នាយកការិយាល័យ នៃសេវាេុខភាព ៃិងមៃុេស្ ជាតិ
ការិយាល័យនៃ MEDICAID (MASSHEALTH)
សេចកដអ
ី ៃុញ្ញត
ា ស ម
ើ ប្ ទ
ី ទួល ៃិងចចកចាយព័តមា
៌ ៃ សៅកនង
ុ ប្រព័ៃធ MASSHEALTH អំពសី េចកដប្ី តូវការ
ៃិងកំឡង
ំ (CANS) នៃកូៃសកេង ៃិងយុវវ័យ
ស្មោះេមាជិក MassHealth (េមាជិក)
ស្មោះអនកប្រមាណសមើល ឥរិយារថេុខភាព (អនកប្រមាណសមើល)
ស្មោះអងគការអនកផ្ដល់សេវា (អនកផ្ដល់សេវា)
អាេយដ្ឋាៃអនកផ្ដល់សេវា
(េមាជិក) គឺមាៃអាយុសប្កាម 21 ឆ្នំ ៃិងកំពុងចតទទួលការប្រមាណសមើល
ឥរិយារថេុខភាព។

សតើ CANS ជាអវ?
ី
អនកផ្ដល់សេវាឥរិយារថេុខភាព (អនកផ្ដល់សេវា) សប្រើឧរករណ៍មួយសៅថា សេចកដីប្តូវការ ៃិងកំឡំងនៃកូៃសកេង ៃិងយុវវ័យ (Child
and Adolescent Needs and Strengths, CANS) ស ើម្បប្ី រមូលព័ត៌មាៃនៃការពិៃិត្យព្ាបាលឥរិយារថេុខភាព
អំពីេមាជិកសប្កាម អាយុ 21 ឆ្នំ។ េំរារ់េមាជិកច លកំពុងបាៃព្ាបាលជាហូរចហ អនកផ្ដល់សេវាៃងងចក CANS យា៉ាងសទៀងទាត់
ឲ្យទាៃ់េភាពការណ៍ យា៉ាងសោចរំផ្ុតសរៀងរាល់ 90 នថៃ។
ព័ត៌មាៃច លបាៃប្រមូលសដ្ឋយសប្រើប្រដ្ឋរ់ CANS (ព័ត៌មាៃ CANS) ជួយ ល់អនកផ្ដល់សេវា ស ើម្បីស្វើការមួយចំៃួៃ ូចជា :


េំសរចថាសេវាឥរិយារថេុខភាពអវីខលោះ ច លេមាជិកអាចៃងងប្តូវការ



យូរៗមដង ក៏ពិៃិត្យសមើលថាសេវាឥរិយារថេុខភាពអវីខលោះ ច លកំពុងជួយេមាជិក

សតើសហតុអបា
វី ៃជា MassHealth ចង់ទទួល ៃិងចចកចាយព័តមា
៌ ៃ CANS
MassHealth មាៃប្រព័ៃធកុំព្យូទ័រមួយ ច លអនកផ្ដល់សេវាអាចសប្រើ ស ើម្បីរញ្ចូលព័ត៌មាៃ CANS សរៀងរាល់សពលបាៃស្វើការប្រមាណសមើល
ឥរិយារថេុខភាព ឬបាៃចកឲ្យទាៃ់េភាពការណ៍។ MassHealth ចង់សប្រើប្រព័ៃសធ ៃោះ ស ើម្បីសមើលព័ត៌មាៃ CANS ៃិងចចកចាយវា
ជាមួយៃងងអនកផ្ដល់សេវា ៃិងអងគភាពច ល MassHealth ប្គរ់ប្គងការចថទាំ (អងគការច លចាត់ចចង ៃិងរង់នថលការចថទាំេំរារ់
េមាជិក) ប្រសយាជៃ៍ឲ្យភាគីទាំងសនាោះអាចស្វើការជាមួយគ្ននបាៃ ស ើម្បីស្វើឲយ្ ប្បាក ថាសេវាឥរិយារថេុខភាពច លបាៃផ្ដល់ឲ្យ
េមាជិក បាៃប្េរតាមសេចកដីប្តូវការររេ់េមាជិក។ ការចចកចាយព័ត៌មាៃ CANS តាមរយៈប្រព័ៃធសៃោះ ក៏ជួយ ល់អនកផ្ដល់សេវា
ឲ្យបាៃប្ជួតប្ជារប្រសេើរស

