
ឯកសារខាងក្កោម  គឺ ជា ឯកសារ ្្រូវការ ស្មាប ់សមាជិក  
្គរួសារម្ាក់ៗដែលនឹង្្រូវបានធានារ៉ាប់រង៖ 

សម្រាប ់ព័ត៌្រាន បននថែ្  ឬ  រក ជំនួយ ននៅ ្ ូល ដ្រាន ឥត 
គិត ថ្លៃ  និងនដោយវត្ត្រានផ្រាល់ ់  សូ្ ទរាក់ទង៖

នលោកអ្នក្រានជនម្ើស

Covered California ផ្តល់ការធានារ៉ាប់រង បរួន ក្មិ្៖ Bronze, Silver, 
Gold និង Platinum ្ករុមហ៊រុនធានារ៉ាប់រងបង់ថ្លៃមរួយភាគចំដែកថន
កសវាកម្មដែល្្រូវបានរ៉ាប់រងជរូន កហើយអ្្ថ្បកយោជន៍ដែល្្រូវបាន
ផ្តល់ជរូនកនៅក្នុងក្មិ្នីមរួយៗគឺែរូចគ្ា មិន្ា្ករុមហ៊រុនធានារ៉ាប់រង 
មរួយែាអ្កក្ជើសករើសក�ើយ។

Covered California
 អរាចជួយ ឲ្យ នលោក អ្នក 
ទទួលបរាន 
ករារធរានរារ៉រាប់រងសុខភរាពនដល  
ន្ោក ល្ម្  

អ្វីនដលនលោ ក អ្នក មតូវដឹង

អ្វីនដលនលោក  អ្នក នឹង 
មតូវករារ នដើ្្វីចុះ ន្្មោះ

n    ភ័ស្តនុ្ាង ពីចំែរូលបច្នុប្បន ្របស់្គរួសារ*

n    អ្ ្តសញ ា្ែបែ័ ្ណរែ ្ឋ California  ឬ ប័ែ្ណកបើកបរស្មាប ់
មនរុស្ស កពញវ័យ 

n    ភស័ ្ត ន្ុ ាងថនភាពជាពលរែ ្ឋ ឬស ្ថានភាពអកន ្តោ្បកវសន៍ កពញចិ្ ្ត 
(ឧទា. លខិិ្ ឆ លៃងដែន បែ័ ្ណអក្្សរុក្សបច្បាប់ 
លខិិ្ បញ ា្កភ់ាពជាពលរែ ្ឋ ឬឯកសារចរូលសញ ា្្ )ិ**

n    ថ្ងៃដខឆ្ាំកំកែើ្

n    កលខសន ្សិរុខសង ្គម ឬកលខសម ្គាលអ់ក្បងព់ន្  
កែោយវ្ ្តមានផា្ល់ ្បសនិកប ើអក្មានមរួយ

n    កលខករូែថ្បសែីយ៍្បចាំ្ំបន់ថនផ្ទះ

កម្ិតថនករារធរានរារ៉រាប់រង

Bronze
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បាទ/ចាស
បាទ/ចាស
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ថ្លៃចំណរាយបន្ទុកសរា្ុវី
ជនមបចរាំឆ្នរាំ

*គក្មោង  Silver គឺ ជា ក្មិ្គក្មោង  ដ្ មរួយ គ្់  ដែល ថ្លៃចំែាយបន្នុកសាមរុីជនរបស់កលោក 
អ្ក និង ចំែាយ កផ្សងកទៀ្  អាច មាន ចំនរួន កាន់ ដ្ទាប  ដផអែក  កលើ ចំែរូល ្គរួសារ របស់កលោក  
អ្ក ។

• នមជើសនរើស គនម្ោង Platinum ឬ  Gold កហើយកលោក 
អ្កនឹងបង់ថ្លៃបរុព្វលាភ្បចា ំដខ ខ្ពស់ជាង ប៉រុដន្ត កលោក អ្ក នឹង 
ចំែាយ្ិចជាងកលើ  កសវា កវជ្ សា្ស្ត ។

• នមជើសនរើស គនម្ោង Silver ឬ  Bronze កហើយ កលោក អ្ក នឹង បង់ថ្លៃ 
បរុព្វលាភ្បចា ំដខ ទាបជាង  ប៉រុដន្តកលោក អ្ក នឹង ចំែាយខ្ពស់ជាងកលើ  
កសវាកម្មកវជ្ សា្ស្ត ។

