ពិនិត្យម�ើលថាត�ើ ល�ោកអ្នកអ
 ាចទទួលបាន
ជំនួយទាក់ទ
 ងនឹងការបង់ប្រាក់សម្រាប់
ការធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់ល�ោកអ្នក ឬ
យ៉ាងណា។
Covered California គឺជាកន្លែងដែលល�ោកអ្នក
អាចទទួលបានការធានារ៉ាប់រងសុខភាព ដ ែលមាន
គុណភាព និងថ�ោកល្មម។ ល�ោកអ្នកកអ
៏ ាចទទួល
បានជំនួយទាក់ទងនឹងការបង់ប្រាក់ផងដែរ។
ជាផ្នែកនៃច្បាប់ស្តីពក
ី ារថែទាំសុខភាពថ�ោកល្មម
(Affordable Care Act (ACA))Covered California
គឺជាកម្មវិធី ដែលអ្នករស់ន�
 ៅកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលមាន
វត្តមានស្របច្បាប់ និងគ្រួសាររបស់គេ អាច
ប្រៀបធ�ៀបគម្រោងសុខភាពផ្សេងៗដែលមាន
គុណភាព និងជ្រើសរ�ើសគ
 ម្រោងដែលប្រស�ើរ
បំផុតសម្រាប់តម្រូវការសុខភាព និងថវិការបស់
ពួកគេ។ Covered California គឺជាកន្លែង
តែមួយគត់ដែលល�ោកអ្នកអាចទទួលបាន
ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដ�ើម្បីបង់ល�ើ
ការធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់
ល�ោកអ្នក។

ត�ើល�ោកអ្នកមានសិទទ
ិ្ធ ទួលបានដែរឬទេ? ស្
 វែងរកន�ៅទីនេះ។
ប្រាក់ចំណូលគ្រួសារអតិបរមាប្រចាំឆ្នាំ
ដ�ើម្បីមានលក្ខណៈសម្បតិទ
្ត ទូលប
 ានជំនួយផ្នែ
 កហិរញ្ញវត្ថុ
ទំហំគ្រួសារ

MEDI-CAL

COVERED CALIFORNIA

1

$17,237

$74,940

2

$23,336

$101,460

3

$29,436

$127,980

4

$35,535

$154,500

5

$41,635

$181,020

6

$47,735

$207,540

ល�ោកអ្នកអាចមានសិទទ
ិ្ធ ទួលបាន
Medi-Cal ដែលចំណាយទាប ឬឥតគិតថ្លៃ។

កំណត់ចំណាំរបស់ល�ោកអ្នក៖

ល�ោកអ្នកអាចមានសិទទ
ិ្ធ ទួលបាន
ជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ត
 ាមរយៈ
Covered California។

 ួលេខទាំងអស់ខាងល�ើ គឺជាតួលេខប៉ាន់ប្រមាណ។ សម្រាប់គ្រួសារកាន់តែធំ សូមម�ើល Shop and Compare tool
ត
ន�ៅ CoveredCA.com ដ�ើម្បីពិនិត្យម�ើលថាត�ើ គ្រួសាររបស់ល�ោកអ្នកមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ ឬយ៉ាងណា។

កាលកំណត់សម្រាប់ការចុះឈ្មោះ
ដ�ើម្បីឲ្យការធានារ៉ាប់រងចាប់មាន
ប្រសិទ្ធភាពន�ៅ

បំពេញ
 ារចុះឈ្មោះឲ្យបានមុន
ក

បង់ថ្លៃធានារ៉ាប់រងរបស់
ល�ោកអ្នក

ថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្នាំ 2020

ថ្ងៃទី 15 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2019

ថ្ងៃទី 1 ខែកុម្ភ ឆ្នាំ 2020

ថ្ងៃទី 31 ខែមករា ឆ្នាំ 2020

ត្រូវប្រា
 កដថា ល�ោកអ្នកបង់
វិកិយប័ត្រទីមួយរបស់ល�ោកអ្នក
ទាន់ពេលវេលា និងបន្តបង់ប្រាក់
ប្រចាំខែ ន�ៅថ្ងៃកំណត់ល�ើ
វិកិយប័ត្ររបស់ល�ោកអ្នក។

ជ�ៀសវាងការផាកពិន័យព
 ន្ធ និងធ
 ានាទទួលប
 ានការធានារ៉ាប់រងរបស់អ
 ្នកស
 ម្រាប់ឆ្នាំ 2 020 ដ�ោយចុះឈ្មោះមុនថ្ងៃទ
 ី 3 1 ខែមករាឆ្នាំ
2020។ការចុះឈ្មោះMedi-Cal មានរយៈពេលពេញមួយឆ
 ្នាំ។

ត�ើល�ោកអ្នកមានសំណួរអ
 ្វីទេ? យ�ើងអាចជួយល�ោកអ្នកបាន។

KHM-0819

CoveredCA.com | 800.906.8528

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.

Your notes:

Are you eligible? Find out here.
Maximum Annual Household Income
to Qualify for Financial Help
FAMILY SIZE

MEDI-CAL

COVERED CALIFORNIA

1

$17,237

$74,940

2

$23,336

$101,460

3

$29,436

$127,980

4

$35,535

$154,500

5

$41,635

$181,020

6

$47,735

$207,540

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

You may be eligible for
financial help through
Covered California.

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.

Enrollment deadlines
FOR COVERAGE
EFFECTIVE ON

COMPLETE
ENROLLMENT BY

January 1, 2020

December 15, 2019

February 1, 2020

January 31, 2020

PAY YOUR PREMIUM

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

Avoid a tax penalty and ensure your coverage for 2020 by enrolling by January 31, 2020.
Medi-Cal enrollment is year-round.

Have questions? We can help.

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).
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

