
ពិនិត្យ ម�ើល ថា មតើ  មលោក  អ្នក អាច ទទួល បាន 
ជំនួយ  ទាក់ ទង នឹង ការ បង់ បបាក់ សប�ាប ់
ការធានារ៉ាប់រងសុខភាព របសម់លោក អ្នក ឬ 
យ៉ាង ណា ។

Covered California គឺជាកននលែង នែល មលោក អ្នក 
អាចទទួល បាន ការធានារ៉ាប់រង សុខភាព  នែល  �ាន 
គុណភាព និង មថោក ល្ម�។ មលោក អ្នក ក៏ អាច ទទួល 
បានជំនួយ ទាក ់ទង នឹង ការ បង់ បបាក់  ផង នែរ។

ជាផ្នែកនៃច្ាប ់ស្តីពតី  ការផែទា ំសុខ ភាព ថែោក ល្មម    
( Affordable Care Act (ACA))  Covered California 
គឺជាកម្មវិធតី  ផែល អនែក រស់ ថៃៅ កាលតីហ្វ័រញ៉ា ផែល មាៃ 
វត្ មាៃ សសប ច្ាប់  ៃិងសគរួសារ របស់ ថគ  អាច 
ថសបៀបថធៀប គថសមោង សុខភាព ថ្សេង ៗ ផែល មាៃ 
គុណភាព  ៃិង ថសជើសថរើស គថសមោង ផែល សបថសើរ 
បំ្ុត សសមាប ់តសមរូវ ការ សុខភាព ៃិង ែវិការបស់ 
ពរួកថគ។ Covered California គឺជាកផៃលែង 
ផតមរួយគតផ់ែលថលោក  អនែក អាចទទរួល បាៃ 
ជំៃរួយហិរញ្ញវត្ថុថែើម្តីបង ់    ថលើ 
ការធាៃារ៉ាប់រងសុខភាពរបស ់
ថលោក  អនែក។

ទំហំបគួសារ MEDI-CAL COVERED CALIFORNIA

កំណត់ចំណាំរបស់មលោក អ្នក៖

មតើ មលោក អ្នក �ាន សិទិ្ធ ទទួល បាន  នែរ ឬមទ?  នសវែង រក  មនៅ ទីមនះ។

សតរូវ សបាកែ ែា ថលោក  អនែក បង ់
វិកិយបវ័សតទតីមរួយ របស ់ថលោក អនែក 
ទាៃ់ថពលថវលា  ៃិង បៃប្ងស់បាក ់ 
សបចាំផខ ថៃៅ នែងៃ កំណត ់ ថលើ 
វិកិយបវ័សត របស់ ថលោក អនែក។ 

 តរួថលខ ទាំងអស់ខាង ថលើ  គឺ ជាតរួថលខ  ប៉ាៃ់សបមាណ។ សសមាប ់សគរួសារកាៃ់ផតធ ំសរូម ថមើល Shop and Compare tool  

ថៃៅ CoveredCA.com ថែើម្តីពិៃិត្យ ថមើល ែា ថតើ  សគរួសារ របស់ថលោក  អនែក មាៃ លក្ខណៈ សម្ត្ិសគប់សគាៃ ់ឬ យ៉ាង ណា ។ 

បបាក់ចំណូលបគួសារអតិបរ�ាបបចាំឆ្នា ំ 
មែើ�្ី �ានលក្ខណៈ ស�្តិ្ត ទទូល បាន ជំនួយ នផ្នក ហិរញ្ញវត្ថុ

ថលោក អនែក អាច មាៃ សិទិ្ធ ទទរួល បាៃ   
Medi-Cal ផែលចំណាយ ទាប  ឬ ឥតគិតនែលែ។

ថលោកអនែក អាច មាៃ សិទិ្ធ ទទរួល បាៃ   
ជៃំរួយ ផ្នែក ហិរញ្ញវត្ថុ  តាម រយៈ 
Covered California។ 

បង់ថថលែ ធានា រ៉ាប់ រង របស ់
មលោក អ្នក 

កាលកំណត់សប�ាប់ការចុះម្្មោះ
មែើ�្ីឲ្យ ការធានារ៉ាប់រង ចាប់�ាន 
បបសិទ្ធភាពមនៅ

បំមពញ
 ការ ចុះ ម្្មោះ ឲ្យ បាន �ុន 

មតើមលោក  អ្នក �ាន សំណួរ អវែីមទ? មយើងអាចជួយមលោក អ្នក  បាន។

8000078-KHM-0816

CoveredCA.com  |  800.906.8528

$16,643

$22,412

$28,180

$33,948

$39,717

$45,485
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$48,240

$64,960

$81,680

$98,400

$115,120

$131,840

នែងៃ ទតី 1 ផខមករា ឆនែាំ 2018

នែងៃ ទតី 1 ផខកុមៈ្ ឆនែាំ 2018

នែងៃ ទតី 1 ផខមតីៃា ឆនែាំ 2018

នែងៃទតី 15 ផខធនែនូ ឆនែាំ 2017

នែងៃទតី 15 ផខមករា ឆនែាំ 2018

នែងៃទតី 31 ផខមករា ឆនែាំ 2018

មជៀសវាងការផាកពិន័យពន្ធនិងធានាទទួលបានការធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នកសប�ាប់ឆ្នាំ2018 មែោយចុះម្្មោះ�ុនថថងៃទី31នខ�ករាឆ្នាំ
2018។ការចុះម្្មោះMedi-Cal�ានរយៈមពលមពញ�ួយឆ្នាំ។



See if you can get help paying  
for your health insurance

Covered California is where you can  
get quality, affordable health coverage.  
You may even get help paying for it.

As part of the Affordable Care Act (ACA),  
Covered California is a program where 
lawfully present Californians and their 
families can compare quality health plans 
and choose the one that works best for 
their health needs and budget. Covered 
California is the only place where you 
can get financial help to pay for your 
health insurance.

FAMILY SIZE MEDI-CAL COVERED CALIFORNIA

Have questions? We can help.

Your notes:

Are you eligible? Find out here.

Make sure to pay your 
first bill on time, and 
continue to make monthly 
payments by the due date 
on your invoice.

All numbers listed above are estimates. For larger households, please visit the Shop and Compare tool 

at CoveredCA.com to find out if your family qualifies.

Maximum Annual Household Income 
to Qualify for Financial Help

You may be eligible 
for low or no-cost 
Medi-Cal.

You may be eligible for 
financial help through 
Covered California. 

PAY YOUR PREMIUM

Enrollment deadlines
FOR COVERAGE 
EFFECTIVE ON

COMPLETE  
ENROLLMENT BY

CoveredCA.com  |  800.300.1506

Covered California complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. 
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1.800.300.0213 (TTY: 1.888.889.4500). 岤䠑㥶卓䝡⢪欽⚥俒䝡〳⟃⯝顥栽䖤铃鎊䴂⸔剪锞荞ꨶ 1.800.300.1533 TTY 1.888.889.4500

$16,643

$22,412

$28,180

$33,948

$39,717

$45,485

1

2

3

4

5

6

$48,240

$64,960

$81,680

$98,400

$115,120

$131,840

January 1, 2018

February 1, 2018

March 1, 2018

December 15, 2017

January 15, 2018

January 31, 2018

Avoid a tax penalty and ensure your coverage for 2018 by enrolling prior to January 31, 2018. 
Medi-Cal enrollment is year-round.
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