ើឲដយអ្នក

នូវទដមង់មួ�ដ�ើមបីដ រដព
ំ ញ ប�ើមបីដ ្បាប់ពួក�ើ
ដ ងនូវអវីខដលអ្នកចង់បាន។ ឬ ប�ើងអាច

រំដពញទដមង់ដនះសដម្ប់អ្នក។ ប�ើងដបដហលជាមិនអាចអនុញ្ញាតសំ�
ដ
ើរបស់អ្នកបា
នដទ។ ្បសិនដរដើ�ើងមិនអាចអនុញ្ញាតសំដ�ើរបស់អ្នកដទ ប�ើងនតឹងឲដយអ្នកដតឹង។
អ្នកម្នសិទ្ិបស្នើឲដយប�ើងទាក់ទងអ្នែដតជាោយលក្ខណ៍អកដេរ

ឬបៅអាសយោឋានដ្េង
ដ ្បអប់ការិោល័យដ្បសនីយ៍ ឬតាមទូរស័ព្ទ។ ប�ើងនង្ញ
តឹ ដ ើឲ្

យអ្នកនូវទដមង់ដ�ើមបីដ រដព
ំ ញ ប�ើមបីដ ្បាប់ពួក�ើ
ដ ងនូវអវីខដលអ្នកចង់បាន។ ឬ ប�ើងអាច
រំដពញទដមង់ដនះសដម្ប់អ្នក។ ប�ើងនងអនុ
តឹ
ញ្ញាតនូវសំ�
ដ
ើកនុង
្ន ដហតុ្លសមដសប។
អ្នកម្នសិទ្ិបមើលៅ
ដ ប�ើយទទួលបានចដបប់ចមងដ
លេ ន PHI របស់អ្នក។ ប�ើងនង្ញ
តឹ ដ ើ

ឲដយអ្នកនូវទដមង់ដ�ើមបីដ រដព
ំ ញ ប�ើមបីដ ្បាប់ពួក�ើ
ដ ងនូវអវីខដលអ្នកចង់បាន។ ឬ ប�ើងអា

ចរំដពញទដមង់ដនះសដម្ប់អ្នក។ អ្នកអាចដតរូវដតបង់ដែការែតចមង
លេ
លេ និងកា�ដ្ញើសំប្ត។
ុ
តាមចដបប់ ប�ើងម្នសិទមិ
្ិ នឲយអ្ន
ដ ក�ើ
ដ ញ្កខលេ
ដ ្ន ះថនឯកសាររបស់អ្នក។

អ្នកម្នសិទ្ិបស្នើឲយឯកសាររបស់
ដ
អ្នកដតរូវបានផ្លាស់ប្រចូ ្បសិនដរើវាមិនដតតឹមដតរូវ។ ប�ើ

ងនតឹង្ញ
ដ ើឲយអ្ន
ដ កនូវទដមង់មួ�ដ�ើមដបីរំដពញ ប�ើមបីដ ្បាប់ពួក�ើ
ដ ងនូវអវីខដលអ្នកចង់បាន

ផ្លាស់បរ។
្ចូ
ឬ ប�ើងអាចរដំពញទដមង់ដនះសដម្ប់អ្នក។ ប�ើងនងឲយអ្ន
តឹ ដ កដង
តឹ

្បសិនបរើដ�ើងអាចដ្វើការផ្លាស់ប្ចូរ។ ្បសិនដរដើ�ើងមិនអាច្វ
ដ ើការផ្លាស់ប្ចូរ

ប�ើងនតឹង្ញ
ដ ើឲយអ្ន
ដ កនូវសំបុ្តមួយដដល្បាប់ពីមូលដហតុអ។
វី អ្នកអាចដស្នើថាប�ើងពិនិ
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តដយការស្មចចិ
ដ
តរបស់
្
ដ ើង ្បសិនដរើអ្នកមិនយល់្សបជាមួយវា។ អ្នកក៏អាច្ញ
�
ដ ើម
កនូវការដែលេងបញ្ជាែដល្បារដ
់ដ
់�ើងពីមូលដហតុអវីខដលអ្នកមិនយល់្ពម។ ប�ើងនតឹងរ
កដសាការដែលេងបញ្ជាក់របស់អ្នកជាមួយឯកសាររបស់អ្នក។

អ្នកម្នសិទ្ិទទួលបានបញ្ីថនដពលដដលអ្នកបានដចករំខលក PHI របស់អ្នក រួមម្ន:
• ជាមួយអ្នកណាខដលដ�ើងបានដចករំខលកព័ត៌ម្នដនះ
• បៅបពលណាខដលដ�ើងបានដចករំខលកវា
• សដម្រ់ដហតុ្លអវី
• ព័ត៌ម្នអវីខដល្តរូវបានដចករំខលក
បញ្ីខដល្គបដណ្ប់រយៈបពល្បាំមួយឆ្នាំចុង្កាយ
ដ
បលែដ
ើ លងអ្នកចង់បាន

បពលកំណត់ខជាងដ
លេី
នះ។ បញ្ន
ី ងមិ
តឹ នម្នព័ត៌ម្នដដលបានដចករំខលកមុនដែងៃ

ទី 14 ខែដមសា ឆ្នាំ 2003។ បញ្ីនងមិ
តឹ នរួមបញ្ចូល បៅបពល�ើ
ដ ងដចករំខលកព័ត៌
ម្នជាមួយអ្នក ជាមួយការយល់្ពមរបស់អ្នក ឬសដម្ប់ការពដយាបាល ការបង់ឲដយ
ឬ្បតិបត្ការគ្ម្ងសុ
ិ
ដ
ខភាព។

អ្នកម្នសិទ្ិបស្នើសុំចដបប់ចមលេងជា្កោសដនដសចក្ជ
ី ូនដំណងដ
តឹ នះ។ អ្នកអាចរក�ើ
ដ

ញដសចក្ីជូនដំណតឹងដនះបៅបលើដគហទំព័រ L.A. Care តាមរយៈ lacare.org។ ឬ អ្នកអា
ចទូរស័ព្ទដៅនាយកោឋានដសវាសម្ជិកតាមរយៈបលខ (888) 839-9909។

IX.

