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តើលោកអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបាន 
ជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុឬទែ?

មែនហើយ ភាគចែើននឹងទទួលបាន! បែហែល 90% នែ
អ្នកចុះឈ្មែះរបស់ Covered California ទទួលបានជំនួយ
ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។ ជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបានប៉ុន្មែនគឺអាសែ័យ
លើបែែក់ចំណូលគែួសារ ទំហំគែួសារ និងទីកន្លែងដែលអ្នក
រស់នៅ។

លោកអ្នកអាចបង់បែែក់តិចស្មើនឹង $0/ខែ សមែែប់ផែនការ
របស់លោកអ្នក ហើយលោកអ្នកនឹងមិនបង់បែែក់លើសពី 
8.5% នែបែែក់ចំណូលរបស់លោកអ្នកសមែែប់គមែែង Silver 
មូលដ្ឋែនរបស់យើងទែ។ លោកអ្នកក៏អាចមានលក្ខណៈសមែបត្តិ
គែប់គែែន់សមែែប់គមែែង Medi-Cal តម្លែទាប ឬមិនគិតថ្លែ
ផងដែរ។  

ដើមែបីបា៉ែន់បែមាណការបង់បែែក់បែចាំខែរបស់
អ្នកដោយឧបករណ៍គណនរបស់យើង (ជា
ភាសាអង់គ្លែស) សូមស្កែនកូដ QR ឬចូល
មើលគែហទំព័រ 
CoveredCA.com/#quick-calculator

តើខ្ញុំតែូវមានការធានារ៉ែប់រងសុខភាពដែរឬទែ? 
នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ែ មនុសែសភាគចែើនតែូវបានតមែូវដោយ 
ចែបាប់ឲែយមានការធានរ៉ែប់រងសុខភាព ឬមិនដូចនោះទែនឹង 
តែូវបង់ពិន័យពន្ធ៖ $850/មនុសែសពែញវ័យ + $425/កុមារ 
អាយុកែែម 18 ឆ្នែំ, រហូតដល់ $2,550/គែួសារ ឬ 2.5% នែ 
បែែក់ចំណូលបែចាំឆ្នែំនែគែួសាររបស់អ្នកលើកមែិតដែលតែូវ 
បែកាសពន្ធរបស់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ែ មួយណាដែលខ្ពស់ជាង។ 

មានសំណួរផែសែងទៀតមែនទែ? 
សូមចូលមើលគែហទំព័រ 
CoveredCA.com/support

ដែលលោកអ្នកតែូវការ  
ដើមែបីចុះឈ្មែះ។

ឯកសារខាងកែែម គឺជាឯកសារតែូវការសមែែប់សមាជិក
គែួសារមា្នែក់ៗដែលដាក់ពាកែយសុំការធានរ៉ែប់រង។

• លែខហែសុីបកូដផ្ទះ
• ខែឆ្នែំកំណើត
• ភ័ស្តុតាងពីបែែក់ចំណូលបច្ចុបែបន្នរបស់គែួសារ*
• អត្តសញ្ញែណប័ណ្ណរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ែ ឬប័ណ្ណបើកបរ
• លែខសន្តិសុខសង្គម ឬលែខអត្តសញ្ញែណកម្មអ្នក 
 បង់ពន្ធបុគ្គល បើអ្នកមាន
• ភស្តុតាងនែភាពជាពលរដ្ឋ ឬវត្តមានសែបចែបាប់ (ឧ.  
 លិខិតឆ្លងដែន សហរដ្ឋអាមែរិក វិញ្ញែបនប័តែពលរដ្ឋ  
 ឬឯកសារចូលសញ្ជែតិ បណ្ណសិទ្ធរស់នៅអចិន្តែែយ៍ ឬ 
 ទិដ្ឋែការដែលមានសុពលភាព)**

សមែែប់ព័ត៌មានបន្ថែម និងជំនួយដោយផ្ទែល់
ដោយឥតគិតថ្លែ សូមទាក់ទង៖
CoveredCA.com | 800.906.8528 (ខ្មែរ)

*ភ័ស្តុតាងនែបែែក់ចំណូលបច្ចុបែបន្នរបស់សមាជិកទាំងអស់នៅក្នុងគែួសារអ្នកជាប់ពន្ធ ដូចជា
លិខិតបែកាសពន្ធនពែលថ្មីៗ ទមែង់ W-2 ឬបង្កែន់ដែបើកបែែក់ខែ។ បែែក់ចំណូលរបស់មនុសែស
នៅក្នុងបន្ទុកគួរតែដាក់បញ្ចូលតែក្នុងករណីដែលកមែិតបែែក់ចំណូលរបស់ពួកគែតមែូវឱែយពួកគែដាក់
លិខិតបែកាសពន្ធតែប៉ុណ្ណែះ។ គែួសារតែូវបានឱែយនិយមន័យថា ជាបុគ្គលដែលដាក់លិខិតបែកាស
ពន្ធក្នុងនមជាអ្នកដាក់លិខិតបែកាសពន្ធបឋម ហើយមនុសែសនៅក្នុងបន្ទុកទាំងអស់តែូវបាន
បែកាសផ្អែកលើពន្ធរបស់បុគ្គលនោះ។ បែសិនបើលោកអ្នកមិនដាក់លិខិតបែកាសពន្ធទែ លោកអ្នក
នៅតែអាចមានលក្ខណៈសមែបត្តិទទួលបានការធានរ៉ែប់រងដោយឥតគិតថ្លែ ឬតម្លែទាបតាមរយៈ 
Medi-Cal។ 
**លោកអ្នកអាចដាក់ពាកែយសុំសមែែប់កូន ឬប្ដី/បែពន្ធដែលមានសិទ្ធិទទួលរបស់លោកអ្នក 
ទោះបីជាលោកអ្នកមិនមានសិទ្ធិទទួលក៏ដោយ។ គែួសារដែលមានសមាជិកដែលមានវត្តមានមិន
សែបចែបាប់ក៏អាចដាក់ពាកែយសុំបានដែរ។ 

