សេចក្ដីថ្លែងពដីការមន
ិ សរេស�
ើ
ើង េំ រាប់ការសោះពុម្ពធំដុំ
និងការប្ោប្េរ័យទាក់ទងធំដុំ ថដលមានទំហំធំៈ
L.A. Care Health Plan ប្រត្រ
បាលសហព័ន្ធជាធរមាន នង
ង
ិ
ិ ត្តា
ិ មច្បា្រ់សិទ្ធស
ិ ៊ី វលរដ្ឋ
ិ មន
ិ ររសរ�
ើ
ើ រោយរលើជាតសា
ិ សន៍ ពណ៌សំ ្រ៊រ
រដម
ើ កំរណើត អាយ៊ ពកា
ិ រភាព ឬរេទ។ L.A. Care Health Plan មន
ិ ្រដរិ សធមន៊ស្ស ឬប្របពត
រឹ ្រិ ៅរលើពួករេខ៊សៗគ្នា រោយសារតត

ជាតសា
ើ កំរណើត អាយ៊ ពកា
ិ សន៍ ពណ៌សំ ្រ៊រ រដម
ិ រភាព ឬរេទ រ�យ
ើ ។

L.A. Care Health Plan:
• ផ្តល់ជំនួយ និងរសវាឥតេិតថ្លៃ សំ រា្រ់មន៊ស្សតដលពិការ រដើម្បបាបស័
យទាក់ទងជាមួយរយើងឲ្យមានប្រសិទ្ធិភាព ដូច្ជាាៈ
ី
o �នាក្រកតប្រភាសាសញ្ញាតដលមានលក្ខណាៈសម្ត្តិ
o ព័តមា
៌ នលាយលក្ខណ៍�ក្សរ ជាទំរង់រផ្សងរទៀត (�ក្សរព៊ម្ពធំៗ សំ រ�ង ទំរង់រ��ិច្បតរូនិករផ្សងរទៀត តដលអាច្យកបាន)
• ផ្តល់រសវាភាសាឥតេិតថ្លៃ សំ រា្រ់មន៊ស្សតដលភាសា្រឋមរ្រស់ពួករេមន
ិ តមន�ង់រេលៃស ដូច្ជាាៈ
o �នាក្រកតប្រតដលមានលក្ខណាៈសម្ត្តិ
o ព័តមា
៌ នលាយល័ក្ខណ៍�ក្សរ ជាភាសារផ្សងៗរទៀត
រ្រស
ិ រ្រស់រយង
ើ ិ ន�នាកបតរូវការរសវាទាំងរនះ សូ មទូរស័ព្ទរៅតផនាករសវាសមាជក
ើ តាមរលខ 1-888-522-1298

(TTY: 711)។

រ្រើ�នាករជឿថា L.A. Care Health Plan បានខកខានផ្ល់រសវាទាងរនះ ឬបានររសរ�
ួ រទៀត រោយរោងរលើជាតិសាសន៍
ើ
ើងកនា៊ងលក្ខណាៈ�្ីមយ

ពណ៌សំ ្រ៊រ រដើមកំរណើត អាយ៊ ពិការភាព ឬរេទ �នាកអាច្្រ្រឹងសារទ៊ក្ខ/្រណ្រឹង ជាមួយ�នាកសំ រ្រសំ រល
ួ សិទ្ធិស៊ីវលថន
L.A. Care Health Plan។
ិ
ំ
�នាកមានជររសព
ើ
ីរោ៉ាង តដល�នាកអាច្្រ្រឹងសារទ៊ក្ខ/្រណរឹ្ ងាៈ
�នាកអាច្ទូរស័ព្ទមក្រ្រឹងសារទ៊ក្ខ/្រណ្រឹងាៈ
តផនាករសវាសមាជិក –

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

ឬ �នាកអាច្រផញើ្រណ្រឹងលាយល័ក្ខណ៍�ក្សររៅាៈ

Civil Rights Coordinator
c/o Compliance Department
L.A. Care Health Plan
1055 West 7th Street, 10th Floor
Los Angeles, CA 90017
�៊ីតមលាៈ civilrightscoordinator@lacare.org
�នាកអាច្្រ្ង
រឹ សារទ៊ក្ខ/្រណ្រឹរោយផ្្ទល់ម៊ខ តាមថប្រណីយ៍ តាមទូរស័ព្ទ ឬតាម�៊ីតមល។ រ្រស
ើ ិ ន�នាកបតរូវការជួយ� កនា៊ងការ្រ្ង
រឹ សារទ៊ក្ខ/្រណ្រឹង
�នាកសំ រ្រសំ រល
ួ សិទស
្ធិ ៊ី វល
្ធិ ៊ី វលជាមួ
យ បកសួ ងស៊ ខភាព
ិ តាមរយាៈតផនាករសវាសមាជក
ិ
ិ អាច្ជួយ��នាកបាន។ �នាកក៏អាច្្រ្ង
រឹ ្រណ្រឹងសិទស

នង
យសំ រា្រ់សិទស
្ធិ ៊ី វល
ិ (U.S.
ិ រសវាមន៊ស្ស សហរដ្ឋអារមរក,
ិ ការោល័
ិ

Department of Health and Human Services,
Office for Civil Rights) ជារ��ក
យសំ រា្រ់្រណ្រឹងសិទស
្ធិ ៊ី វល
ិ (Office for Civil Rights
ិ បតរូនក
ិ តាមរយាៈ រេហទំពរ័ ការោល័
ិ
Complaint Portal) រៅ https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf ឬតាមថប្រសណីយ៍ ឬតាមទូរស័ព្ទ

តាមអាសយោ្ឋនាៈ

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)។
បកោស្រំរពញ្រណ្រឹងេឺមានរៅ http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html។
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