ើង អំពីប្រវតដិសរាគ្នររេ់េមាជិក ៃិងកាត់រៃថយចំៃួៃព័ត៌មាៃទូសៅ ច លអនកផ្ដល់សេវាទាំងសនាោះប្តូវចត

ប្រមូលពីេមាជិក ូចបាៃសរៀររារ់ចថមសទៀតសៅាងងសប្កាម។

1
CANS-CF (CAM) (08/14)

សរើអនកផ្ដល់សេចកដីអៃុញ្ញាត អនកផ្ដល់សេវាច លបាៃកំណត់សៅាងងសលើ ៃងងរញ្ចូលព័ត៌មាៃ CANS អវីមួយច លខលួៃប្រមូលអំពីេមាជិក
ចូលសៅកនុងប្រព័ៃធររេ់ MassHealth។ តាមរយៈប្រព័ៃធសៃោះ MassHealth ៃងងអាចសមើលព័ត៌មាៃទាំងសនាោះ ៃិងស្វើវាឲ្យមាៃេំរារ់
អនកផ្ដល់សេវា អាចសមើលវាសៅសពលអនាគតសទៀត។ MassHealth ក៏ៃងងសប្រើប្រព័ៃធសៃោះ ស ើម្បីផ្ដលឲ
់ ្យអនកផ្ដល់សេវាអាចសមើលព័ត៌មាៃ
CANS អវីមួយ ច លបាៃរញ្ចូលសដ្ឋយអនកផ្ដល់សេវាសផ្្សងៗសទៀតររេ់េមាជិក។ យា៉ាងសៃោះវាៃងងអៃុញ្ញាតឲ្យអនកផ្ដល់សេវាចកព័ត៌មាៃ
CANS ររេ់េមាជិក ឲ្យទាៃ់េភាពការណ៍ សៅសពលាតប្តូវការ ជាជាងស្វើព័ត៌មាៃ CANS ទាំងអេ់ជាថេីមដងសទៀត។ សរើអនកយល់
ប្ពម MassHealth ក៏ៃងងសប្រើប្រព័ៃធសៃោះ ស ើម្បីផ្ដល់ឲ្យអនកផ្ដល់សេវាសផ្្សងៗសទៀតររេ់េមាជិក ៃូវសេចកដីអៃុញ្ញាត ស ើម្បីសមើលព័ត៌មាៃ
CANS ច លបាៃរញ្ចូលសដ្ឋយអនកផ្ដល់សេវា សៅកនុងប្រព័ៃ្្ CANS ប្រសយាជៃ៍ឲ្យសគៃងងយល់ ងងអំពីប្រវតដិររេ់េមាជិក សហើយអាច
ៃងងមិៃបាច់េុំឲ្យេមាជិកផ្ដល់ព័ត៌មាៃទាំងសនាោះសប្ចើៃសទៀតសទ។ សេចកដីអៃុញ្ញាតររេ់អនក ក៏ៃងងអៃុញ្ញាតឲ្យ MassHealth ស ើម្បី
សប្រើប្រព័ៃសធ ៃោះ ស ើម្បីផ្ដល់ឲ្យអងគភាពច ល MassHealth ប្គរ់ប្គងការចថទាំ ច លេមាជិកបាៃចុោះស្មោះ អាចសមើលព័ត៌មាៃ CANS
ច លបាៃប្រមូលសដ្ឋយអនកផ្ដល់សេវា។

សេចកដអ
ី ៃុញ្ញត
ា ររេ់អក
ន
តាមការចុោះហតថសលាងសៅាងងសប្កាម អនកផ្ដល់សេចកដីអៃុញ្ញាត ឲ្យអនកផ្ដល់សេវា ច លមាៃចុោះរាយសៅាងងសលើ :


