សេចក្តីណែនាំជាជំហ៊ានសម្រាប់
ការចុះឈ ្មោះក្នុងការធានារ៉ាប់រងសុខភាព
ដែលមានគុណភាព
យ�ើងជួយឲ្យល�ោកអ្នកទទួលបានការធានារ៉ាប់រង។
Covered California គឺជាកន្លែងដែលអ្នករស់ន�ៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាទាំងអស់អាចទិញ និងប្រៀបធ�ៀបគម្រោងសុខភាពផ្សេងៗដែលមាន
គុណភាពរបស់ក្រុមហ
 ៊ុនធានារ៉ាប់រងជាច្រើន។ ល�ោកអ្នកក៏អាចទទួលបានជំនួយទាក់ទ
 ងនឹងការបង់ប្រាក់ផងដែរ។
 ចក្តីណែនាំនេះនឹងជួយឲ្យល�ោកអ្នកយល់ដឹងកាន់ត ែច្បាស់អំពីជម្រើសនៃការធានារ៉ាប់រងរបស់ល�ោកអ្នក ដ�ើម្បីឲ្យល�ោកអ្នកអាចចុះ
សេ
ឈ្មោះ ន�ៅក្នុងគម្រោងសុខភាព ដែលនឹងប
 ំពេញតម្រូវការរបស់ល�ោកអ្នកបានយ៉ាងល្អបំផុត។

ជំហ៊ានទីនេះដ�ើម្បីជួយល�ោកអ្នក។
Covered California ផ្តល់ជំនួយចុ
 ះឈ្មោះដ�ោយឥតគិតថ្លៃ ន�ៅមូលដ្ឋាន ដ�ោយផ្ទាល់ ការជជែកកំសាន្តល�ើបណ្តាញ និងជំ
 នួយតាមទូរស័ព្ទ
ជា 13 ភាសា ព្រមទាំងសម្រាប់មនុស្សស្តាប់មិនសូវឮ។ដ�ើម្បីទ
 ទួលបានជំនួយន�ៅចំណុចណ
 ាមួយ ក្នុងដំណ�ើរការចុះឈ ្មោះ សូមទូរស័ព្ទ
ទ�ៅលេខ 800.906.8528 ឬ ច
 ូលទ�ៅវ៉ិបសាយថ៍ CoveredCA.com។

ជំហានទីមួយ៖

ពិនិត្យថាត�ើ ល�ោកអ្នកមានលក្ខណៈសម្បតិទ
្ត ទួលបានជំនួយក្នុងការបង់ប្រាក់
សម្រាប់ការធានារ៉ាប់រងសុខភាព ឬអត់
ផ ្អែកល�ើចំណូលប្រចាំឆ្នាំរបស់គ្រួសារល�ោកអ្នក ល�ោកអ្នកអាចមានគុណសម្បត្គ្រប
តិ
់គ្រានស
់ ម្រាប់អ្វីដែលគេហ�ៅថា ពន្ធបង់ថ្លៃ
ធានារ៉ាប់រង(Advanced Premium Tax Credit (APTC)) ដ�ើម្បីជួយបន្ថយថ្លៃធានារ៉ាប់រ ងប្រចាំខែរបស់ល�ោកអ្នក។ ឬអ្នកអាចមា
នលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការធានារ៉ាប់រងតម្លៃទាប ឬមិនគិតថ្លៃតាមរយៈ Medi-Cal។

ឆ្នាំធានារ៉ាប់រង 2019

ទំហំគ្រួសារ

ប្រាក់ចំណូលគ្រួសារអតិបរមាប្រចាំឆ្នាំ
ដ�ើម្បីមានលក្ខណៈសម្បតិទ
្ត ទួលប
 ាន
ជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ
MEDI-CAL