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).  
注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電  
1.800.300.1533 (TTY 1.888.889.4500).

ពែលវែលា ទីកន្លែង និងរបៀប 
ចុះឈ្មែះ

វធិនីែះទៅកាន ់វធិនីែះទៅកាន ់
ការធានារ ៉ែបរ់ងការធានារ ៉ែបរ់ង
ស ខុភាព។ ់ ស ខុភាព។ ់ 
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ជែើសរើសគមែែង Platinum ឬ Gold លោកអ្នកនឹងបង់ថ្លែបុព្វលាភ
បែចាំខែខ្ពស់ជាង ប៉ុន្តែលោកអ្នកនឹងចំណាយតិចជាងលើសែវាកម្ម
វែជ្ជសាស្តែនៅពែលដែលលោកអ្នកតែូវការពួកវា។ 

ជែើសរើសគមែែង Silver ឬ Bronze លោកអ្នកនឹងបង់ថ្លែបុព្វលាភ
បែចាំខែទាបជាង ប៉ុន្តែលោកអ្នកនឹងចំណាយចែើនជាងលើសែវាកម្ម
វែជ្ជសាស្តែនៅពែលដែលលោកអ្នកតែូវការពួកវា។

គមែែងធានារ៉ែប់រងអបែបបរមាគឺអាចរកបានសមែែប់អ្នកដែលមាន
អាយុកែែម 30 ឆ្នែំ ឬអ្នកដែលមានអាយុចាប់ពី 30 ឆ្នែំឡើងទៅដែល
ទទួលការលើកលែងសមែែប់អ្នកជួបការលំបាក។

សែែវជែែវរកមើលជមែើសនែ 
ការធានារ៉ែប់រងរបស់លោកអ្នក។

Covered California ផ្ដល់ការធានរ៉ែប់រងបួនកមែិត៖ Bronze, Silver, 

Gold និង Platinum។ កែុមហ៊ុនធានរ៉ែប់រងសុខភាពបង់បែែក់មួយ
ចំណែកសមែែប់សែវាកម្មដែលតែូវបានធានរ៉ែប់រង ហើយអត្ថបែយោជន៍
ដែលបានផ្ដល់ជូនក្នុងកមែិតនីមួយៗមានលក្ខណៈដូចគ្នែ មិនថាលោកអ្នក
ជែើសរើសកែុមហ៊ុនធានរ៉ែប់រងណាឡើយ។ 

សូមចូលមើលគែហទំព័រ CoveredCA.com ហើយ
ជែើសរើស “Shop and Compare” ដើមែបីពិនិតែយមើល
ថាតើគមែែងធានារ៉ែប់រងសុខភាពលែបីៗណាខ្លះដែល
ស័ក្តិសមនឹងលោកអ្នក។ 

យើងជួយឲែយលោកអ្នកទទួលបានការ
ធានារ៉ែប់រង។ 
Covered California តែូវបានបង្កើតឡើងដើមែបីជួយឲែយអ្នក
រស់នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ែអាចបែៀបធៀប មានលទ្ធភាពទិញ និង
ចុះឈ្មែះក្នុងបណា្ដែគមែែងធានរ៉ែប់រងសុខភាពដែលលែបីៗ។ 
មនុសែសភាគចែើនដែលចុះឈ្មែះគឺទទួលបានជំនួយផ្នែក
ហិរញ្ញវត្ថុ ហើយមនុសែសគែប់រូបតែូវបានធានថាទទួលបានការ
ធានរ៉ែប់រងដែលមានគុណភាពខ្ពស់ដូចគ្នែ។

យើងនៅទីនែះដើមែបីជួយ។ 
Covered California ផ្ដល់ជូននូវជំនួយដែលមានជំនញ
ដោយឥតគិតថ្លែ តាមអនឡាញ ដោយផ្ទែល់ និងតាមទូរសព្ទ 
ដែលមាន 13 ភាសា ក៏ដូចជាសមែែប់មនុសែសដែលសា្ដែប់
មិនសូវឮផងដែរ។