រញ្ចូលព័ត៌មាៃ CANS ទាំងអេ់អំពីេមាជិកច លខលួៃប្រមូល ចូលសៅកនុងប្រព័ៃធ MassHealth



សមើល ៃិងថតចំ

ងព័ត៌មាៃ CANS អវីមួយអំពីេមាជិក ច លអនកផ្ដល់សផ្្សងៗសទៀតបាៃរញ្ចូលសៅកនុងប្រព័ៃធ MassHealth

CANS
តាមការចុោះហតថសលាងសៅាងងសប្កាម អនកក៏ផ្ដល់សេចកដីអៃុញ្ញាតឲ្យ MassHealth សប្រើប្រព័ៃសធ ៃោះ ចចកចាយព័ត៌មាៃ CANS
ច លបាៃប្រមូលសដ្ឋយអនកផ្ដល់សេវា ជាមួយៃងង:


អនកផ្ដល់សេវាច លបាៃកំណត់សៅសលើទំព័រទីមួយ នៃប្កដ្ឋេរំសពញសៃោះ



អងគភាពច ល MassHealth ប្គរ់ប្គងការចថទាំ ច លេមាជិកបាៃចុោះស្មោះ សៅសពលច ល CANS បាៃរញ្ចូលសៅកនុងប្រព័ៃធ
MassHealth CANS



អនកផ្ដល់សេវាសផ្្សងៗសទៀត ច លអនកបាៃផ្ដល់សេចកដីអៃុញ្ញាត

អវៗ
ី ច លអនកគួរគរ្បី ង
ង
ទាំង MassHealth ឬអនកផ្ដលស់ េវា មិៃអាចៃងងដ្ឋក់លកខខណ
័ សឌ លើការព្ាបាល ការរង់ប្បាក់ ការចុោះស្មោះ ឬេិទទ
ធិ ទួលអតថប្រសយាជៃ៍
ស

យ
ើ សទាោះសរើអក
ន ចុោះហតថសលាងសលើប្កដ្ឋេរំសពញសៃោះ ឬសទាោះសរើអក
ន េំសរចចិតដ កយកសេចកដអ
ី ៃុញ្ញត
ា វិញសៅសពលអនាគតក៏សដ្ឋយ។

សរើអនកផ្ដល់សេចកដីអៃុញ្ញាតររេ់អនក ចំស

ោះេកមេភាពច លបាៃកំណត់សៅាងងសលើ អនកផ្ដល់សេវាៃងងរញ្ចូលព័ត៌មាៃ CANS អំពី

េមាជិកចូលសៅកនុងប្រព័ៃធ MassHealth សហើយ MassHealth ៃងងអាចសមើលព័ត៌មាៃទាំងសនាោះ ប្ពមទាំងៃងងចចកចាយវាជាមួយៃងង
អនកផ្ដល់សេវា ឬអនកផ្ដល់សេវាសផ្្សងៗសទៀត ច លអនកបាៃផ្ដល់សេចកដីអៃុញ្ញាត ប្ពមទាំងអងគភាពច លប្គរ់ប្គងការចថទាំររេ់េមាជិក។
សេចកដីអៃុញ្ញាតររេ់អនក ក៏ៃងងអៃុញ្ញាតឲ្យ MassHealth ស ើម្បផ្
ី ដល់ឲ្យអនកផ្ដល់សេវាអាចសមើលព័ត៌មាៃ CANS ច លបាៃរញ្ចូល
សដ្ឋយអនកផ្ដល់សេវាសផ្្សងៗសទៀតររេ់េមាជិកច រ។ េូមេំគ្នល់ថា េូមប្ ចី តសរើអក
ន មិៃផ្ដលស់ េចកដអ
ី ៃុញ្ញត
ា ររេ់អក
ន ក៏សដ្ឋយ គង់ចត
MassHealth ៃិងអនកផ្ដលស់ េវា សៅចតអាចៃងងសប្រើ ឬសរើកេំច ងព័តមា
៌ ៃ CANS អំពេ
ី មាជិក ច
ូ បាៃតប្មូវ ឬបាៃអៃុញ្ញត
ា សដ្ឋយ
ច្ារ់។
រនាារ់ពីព័ត៌មាៃ CANS ប្តូវបាៃចចកចាយតាមរយៈប្រព័ៃធ MassHealth មក អងគការច លបាៃចចកចាយព័ត៌មាៃ ៃងងចលងអាច
ប្តួតប្តាសលើរសរៀរវាប្តូវបាៃសប្រើ ឬបាៃសរើកេំច ងសទៀតសហើយ។ ច្ារ់ភាពឯកជៃច លចចងអំពីព័ត៌មាៃ CANS អាចៃងងខុេគ្នន
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សៅសពល MassHealth ឬអនកផ្ដល់សេវា ឬអងគភាពប្គរ់ប្គងការចថទាំបាៃរក្ាទុកព័ត៌មាៃ រុចៃដអងគការៃិមួយៗទាំងសនាោះ ប្តូវចត
ប្រប្ពងតដិតាមច្ារ់ភាពឯកជៃច ល