បតើអ្នកទាក់ទងពួក�ើ
ដ ងឲដយប្រើសិទិ្របស់អ្នកោ៉ាងដូចដម្ច?

្បសិនដរើអ្នកចង់្រើ
ដ សិទ្ិបៅកនុង
្ន ដសចក្ជ
ី ូនដំណងដ
តឹ នះ សូមទូរស័ព្ទ
ឬស�ដសរមកដ�ើងដៅឯ:
មដនី្រកដសាការសម្ងាត់របស់ 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

អ៊ីខមែល: PrivacyOfficer@lacare.org
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X. ពាកដយបណ្តឹង

្បសិនដរើអ្នកគិតថា L.A. Care មិនបានការពារ PHI របស់អ្នក

អ្នកម្នសិទប្
្ិ តឹងតវា៉ា។ អ្នកអាចោក់ពាកយបណ្
ដ
តឹង (ឬបណ្តឹងសារទុក្ខ)
បោយទាក់ទងដ�ើងតាមរយៈ

បសវាសម្ជិករបស់ L.A. Care

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

ទូរស័ព្ទ: 1-888-839-9909
TTY/TDD: 711

អ៊ីខមែល: PrivacyOfficer@lacare.org
អ្នកក៏អាចទាក់ទង:

្កសួងដសវាសុខភាព និងមនុសដេជាតិសហរដ្ឋអាបមរិក

(U.S. Department of Health and Human Services)
ការិោល័យសដម្ប់សិទ្ិសីុវិល
ចំដពាះ: អ្នកដគប់ដគងតំបន់

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

សម្ជិក Medi-Cal ខតបុែបណាណះ:
្កសួងដសវាខែទាំសុខភាពដនរដ្ឋ California
ការិោល័យដនការអនុបោមតាម HIPAA
មដនី្រកដសាការសម្ងាត់

1501 Capitol Avenue, MS0010
P.O. Box 997413

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

ទូរស័ព្ទ: 1-866-866-0602

អាសយោឋានអ៊ីខមែល: privacyofficer@dhcs.ca.gov
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XI. ប្រើសិទ្ិរបស់អ្នកដោយគ្មានការភ័យខ្លាច

L.A. Care មិនអាចយកដចញការដែទាំសុខភាព ឬប្វើឲយអ្ន
ដ កឈឺចាប់តាមវិធីណា
្បសិនដរើអ្នកោក់ពាកដយបណ្តឹង ឬប្រើសិទិ្រកសាការសម្ងា
ដ
ត់ៅ
ដ កនុង
្ន ដសចក្ជ
ី ូនដំណងដ
តឹ នះ។

XII. ថែងៃម្នសុពលភាព
បគ្លនដោបាយរកសាការសម្ងា
ដ
ត់របស់ L.A. Care គឺម្នសុពលភាព
ពីដែងៃទី 14 ខែដមសា ឆ្នាំ 2003។ បសចក្ីជូនដំណងដ
តឹ នះ្តរូវបានែ្ប
ដ ដ
ប�ើយម្នសុពលភាពដៅថែងៃទី 1 ខខកញ្ញា ឆ្នាំ 2015។

XIII. សំណួរ

្បសិនដរើអ្នកម្នសំណួរអំពីដសចក្ីជូនដំណងដ
តឹ នះ ប�ើយចង់�
ដ ៀនបដនថែម�ៀត
ដ
សូមទូរស័ព្ទ ឬស�ដសរមកដ�ើងតាមរយៈ៖
មដនី្រកដសាការសម្ងាត់របស់ 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
អ៊ីខមែល: PrivacyOfficer@lacare.org

XIV. បតើអ្នកដតរូវកា�ដសចក្ីជូនដំណតឹងដនះ ជាភាសាឬទដមង់ដ្ដេងដ�ៀតដដរឬបទ?
ប�ើមដបីទទួលបានដសចក្ីជូនដំណតឹងដនះជាភាសាប្េង�ៀត
ដ ដ
(អារ៉ាប់ អាបមដនៀ ចិន
ហ្វាសីុ ខខមែរ កូបរេ រុសដេនុី បអសដប៉ាញ តាហ្កាឡនុកឬប�ៀតណាម) បបាះពុមធំ
្ ៗ ជាសដមលេង
ឬទដមង់ជាជដ្មើស្េង�ៀត
ដ ដ ដ
(តាមកា�ដស្នើសុំ) សូមទូរស័ព្ទមកនាយកោឋាន
បសវាសម្ជិករបស់ L.A. Care តាមរយៈបលខ 1-888-839-9909, 24 បម្៉ាងមួយដែងៃ
7 ថែងៃកនុង
្ន មួយអាទិតយដ រួមទាំងដែងៃឈប់សដម្ក។ អ្នក្រើ
ដ
TTY/TDD
គួរទូរស័ព្ទមកដលខ 711។
អ្នកក៏អាចស�ដសរមកដ�ើងតាមរយៈ៖
មដនី្រកដសាការសម្ងាត់របស់ L.A. Care
L.A. Care Health Plan
1055 West 7th Street, 10th Floor
Los Angeles, CA 90017
អ៊ីខមែល: PrivacyOfficer@lacare.org
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