ការចុះឈ្មែះបើកនៅថ្ងែទី 

ថ្ងែទី 1 ខែវិច្ឆិកា –  
ថ្ងែទី 31 ខែមករ 
Medi-Cal និងការចុះឈ្មែះពិសែសគឺមានពែញ
មួយឆ្នែំ។ ការចុះឈ្មែះពិសែសអនុញ្ញែតឱែយអ្នក
រស់នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ែទទួលបានការធានរ៉ែប់រង
ក្នុងរយៈពែល 60 ថ្ងែនែពែឹត្តិការណ៍ជីវិតដែលមាន
លក្ខណៈសមែបត្តិគែប់គែែន់ ដូចជាការបាត់បង់
ធានរ៉ែប់រងសុខភាព ការផ្លែស់ប្ដូរទំហំគែួសារ ឬ
ការផ្លែស់ទីលំនៅទៅ ឬនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ែ។ 
សមែែប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលមើលគែហទំព័រ 
CoveredCA.com/special-enrollment។

ដើមែបីចាប់ផ្ដើម 
សូមចូលមើលគែហទំព័រ CoveredCA.com 
ឬទូរសព្ទទៅលែខ 800.906.8528 (ខ្មែរ)។

តារងមិនរួមបញ្ចូលអតែែទាំងអស់នែសហធានរ៉ែប់រង និងតម្លែតែូវបង់ពែលទៅពែទែយម្ដងៗទែ។ សមែែប់ព័ត៌មានពែញលែញ សូមចូលមើលគែហទំព័រ CoveredCA.com។
*សមែែប់គមែែង Bronze តម្លែតែូវបង់បែចាំឆ្នែំមុនពែលធានរ៉ែប់រងបង់ឲែយតែូវបានលើកលែងសមែែប់ការពិនិតែយថែទាំសុខភាពបឋម ឬបន្ទែន់ចំនួនបីលើកដំបូង។ ការទៅពិនិតែយបន្ថែមនឹងតែូវបានគិតកមែែពែញរហូតដល់
គែប់ចំនួនតម្លែតែូវបង់បែចាំឆ្នែំមុនពែលធានរ៉ែប់រងបង់ឲែយ។
**គមែែង Silver គឺជាកមែិតគមែែងតែមួយគត់ដែលតម្លែតែូវបង់បែចាំឆ្នែំមុនពែលធានរ៉ែប់រងបង់ឲែយរបស់លោកអ្នក និងចំណាយផែសែងទៀតអាចមានចំនួនទាបជាង ផ្អែកលើបែែក់ចំណូលគែួសាររបស់លោកអ្នក។

អត្ថបែយោជន៍នែការធានារ៉ែប់រងស្ដង់ដរតាមកមែិត —

អត្ថបែយោជន៍សំខាន់ៗ BRONZE 

ធានារ៉ែប់រងលើ 60%  
នែចំណាយបែចាំឆ្នែំជាមធែយម

SILVER 

ធានារ៉ែប់រងលើ 70%  
នែចំណាយបែចាំឆ្នែំជាមធែយម

GOLD 

ធានារ៉ែប់រងលើ 80%  
នែចំណាយបែចាំឆ្នែំជាមធែយម

PLANTUM 

ធានារ៉ែប់រងលើ 90%  
នែចំណាយបែចាំឆ្នែំជាមធែយម

តម្លែតែូវបង់បែចាំឆ្នែំមុនពែលធានរ៉ែប់រងបង់ឲែយជា
លក្ខណៈបុគ្គល/គែួសារ

$6,300 / $12,600 $4,750 / $9,500** គ្មែនតម្លែតែូវបង់បែចាំឆ្នែំមុនពែល
ធានរ៉ែប់រងបង់ឲែយទែ

គ្មែនតម្លែតែូវបង់បែចាំឆ្នែំមុនពែល
ធានរ៉ែប់រងបង់ឲែយទែ

ការទៅពិនិតែយសុខភាពបែចាំឆ្នែំដើមែបីបង្កែរជំងឺ គ្មែនចំណាយ គ្មែនចំណាយ គ្មែនចំណាយ គ្មែនចំណាយ

តម្លែតែូវបង់ពែលទៅពែទែយម្ដងៗសមែែប់ការពិនិតែយ
សុខភាពបឋម

$65* $45 $35 $15

តម្លែតែូវបង់ពែលទៅពែទែយម្ដងៗសមែែប់ការថែទាំ
សុខភាពបន្ទែន់

$65* $45 $35 $15

តម្លែតែូវបង់ពែលទៅពែទែយម្ដងៗសមែែប់បន្ទប់
សង្គែែះបន្ទែន់

បង់ 40% រហូតដល់គែប់ចំនួន
កាត់កង 

$400 $350 $150

តម្លែតែូវបង់ពែលទៅពែទែយម្ដងៗសមែែប់ថា្នែំទូទៅ $18 $16 $15 $5

ចំណាយពីហោប៉ែអតិបរមាបែចាំឆ្នែំសមែែប់
មនុសែសមា្នែក់

$8,200 $8,750 $8,550 $4,500

ចំណាយពីហោប៉ែអតិបរមាបែចាំឆ្នែំសមែែប់
គែួសារ**

$16,400 $17,500 $17,100 $9,000
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