ក់ព័ៃធ សៅសពលខលួៃសប្រើ ឬសរើកេំច ងព័ត៌មាៃ។

អនកអាចៃងងដ្ឋក់កំណត់កាលររិសចេទរញ្ចរ់សេចកដីអៃុញ្ញាត សៅសលើប្កដ្ឋេរំសពញសៃោះសៅាងងសប្កាម។ សរើអនកមិៃដ្ឋក់កំណត់សទ
សេចកដីអៃុញ្ញាតៃងងចរ់កនុងសពលមួយឆ្នំ ចារ់តាំងពីសពលអនកបាៃចុោះហតថសលាងសលើប្កដ្ឋេរំសពញសៃោះ។
អនកអាចៃងងលុរសចាលសេចកដីអៃុញ្ញាតសៃោះ ជាលាយល័កខណ៍អក្សរសៅសពលាតក៏បាៃច រ។ ការលុរសចាលៃងងមិៃរាំងរាអនកផ្ដល់សេវា
ៃិង MassHealth ពីការសប្រើប្រព័ៃធ MassHealth ស ើម្បីចចកចាយព័ត៌មាៃ CANS ច លបាៃប្រមូល រនាារ់ពីអនកបាៃលុរសចាលសេចកដី
អៃុញ្ញាតររេ់អនកស

ើយ។ ព័ត៌មាៃច លសគស្វើឲ្យមាៃេំរារ់ MassHealth ឬអងគភាពប្គរ់ប្គងការចថទាំ ឬអនកផ្ដល់សេវា ឬអនកសផ្្សងៗ

សទៀតច លបាៃអៃុញ្ញាតរួចសហើយ តាមរយៈប្រព័ៃធ MassHealth សៅមុៃសពលបាៃទទួលការលុរសចាលររេ់អនក មិៃអាចយកមកវិញ
បាៃស

ើយ។

ការលុរសចាលជាលាយល័កខណ៍អក្សរ ប្តូវចត :


ចថលងថាអនកាតេមាជិក



ផ្ដល់ចខនថៃឆ្នំកំសណើតររេ់េមាជិក



ចថលងថារូរអនក ជាអនកាត



ចថលងថាសរើអនកជាេមាជិក ជាមាតារិតាចថរក្ារីបាច់េមាជិក ឬពៃ្យល់ពីសហតុច លអនកអាចស្វើតំាតងឲ្យេមាជិក



ចថលងថាអនកកំពុងចតលុរសចាលសេចកដីអៃុញ្ញាតររេ់អនក ស ើម្បីរញ្ចូល ៃិងចចកចាយព័ត៌មាៃ CANS តាមអ៊ិៃទ័រណិត

អនកប្តូវចតផ្ដល់េំរុប្តលាយល័កខណ៍អក្សរពីការលុរសចាល សៅឲ្យអនកផ្ដល់សេវា តាមអាេយដ្ឋាៃច លបាៃកំណត់សៅសលើទំព័រទីមួយនៃ
ប្កដ្ឋេរំសពញសៃោះ។ រនាារ់មក អនកផ្ដល់សេវាប្តូវចតជំរារ MassHealth សដ្ឋយសផ្ញើអ៊ីចមល ៃូវេំសៅេំរុប្តនៃការលុរសចាលជាលាយ
ល័កខណ៍អក្សរច លបាៃថត សៅ : CANS-CBHI@MassMail.State.MA.US

