
កមមវធិី CHDP ជួយករពរ ឬែស្វងយល់ពីបញ្ហ សុខភព ម
រយៈករពិនិតយសុខភពជ្របចំេ យឥតគិតៃថ្ល។ ករពិនិតយ
សុខភពរមួមន៖ 

 ្របវត្តិសុខភព និងករវវិឌ ន៍
 ករពិនិតយ ងកយ
 ករចក់ ៉ក់ ំងែដលចំបច់
 ករពិនិតយសុខភពមត់េធមញ និងទម្ល ប់ៃនករេទ

ជួបទន្តេពទយចប់ពី យុ 1 ឆន ំ
 ករពិនិតយ ររបូតថមភ
 ករពិនិតយ កបបកិរយិ
 ករពិនិតយែភនក
 ករពិនិតយ្រតេចៀក
 ព័ត៌មនសុខភព
 េតស្តិ៍ពីមនទីរពិេ ធន៍ ែដល ចរមួបញចូ លទំង៖ ជ

មងឺខ្វះឈម្រកហម រធតុសំណ រេបង និងបញ្ហ
េផ ងេទៀត មែដល្រតូវករ

 ករបញជូ នេទកមមវធិីេដើមបី្រស្តី ទរក និងកុមរ
(WIC) ស្រមប់កុមរែដលមន យុរហូតដល់ 5
ឆន ំ

្របសិនេបើេ កអនក្រតូវករេស សុខភពបែនថមេទៀត េយើងនឹង
ជួយេ កអនកកនុងករែស្វងរកេស ទំងេនះ ែដលរមួទំង៖ 

 ទន្តេពទយែដលទទួលយក Denti-Cal ស្រមប់
ករែថទំេធមញកូនរបស់េ កអនក

 អនកជំនញែផនកេវជជ ្រស្ត មែដល្រតូវករ
 េស សុខភពផ្លូវចិត្ត និង កបបកិរយិ

មែដល្រតូវករ
ករេធ្វើេ គវនិិចឆ័យ និងករពយបល ច្រតូវបនបង់្របក់
ឲយ ដ ប កូនរបស់េ កអនកមន Medi-Cal ។ 

ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថមអំពី CHDP, ជេ្រមើសៃនករដឹក
ជញជូ ន, ឬស្រមប់ករជួយេរៀបចំករ ត់ជួបពិេ្រគះ 
ជមងឺ សូមទក់ទងករយិល័យ CHDP េនកនុងតំបន់របស់
េ កអនក។ 

េ កអនក ចែស្វងរកករយិល័យ CHDP េនកនុង
តំបន់របស់េ កអនកេ យចូលេទកន់េគហទំព័រ
នយក ្ឋ នេស ែថទំសុខភពៃនរដ្ឋកលីហ្វ័រញ៉៖ 

www.dhcs.ca.gov/services/chdp 
Alameda County CHDP 

1000 San Leandro Blvd., 2nd Floor 
San Leandro, CA 94577 
ទូរស័ពទ៖ 510-618-2070 

ស្រមប់េស សុខភពផ្លូវចិត្ត 
ទូរស័ពទ៖ 1-800-491-9099 

Edmund G. Brown, Jr. 

អភិបលរដ្ឋកលីហ្វ័រញ៉ 

PUB 183 (អង់េគ្លស, 9/15) 

 កមមវធិី (CHDP) ករពរសុខភពកុមរ  

និងពិករភព 

ករពិនិតយសុខភព និងេធមញ 

ឥតគិតៃថ្ល 
ស្រមប់ទរក កុមរ និងមនុស ជំទង់ យុេ្រកម 

21 ឆន  ំែដលមន Medi-Cal េពញេលញ ឬេ្រកម យុ 

19 ឆន  ំែដល្រគួ រមន្របក់ចំណូលទប។ 

មិនត្រមូវឲយមនឯក រេទ 

េតើ CHDP ផ្តល់ជូនអ្វីខ្លះ? ព័ត៌មន អង់េគ្លស

េស េផ ងៗ

ករពិនិតយសុខភពជ្របចំ ចេធ្វើឲយកូន 
របស់េ កអនកមនសុខភពល្អ។ 

ករពិនិតយសុខភពក៏ ចកំណត់ និង
ពយបលជមងឺនន មុនេពលែដល វវិឌ ន៍

េទក្រមិតធងន់ធងរផងែដរ។ 



 

  
 

ករពិនិតយសុខភពមន រៈសំខន់ស្រមប់កុមរ និងមនុស ជំទង់ទំងអស់។ ករពិនិតយសុខភពគឺជេពលេដើមប៖ី 
 កំណត់ និងពយបលជមងឺ បញ្ហ មត់េធមញ ផ្លូវចិត្ត និង កបបកិរយិ 
 ចក់ ៉ក់ ងំែដលចំបច់ 
 សួរសំណួរេទកន់េវជជបណ្ឌិ ត 

ករពិនិតយសុខភពក៏ ច្រតូវបនេ្របើេដើមបីបញជ ក់េន េពល ក់កុមរេនកនុងមណ្ឌ លែថរក  េលងកី  ចុះេបះជំរុ ំឬ
ករចុះេឈម ះចូលេរៀន មែដល្រតវូករ។ 