COVERED CALIFORNIA

1

$16,754

$48,560

2

$22,715

$65,840

3

$28,677

$83,120

4

$34,638

$100,400

5

$40,600

$117,680

6

$46,652

$134,960

ល�ោកអ្នកអាចមានលក្ខណៈសម្បតិ្ត
គ្រប់គ្រាន់ដ�ើម្បីទទួលបាន Medi-Cal ដែល
មានតម្លៃទាប ឬ ដ�ោយឥតគិតថ្លៃ។

ល�ោកអ្នកអាចមានលក្ខណៈសម្បតិគ្រប
្ត
់គ្រាន់
ដ�ើម្បីទទួលបានជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈ
Covered California។

តួលេខទាំងអស់ខាងល�ើគជ
ឺ ាតួលេខប៉ាន់ប្រមាណ។ ចំព�ោះគ្រួសារកាន់តែធំ សូមចូលទ�ៅផ្នែកShop and Compare tool
ន�ៅ CoveredCA.com ដ�ើម្បីពិនិត្យម�ើលថាត�ើគ្រួសាររបស់ល�ោកអ្នកមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ ឬអត់។
ការចុះឈ្មោះក្នុងគម្រោង Medi-Cal មានរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំ

ការចុះឈ្មោះ ប�ើកន�ៅថ្ងៃទី15 ខែតុលា – ថ្ងៃទី15 ខែមករា | ចុះឈ្មោះឲ្យបានមុនថ្ងៃទី15 ខែធ្នូ
ដ�ើម្បីទទួលប
 ានការធានារ៉ាប់រង ន�ៅថ្ងៃទី1 ខែមករា

ខែ

ការចុះឈ្មោះក្នុងក
 ារធានារ៉ាប់រងសុខភាពដែលមានគុណភាព

ជំហានទីពីរ៖

ស្រាវជ្រាវរកម�ើលជម្រើសនៃការធានារ៉ាប់រងរបស់ល�ោកអ្នក

Shop and
Compare
សូមចូលទ�ៅ CoveredCA.
com និងជ្រើសរ�ើស “Shop
and Compare” ដ�ើម្បី
ពិនិត្យម�ើលថាត�ើ 
ឈ្មោះគម្រោងធានារ៉ាប់រង
សុខភាពល្បីៗណាមួយ
ដែលស័កសម
្តិ
នឹងល�ោក
អ្នក។

Covered California ផ្តល់ការធានារ៉ាប់រងបួនកម្រិត៖ Bronze, Silver, Gold និង
Platinum ន�ៅកម្រិតនីមួយៗ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងសុខភ
 ាពបង់ប្រាក់មួយចំណែក
សម្រាប់សេវាកម្មដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រង។អត្ថប្រយ�ោជន៍
ដែលបានផ្តល់ជូនក្នុងកម្រិតនីមួយៗ មានលក្ខណៈដូចគ្នា មិនថាល�ោកអ្នកជ្រើសរ�ើស
ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងណាមូយឡ�ើយ។
• ជ្រើសរ�ើសគម្រោង Platinum ឬGold ល�ោកអ្នកនឹងបង់ថ្លៃធានារ៉ាប់រ ងប្រចាំខែ
 ខ
 ្ពសជ
់ ាងមុន

ប៉ុន្តែល�ោកអ្នកនឹងចំណាយកាន់តែតិចល�ើសេវាវេជ្ជស
 ាស្រ្ត។

• ជ្រើសរ�ើសគម្រោង Silver ឬBronze ហ�ើយល�
 ោកអ្នកនឹងបង់ថ្លៃធានារ៉ាប់រងប្រចាំខែ
 ទាប

ជាងមុន ប៉ុន្តែល�ោកអ្នកនឹងចំណាយកាន់តែច្រើនល�
 ើសេវាកម្មវេជ្ជស
 ាស្រ្ត។

• គម្រោងធានារ៉ាប់រងគឺអាចរកបានសម្រាប់អ្នកដែលមានអាយុ 30 ឆ្នាំ ឡ�ើងទ�ៅ ដែលបានទទួល
ការល�ើកលែងការលំបាកពីក្រសួងស
 ុខាភិបាល និងសេវាមនុស្សសហរដ្ឋអាមេរិក។