ហតថសលាងររេ់អក
ន
តាមការចុោះហតថសលាងសលើប្កដ្ឋេរំសពញសៃោះ អនកកំពង
ុ ចតផ្ដលស់ េចកដអ
ី ៃុញ្ញត
ា េំរារ់ការសប្រើប្បាេ់ ៃិងការសរើកេំច ងៃូវព័តមា
៌ ៃ CANS
អំពេ
ី មាជិកច លបាៃកំណត់សៅាងងសលើ។ អនកក៏កព
ំ ង
ុ ចតចថលងច រថា : អនកបាៃអាៃប្កដ្ឋេរំសពញសៃោះទាំងប្េុង ៃិងបាៃចុោះហតថសលាង
សដ្ឋយេុទច
ធ ត
ិ ;ដ សហើយថាអនកមាៃេិទទ
ធិ ទួលេំសៅនៃប្កដ្ឋេរំសពញ ច លបាៃចុោះហតថសលាង។

________________________________________________
េរសេរស្មោះជាអក្សរពុមព នៃជៃច លចុោះហតថសលាងសេចកដីអៃុញ្ញាត

________________________________________________
ហតថសលាង នៃជៃច លចុោះហតថសលាងសេចកដីអៃុញ្ញាត
________________________________________________
ចខនថៃឆ្នំ នៃការចុោះហតថសលាង (កាលររិសចេទសេចកដីអៃុញ្ញាតចារ់សផ្ដើម)
________________________________________________
កាលររិសចេទសេចកដីអៃុញ្ញាតចរ់ (សរើមិៃបាៃេរសេរកាលររិសចេទសៅសលើរនាាត់សៃោះសទ សេចកដីអៃុញ្ញាតៃងងចរ់កនុងសពលមួយឆ្នំ
ចារ់តាំងពីកាលររិសចេទនៃការចុោះហតថសលាង)។
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េូមពិៃិត្យសមើលរនាាត់សៅាងងសប្កាម ច លចថលងពីមូលសហតុច លអនកអាចចុោះហតថសលាងសលើសេចកដីអៃុញ្ញាតសៃោះ ប្េរតាមច្ារ់។
_________

ខញុំជាេមាជិក។ ខញុំមាៃអាយុ 18 ឆ្នំ ឬចាេ់ជាង។ សរើខញុំពុំមាៃអាយុ 18 ឆ្នំ ឬចាេ់ជាងសទ ខញុំអាចផ្ដល់
សេចកដីអៃុញ្ញាតររេ់ខញុំ េំរារ់មូលសហតុសផ្្សងៗសទៀត ប្េរតាមច្ារ់។

_________

ខញុំជាមាតារិតាចថរក្ារីបាច់េមាជិក។

_________

ខញុំអាចស្វើតំាតងឲ្យេមាជិក ស ើម្បីផ្ដល់សេចកដីអៃុញ្ញាត ស ើម្បីចចកចាយព័ត៌មាៃសរាគ្ន។ ខញុំបាៃដ្ឋក់ភាារ់ឯកសារ
ប្េរច្ារ់ ច លរង្ហាញមូលសហតុច លខញុំអាចស្វើការសៃោះបាៃ។

ការរំលក
ង ល់អក
ន ផ្ដលស់ េវា: េំសៅនៃប្កដ្ឋេរំសពញសៃោះច លបាៃចុោះហតថសលាង ប្តូវចតបាៃផ្ដលឲ
់ យ្ េមាជិក ឬអនកចថទាំ។ សរើេៃ
ិ
េមាជិក ឬអនកចថទាំ សៅសពលសប្កាយមកលុរសចាលសេចកដអ
ី ៃុញ្ញត
ា សៃោះ អនកប្តូវចតសផ្ញអ
ើ ច៊ី មល ៃូវេំសៅេំរប្ុ តនៃការលុរសចាលច ល
បាៃថត សៅ: CANS-CBHI@MassMail.State.MA.US
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