កុមរ និងមនុស ជំទង់ែដលមន យុរហូតដល់ 21 ឆន ំ ែដល
មនលកខណៈសមបត្តិស្រមប់ Medi-Cal ។ កុមរ និង
មនុស ជំទង់មន យុេ្រកម 19 ឆន ំ មន្រគួ រែដលរក
្របក់ចំណូលតិចជង ឬេសមើនឹង 200% ៃនេគលករណ៍
ែណនំ្របក់ចំណូលសហព័នធក៏មនលកខណៈសមបត្តិែដរ។ 
មិនត្រមូវឲយមនភស្តុ ងបញជ ក់ពីកែន្លង ន ក់េន និង្របក់
ចំណូល េទ។ 

 

   

ករពិនិតយសុខភពជ្របចំ ចេធ្វើឲយកូនរបស់េ កអនកមន
ភពេក្ល វក្ល  និងសុខភពល្អ។ េ កអនក ចែស្វងយល់អំពី
កររកីលូត ស់ ទមងន់ និងសុខភពរបស់កូនេ កអនក 
េហើយ ៉ក់ ំងែដល្រតូវករក៏្រតវូបនផ្តល់ជូន។ គួរែតេធ្វើ 
េតស្តិ៍រកេមើល រធតុសំណ េនេពលែដលកូនរបស់េ ក
អនកមន យុ 1 និង 2 ឆន ំ។ ក៏មនករេធ្វើេតស្តិ៍ជមងឺខ្វះឈម
ែដរ។ កូនរបស់េ កអនកគួរែតេទជួបទន្តេពទយយ៉ងេ ច 

ស់ម្តងកនុងមួយឆន ំចប់ពី យុ 1 ឆន ំ។ 
 
 
 
 
 
 

េធមញ 
សូមទក់ទងករយិល័យ CHDP េនកនុងតំបន់របស់
េ កអនកេដើមបទីទួលបនជំនួយកនុងករែស្វងរក
ទន្តេពទយែដលទទួល យក Denti-Cal ។ CHDP ក៏ ច
ជួយកនុងករកំណត់េពល ត់ជួបពិេ្រគះជមងឺ និងករ
ដឹកជញជូ ន ្របសិនេបើចំបច់។ 

ជករសំខន់ ស់កនុងករធនថកូនរបស់េ ក
អនកមនសុខភពល្អ និងេ្រត មរចួ ល់ស្រមប់ករ 
សិក ។ ចបប់រដ្ឋត្រមវូឲយកុមរទទួលបនករចក់ ៉ក់

ំងថមីៗ និងេធ្វើករពិនិតយសុខភព។ 
 
សិស ក៏នឹងទទួលបនករពិនិតយែភនក និង្រតេចៀក
ផងែដរ។ ្របសិនេបើកូនរបស់េ កអនកមិនធ្ល ប់េធ្វើេតស្តិ៍
ែស្វងរក រធតុសំណពីមុនមកេទ េគគួរែតេធ្វើេតស្តិ៍េន

យុ 6 ឆន ំ ឬតិចជងេនះ។ កូនរបស់េ កអនកគួរែតេទ
ជួបទន្តេពទយឲយបនយ៉ងេ ច ស់ម្តងកនុងមួយឆន ំ។ 

 

 
 
ែភនក និង្រតេចៀក 
ករយិល័យ CHDP េនកនុងតំបន់ ចផ្តល់ជំនួយកនុង
ករទទួលយកេស សុខភពែភនក និង្រតេចៀក 
្របសិនេបើចំបច់។ 

េកមងជំទង់ក៏្រតូវករករពិនិតយសុខភពែដរ! េនះគឺជឱកស
េដើមបីធនថកូនរបស់េ កអនកកំពុងរកីលូត ស់ ឬ
អភិវឌ បនល្អ។ ក៏ជេពលស្រមប់េ កអនក ឬកូនរបស់
េ កអនកេដើមបីេធ្វើករសួរសំណួរេផ ងៗេទេវជជបណ្ឌិ ត 
ផងែដរ។  ករពិនិតយសុខភពបែនថម ចនឹង្រតូវបនេធ្វើេឡើង 
ស្រមប់សកមមភពកី  និងករេបះជំរុ ំកូនរបស់េ កអនក
គួរែតេទជួបទន្តេពទយឲយបនយ៉ងេ ច ស់ម្តងកនុងមួយ
ឆន ំ។. 

  
េស សុខភពផ្លូវចិត្ត ជមងឺេខ យបញញ  
និងបញ្ហ កបបកិរយិ 
សូមទក់ទងេទករយិល័យ CHDP េនកនុងតំបន់
េដើមបីទទួលបនជំនួយស្រមប់ករេ្របើ្របស់េស
ទំងេនះ។ 

េហតុអ្វីគួរែតពិនិតយសុខភព? េតើអនក ខ្លះែដលមនលកខណៈសមបត្តិ? 

ទរក និងេកមងេទើបេចះេដើរ
ងំពីេកើតរហូតដល់ 3 ឆន  ំ

សិស
4 ដល់ 12 ឆន ំ

េកមងជំទង់ និងយុវជន
13 ដល់ 20 ឆន ំ