អត្ថប្រយ�ោជន៍នៃការធានារ៉ាប់រ ងតាមកម្រិត
អត្ថប្រយ�ោជន៍សំខាន់ៗ

BRONZE
ធានារ៉ាប់រងល�ើ 60% នៃ
ចំណាយប្រចាំឆ
 ្នាំជាមធ្យម

SILVER
 ានារ៉ាប់រងល�ើ 70%
ធ
នៃចំណាយប្រចាំឆ
 ្នាំជា
មធ្យម

GOLD
PLATINUM
ធានារ៉ាប់រងល�ើ 80% នៃ ធានារ៉ាប់រងល�ើ 90% នៃ
ចំណាយប្រចាំឆ
 ្នាំជាមធ្យម ចំណាយប្រចាំឆ
 ្នាជ
ំ ាមធ្យម

តម្លៃត្រូវបង់ប្រចាំឆ
 ្នាំមុនពេលធានារ៉ាប់រងបង់ឲ
 ្យ
ជាលក្ខណៈបុគ្គល/គ្រួសារ

$6,300/$12,600

$2,500/$5,000**

គ្មានតម្លៃត្រូវបង់ប្រចាំឆ្នាំ
មុនពេលធានារ៉ាប់រងបង់
ឲ្យទេ

ការទ�ៅជួបពិនិត្យសុខភ
 ាពប្រចាំឆ្នាំដ�ើម្បីបង្ការជំងឺ

គ្មានចំណាយ

គ្មានចំណាយ

គ្មានតម្លៃត្
 រូវប
 ង់ប្រចាំឆ
 ្នាំ
មុនពេលធានារ៉ាប់រ ងបង់
ឲ្យទេ

គ្មានចំណាយ

គ្មានចំណាយ

តម្លៃត្រូវបង់ពេលទ�ៅពេទ្យម្តងៗសម្រាប់ក
 ារជួប
ពិនិត្យសុខភ
 ាពបឋម
តម្លៃត្រូវបង់ពេលទ�ៅពេទ្យម្តងៗសម្រាប់ការថែទាំ


សុខភ
 ាពបន្ទាន់ទ�ៅមន្ទីរពេទ្យ

$75*

$40

$30

$15

$75*

$40

$30

$15

$325

$150

$15

$5

តម្លៃត្រូវបង់ពេលទ�ៅពេទ្យម្តងៗសម្រាប់
បន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់

ចំណាយគ្រប់ចំនួនដល់តម្លៃត្រូវបង់ $350
ប្រចាំឆ្នាំមុនពេលធានារ៉ាប់រងបង់ឲ្យ

តម្លៃត្រូវបង់ពេលទ�ៅពេទ្យម្តងៗសម្រាប់ថ្នាំតាម
ប្រភេទ

ចំណាយគ្រប់ចំនួនដល់តម្លៃត្រូវបង់ $15
ប្រចាំឆ្នាំមុនពេលធានារ៉ាប់រងបង់
ឲ្យចំនួន $500

ចំណាយពីហ�ោរប�៉ៅអតិបរមាប្រចាំឆ្នាស
ំ ម្រាប់
មនុស្សម្នាក់

$7,550

$7,550

$7,200

$3,350

ចំណាយពីហ�ោរប�៉ៅអតិបរមាប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់គ្រួ
សារ**

