សេចក្ដីថ្លែងពីការមន
ិ រ�សអ�
ើ
ើង សំ រាប់ការបោះពុម្ពធំដុំ
និងការប្រាស្រ័យទាក់ទងធំដុំ ដែលមានទំហំធំៈ
L.A. Care Health Plan ប្រតប
បាលសហព័ន្ធជាធរមាន នង
ង
ិ
ដិ មច្បាប់សិទ្ធស
ើ
ិ សន៍ ពណ៌សំ បុរ
ិ ត្តា
ិ ៊ី វលរដ្ឋ
ិ មន
ិ រ�សអ�
ើ ដោយល�ើជាតសា
ដ�ម
ើ កំណ�ើត អាយុ ពកា
ិ ធមនុស្ស ឬប្រព្ត
រឹ ្ដិទៅល�ើពួកគេខុសៗគ្នា ដោយសារតែ
ិ រភាព ឬភេទ។ L.A. Care Health Plan មន
ិ បដសេ
ជាតសា
ើ កំណ�ើត អាយុ ពកា
ិ សន៍ ពណ៌សំ បុរ ដ�ម
ិ រភាព ឬភេទ ឡ�យ
ើ ។

L.A. Care Health Plan:
• ផ្តល់ជំនួយ និងសេវាឥតគិតថ្លៃ សំ រាប់មនុស្សដែលពិការ ដ�ើម្ បីប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយយ�ើងឲ្យមានប្រសិទភា
្ធិ ព ដូចជាៈ
o អ្នកបកប្រែភាសាសញ្ញាដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិ
o ព័តមា
៌ នលាយលក្ខណ៍អក្សរ ជាទំរង់ផ្សេងទ�ៀត (អក្សរពុម្ពធំៗ សំ ឡេង ទំរង់អេឡិចត្រូនិកផ្សេងទ�ៀត ដែលអាចយកបាន)
• ផ្តល់សេវាភាសាឥតគិតថ្លៃ សំ រាប់មនុស្សដែលភាសាបឋមរបស់ពួកគេមន
ិ មែនអង់គ្លេស ដូចជាៈ
o អ្នកបកប្រែដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិ
o ព័តមា
៌ នលាយល័ក្ខណ៍អក្សរ ជាភាសាផ្សេងៗទ�ៀត
ប�ស
ិ របស់យ�ង
ើ ិ នអ្នកត្រូវការសេវាទាំងនេះ សូ មទូរស័ព្ទទៅផ្នែកសេវាសមាជក
ើ តាមលេខ 1-888-522-1298

(TTY: 711)។

ប�ើអ្នកជ�ឿថា L.A. Care Health Plan បានខកខានផ្ដល់សេវាទាងនេះ ឬបានរ�សអ�
ួ ទ�ៀត ដោយយោងល�ើជាតិសាសន៍
ើ
ើងក្នុងលក្ខណៈអ្វីមយ
ពណ៌សំ បុរ ដ�ើមកំណ�ើត អាយុ ពិការភាព ឬភេទ អ្នកអាចប្ដឹងសារទុក្ខ/បណដឹ្ ង ជាមួយអ្នកសំ របសំ រល
ួ សិទស
្ធិ ៊ី វលនៃ
L.A. Care Health Plan។
ិ
អ្នកមានជំរ�សព
ើ
ីរយ៉ាង ដែលអ្នកអាចប្ដឹងសារទុក្ខ/បណដឹ្ ងៈ

		អ្នកអាចទូរស័ព្ទមកប្ដឹងសារទុក្ខ/បណដឹ្ ងៈ
		ផ្នែកសេវាសមាជិក –

1-888-522-1298 (TTY: 711)

ឬ អ្នកអាចផ្ញើបណដឹ្ ងលាយល័ក្ខណ៍អក្សរទៅៈ
		
Civil Rights Coordinator

c/o Compliance Department
L.A. Care Health Plan
1055 West 7th Street, 10th Floor
Los Angeles, CA 90017
		អ៊ីមែលៈ civilrightscoordinator@lacare.org
អ្នកអាចប្ង
្ ោយផ្ទាល់មុខ តាមប្រៃណីយ៍ តាមទូរស័ព្ទ ឬតាមអ៊ីមែល។ ប�ស
ដឹ សារទុក្ខ/បណដឹដ
ើ ិ នអ្នកត្រូវការជួយ� ក្នុងការប្ង
ដឹ សារទុក្ខ/បណដឹ្ ង
អ្នកសំ របសំ រល
ួ សិទ្ធិស៊ីវល
្ធិ ៊ី វលជាមួ
យ ក្រសួ ងសុ ខភាព
ិ តាមរយៈផ្នែកសេវាសមាជក
ិ
ិ អាចជួយ�អ្នកបាន។ អ្នកក៏អាចប្ង
ដឹ បណ្ដឹងសិទស
នង
យសំ រាប់សិទស
្ធិ ៊ី វល
ិ (U.S.
ិ សេវាមនុស្ស សហរដ្ឋអាមេរក,
ិ ការយាល័
ិ

Department of Health and Human Services,
Office for Civil Rights) ជាអេឡក
យសំ រាប់បណ្ដឹងសិទ្ធិស៊ីវល
ិ (Office for Civil Rights
ិ ត្រូនក
ិ តាមរយៈ គេហទំពរ័ ការយាល័
ិ
Complaint Portal) នៅ https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf ឬតាមប្រៃសណីយ៍ ឬតាមទូរស័ព្ទ
តាមអាសយដ្ឋា នៈ

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue SW., Room 509F, HHH Building
Washington, DC 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)។
ក្រដាសបំពេញបណដឹ្ ងគឺមាននៅ http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html។
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