$15,100

$15,100

$14,400

$6,700

តារាងមិនរួមបញ្ចូលអត្រាទាំងអស់នៃសហធានារ៉ាប់រង និងតម្លៃត្រូវបង់ពេលទ�ៅពេទ្យម្តងៗ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមចូលទ�ៅ CoveredCA.com ។
*សម្រាប់គម្រោង Bronze តម្លៃត្រូវបង់ប្រចាំឆ
 ្នាំមុនពេលធានារ៉ាប់រ ងបង់ឲ្យត្រូវប
 ានល�ើកលែងសម្រាប់ការពិនិត្យថែទាំសុខភាពបឋម និងបន្ទានច
់ ំនួនបីល�ើក។
ការទ�ៅពិនិត្យបន្ថែមនឹងត្រូវបានគិតកម្រៃពេញ រ ហូតដល់បង់គ្រប់ចំនួនតម្លៃត្រូវប
 ង់ប្រចាំឆ្នាំមុនពេលធានារ៉ាប់រងបង់ឲ្យ។
** គម្រោង Silver គឺជាកម្រិតគម្រោងតែមួយគត់ ដែលតម្លៃត្រូវប
 ង់ប្រចាំឆ្នាម
ំ ុនពេលធានារ៉ាប់រ ងបង់ឲ្យរបស់ល�ោកអ្នក និងចំណាយផ្សេងទ�ៀតអាចមានចំនួនកាន់តែទាប
ផ្អែកល�ច
ើ ំណូលគ្រួ
 សាររបស់ល�ោកអ្នក។

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

ការចុះឈ្មោះក្នុងការធានារ៉ាប់រងសុខភាពដែលមាន
គុណភាព
ជំហានទីបី៖

អ្វីដែលល�ោកអ្នកត្រូវការ ដ�ើម្បីចុះឈ្មោះ
ឯកសារខាងក្រោម គឺជ
 ាឯកសារត្រូវការសម្រាប់សមាជិកគ្រួសារម្នាក់ៗ ដែលដាក់ពាក្យសុំការធានារ៉ាប់រង៖
ភ័ស្តុតាងពីចំណូលបច្ចុប្បនរ្ន បស់គ្រួសារ*

ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណ�ើត

អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ California ID ឬ ប័ណ្ណប�ើកបរសម្រាប់មនុស្ស
ពេញវ័យ

ZIP code ផ្ទះ

លេខសន្ដិសុខសង្គម ឬលេខសម្គាល់អ្នកបង់ពន្ធដ�ោយផ្ទាល់
ប�ើអ្នកមានមួយ

ភស្ដុតាងនៃភាពជាពលរដ្ឋ ឬស្ថានភាពអន្តោប្រវេសន៍
ពេញចិត្ត (ឧទា. លិខិតឆ្លងដែន
ប័ណ្ណអ្នកស្រុកស្របច្បាប់ លិខិតបញ្ជាក់សញ្ជាតិ ឬឯក
សារចូលសញ្ជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក)**

ច្បាប់ស្តីពីការថែទាំ
សុខភាពសមរម្យ
(Affordable Care
Act (ACA))
ជាផ្នែកនៃច្បាប់ACA Covered
California គឺជាកម្មវិធម
ី ួយដែល
អ្នកស្នាក់ន�ៅស្របច្បាប់ភាគច្រើន
ន�ៅកាលីហ្វ័រញ៉ា និងគ្រួសារ
របស់ពួកគេអាចប្រៀបធ�ៀប
គម្រោងសុខភាពផ្សេងៗដែលមាន
គុណភាព និងជ្រើសរ�ើសគម្រោង
ដែលល្អបំផុតសម្រាប់
តម្រូវការផ្នែកសុខភាព និងថវិកា
របស់ពួកគេ។ ច្បាប់ចែងថា៖
• លក្ខខណ្ឌសុខភាពពីមុនស្រាប់
មិនអាចរារាំងនរណាម្នាក់មិនឲ្យ
ទទួលបានការធានារ៉ាប់រង
ឡ�ើយ។
• គម្រោងរបស់ល�ោកអ្នកមិនអាច
លុបច�ោល ដ�ោយសារល�ោក
អ្នកឈឺ ឬមានរបួសឡ�ើយ។

ABCs of HMOs, PPOs និង EPOs
ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងភាគច្រើនផ្តល់នូវគម្រោងបីយ៉ាង៖
HMOs
Health Maintenance
Organizations ប៉ុណ្ណោះ 
ដែលធានារ៉ាប់រងល�សេ
ើ វាកម្ម
វេជ្ជសាស្រ្ត ក្នុងបណ្តាញរបស់
គម្រោង។ ជារ�ឿយៗ HMOs
តម្រូវឲ្យសមាជិកមានសំបុត្រ
បញ្ជូនពវេ
ី ជ្ជបណ្ឌិតថែទាំប
 ឋម
របស់ខ្លួន ដ�ើម្បីទ�ៅជួប
ជាមួយគ្រូពេទ្យឯកទេស។

PPOs
Preferred Provider
Organizations បង់ប្រាក់ល�ើ
សេវាកម្មវេជ្ជស
 ាស្រ្ត
ទាំងក្នុងនិងក្រៅបណ្តាញរបស់
គម្រោង ប៉ុន្តែ សមាជិក
បង់ប្រាក់កាន់តែច្រើនស
 ម្រាប់
ចំណាយល�ើការថែទាំ
សុខភាពន�ៅក្រៅបណ្តាញ។
មិនត្រូវការសំបុត្របញ្ជូនទេ
ដ�ើម្បីជ
 ួបគ្រូពេទ្យឯកទេស។

EPOs
Exclusive Provider
Organizations មិនធានា
រ៉ាប់រងល�ើការថែទាំក្រៅ
បណ្តាញរបស់គ
 ម្រោងឡ�ើយ
ប៉ុន្តែស
 មាជិកអាចមិនត្រូវក
 ារ
សំបុត្របញ្ជូនពីគ្រូពេទ្យដ�ើម្បី
ទ�ៅជួបគ្រូពេទ្យឯកទេសក្នុង
បណ្តាញឡ�ើយ។

សំខាន់ត្រូវក
 ត់ចំណាំថ
 ា មិនមែនសុទត្ធ ែគម្រោង HMOs, PPOs និង EPOs ទាំងអស់
មានលក្ខណៈដូចគ្នាទេ។ មុននឹងជ្រើសរ�ើសគម្រោងណាមួយ សូមប្រើប្រាស់Shop and
Compare tool ន�ៅវ៉ិបសាយថ៍ CoveredCA.com ដ�ើម្បីទ
 ទួលបានព័ត៌មានលម្អិត ដូចជា
គ្រូពេទ្យ និងមន្ទីរពេទ្យណាខ្លះដែលត្រូវប
 ានធានារ៉ាប់រ ង និងចំនួនទឹកប្រាក់ត្រូវប
 ង់ដ�ើម្បីជួប
ពិនិត្យសុខភាពជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យក្រៅបណ្តាញ។

• មនុស្សពេញវ័យដែលន�ៅក្មេង 
អាចទទួលបានការធានារ៉ាប់រង
ក្រោមគម្រោងរបស់
ឪពុកម្តាយរបស់ពួកគេ
រហូតដល់អាយុ 26 ឆ្នាំ។
• គម្រោងទាំងអស់រួមបញ្ចូល
ការថែទាំបង្ការដ�ោយ
ឥតគិតថ្លៃ។
*ភ័ស្តុតាងពីចំណូលប
 ច្ចុប្បនរ្ន បស់ស
 មាជិកគ្រួសារទាំងអស់ ន �ៅពន្ធដារ ដូចជា លិខិតប្រកាសពន្ធថ្មីៗ ទម្រង់ W-2 ឬបង្កានដៃ
់ ប្រាក់ខែ។
 ចំណូលរបស់មនុស្សក្នុងបន្ទុក គួរតែដាក់បញ្ចូល ប្រសិនប�ក
ើ ម្រិតចំណូល
របស់ពួកគេតម្រូវឲ
 ្យពួកគេដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធ។ គ្រួសារមួយត្រូវបានកំណត់និយមន័យថា ជាបុគ្គលដ ែលដាក់ល
 ិខិតប្រកាសពន្ធក្នុងឋានៈជាមេគ្រួសារ ហ�ើយមនុស្សក្នុងបន្ទុកទាំងអស់ ដែលបានអះអាង
ល�ើលិខិតប្រកាសពន្ធរបស់បុគ្គលន�ោះ។ ប្រសិនប�ល�
ើ ោកអ្នកមិនដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធទេ ល�ោកអ្នកន�ៅតែអាចមានលក្ខណៈសម្បត្ទ
តិ ទួលបានការធានារ៉ាប់រងដ�ោយឥតគិតថ្លៃ ឬចំណាយទាប ត
 ាមរយៈ
Medi-Cal។
**ល�ោកអ្នកអាចដាក់ពាក្យសុធ
ំ ានារ៉ាប់រងសម្រាប់កូនរបស់ល�ោកអ្នក ប�ើទ�ោះបីជាល�ោកអ្នកមិនមានសិទទ
ិ្ធ ទួលក៏ដ�ោយ។ គ្រួសារដែលរួមមានសមាជិកដែលមិនមានវត្តមានតាមច្បាប់ ក
 ៏អាចដាក់ពាក្យសុំបាន
ដែរ។

ការចុះឈ្មោះក្នុងការធានារ៉ាប់រងសុខភាពដែលមាន
គុណភាព

ជំហានទីបួន៖

បង្កើតគណនីមួយ និងចុះឈ្មោះ
ចុះឈ្មោះក្នុងគ
 ម្រោងរបស់ល�ោកអ្នកន�ៅ CoveredCA.com គ្រាន់តែបង្កើតគណនីអ្នកប្រើប្រាស់ ហ�ើយអនុវត្តតាមដំណ�ើរការនៃ
ការចុះឈ្មោះ ជាមួយនឹងព័ត៌មានក្នុងជំហានទីបី។
យ�ើងជួយអ្នកជានិច្ច។ ប្រសិនប�ល�
ើ ោកអ្នកមានសំណួរ ឬ ចង់រកជំនួយដ�
 ោយឥតគិតថ្លៃ ន�ៅមូលដ្ឋន ដ�ោយផ្ទាល់ សូមចូលទ�ៅ
CoveredCA.com ឬ ទូរស័ពទ�
្ទ ៅលេខ 800.906.8528។

ជំហានទីប្រាំ៖

រក្សាទុកព័ត៌មានរបស់ល�ោកអ្នក
ត្រូវរ ក្សាទុកកំណត់ត្រាព័ត៌មានសំខាន់ៗ ទាក់ទងនឹងពាក្យសុំរបស់ល�ោកអ្នក។
ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់

ពាក្យសម្ងាត់

អត្តលេខពាក្យសុំ

លេខកូដប្រើប្រាស់

លេខសំណុំរ�ឿង

ឈ្មោះក្រុមហ
 ៊ុនធានារ៉ាប់រងសុខភាព

ព័ត៌មានគម្រោងការធានារ៉ាប់រង (លេខគម្រោង លេខក្រុម ។ល។)

ឈ្មោះ និងព័ត៌មានទំនាក់ទំនងនៃអ្នកប្រឹក្សាចុះឈ្មោះដែលមានវិញ្ញាបនបត្រ (CEC)ភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រង
ដែលមានវិញ្ញាបនបត្រ ឬអ្នកចុះឈ្មោះរបស់គម្រោងផ្ទាល់ (PBE) ដែលបានជួយល�ោកអ្នកចុះឈ្មោះ

ជំហានទីប្រាំមួយ៖

បង់ថ្លៃធានារ៉ាប់រងរបស់ល�ោកអ្នក
ត្រូវប្រា
 កដថា ល�ោកអ្នកប
 ង់ថ្លៃធានារ៉ាប់រងប្រចាំខែរ បស់ល�
 ោកអ្នក ឲ្យបានគ្របច
់ ំនួន និងទាន់ពេលវេលា ដ�ើម្បីធ
 ានាថា
ល�ោកអ្នកបន្តទទួលបានការធានារ៉ាប់រងរបស់ល�ោកអ្នក។ ការខកខានមិនបង់ថ្លៃធានារ៉ាប់រងរបស់ល�ោកអ្នកអាចរាំងស
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