• គនម្ោងធរានរារ៉រាប់រងអប្រ្រាគឺអាចរកបានស្មាប់អ្ក 
ដែលមានអាយរុក្កោម 30 ឆ្ាំ ឬអាយរុ 30 ឆ្ាំ ក�ើងកទៅ  
ដែលបានទទរួលការកលើកដលងស្មាប់ភាពលំបាកពី្កសរួង 
សរុខាភិបាល និងកសវាមនរុស្សសហរែ្ឋអាកមរិក។

CoveredCA.com  |  800.906.8528

*ភ័ស្តនុ្ាងថន្បាក់ចំែូលបច្នុប្បន្ថនសមាជិកទាំងអស់កនៅក្នុង្ករុម្គរួសាររបស់អ្កជាប់បង់ពនធ 
ែរូចជាឯកសាររាយលមអែិ្ចំែូលកែើម្បីកំែ្់ពនធនាកពល្្មីៗ W-2 ឬបងាាន់ថែរាយលមអែិ្្បាក់ដខ។      
្បាក់ចំែូលរបស់ជនក្កោមបន្នុកគរួរ្្រូវបានររួមបញ្�លដ្្បសិនកបើក្មិ្្បាក់ចំែូលពរួកកគ្្មរូវ
ពរួកកគឲ្យយែាក់ឯកសាររាយលមអែិ្ចំែូលកែើម្បីកំែ្់ពនធដ្ប៉រុកែ្ណោទះ។ ្ករុម្គរួសារ្្រូវបានឲ្យយ
និយមន័យ្ាជាមនរុស្សដែលែាក់ឯកសារពនធក្នុងនាមជាអ្កែាក់ឯកសារពនធបឋម និងជនក្កោម
បន្នុក្គប់ររូបដែល្្រូវបានអទះអាងកនៅកលើពនធរបស់មនរុស្សកនោទះ។ ្បសិនកបើអ្កមិនែាក់ឯកសារពនធ
កទ អ្កកនៅដ្អាចមានលកខែៈសម្ប្្តិ្គប់្គាន់ស្មាប់ការធានារ៉ាប់រងកែោយឥ្គិ្ថ្លៃ ឬ្ថមលៃទាប
្ាមរយៈ Medi-Cal ែដែល។

**កលោក អ្ក អាច ែាក់ពាកយសរុ ំធានា រ៉ាប់ រង ស្មាប ់ករូន របស់ កលោក អ្ក  កបើ កទោទះបី ជា 
កលោក អ្ក មិន មាន សិទិធ ទទរួល ក៏ កែោយ ។ ្ គរួសារ ដែលររួម មាន សមាជិក ដែល មិន មាន វ្្តមាន្សបច្បាប់ 
ក៏ អាច ែាក់ពាកយ សរុំ បាន ដែរ។
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 មបរាក់ ្ ធ្យ្ នដល បង់ 
នដោយ 

KHM-0820

ការចរុទះក្្មោទះ ក្នុងគក្មោង  Medi-Cal មាន រយៈកពល កពញ មរួយ ឆ្ាំ

ចុះន្្មោះមតឹ្ថ្ងៃទវី15 នខធ្ននូ នដើ្្វីទទួលបរាន ករារ 
ធរានរារ៉រាប់រង  ននៅថ្ងៃ ទវី1 នខ្កររា

ថ ង្ៃទវី 1 វិចិិករា ឆ្នរា ំ 
2020

ថ ង្ៃទវី 31 នខ្កររា ឆ្នរា ំ
2021

នតើ ខ្ទុំ តម្ូវ ឲ្យ ្ រាន ករារ ធរានរារ៉រាប់រង សុខភរាព នដរ ឬនទ?

ក្នុងរែ្ឋ California មនរុស្សកស្ើរ្គប់គ្ា្ រ្ូវបានច្បាប់្្មរូវឲ្យយមានការធា នារ៉ាប់រង
សរុខភាព ឬមិនែរូចកនោទះកទ នឹង្ រ្ូវបង់ពនិយ័ពនធ។ កនៅឆ្ា ំ 2021 ការពិនយ័គឺ 
$750/មនរុស្សកពញវ័យ $375/ករុមារអាយរុក្កោម 18 ឆ្ា ំឬ 2.5% ថន
្បាកច់ែូំល្បចាំ្ គរួសារ្បចាឆ្ំារំបស់អ្កដែល ហរួសផរ្ុ ដែនកំែ្ដ់ែល
្្មរូវឲ្យយែាក់ឯកសាររាយលមអែិ្ ចំែូលកែើម្បកំីែ្ព់នធ្ បចារំែ្ឋ California 
របសអ្់កមរួយែាក៏បានឲ្យយដ្ខ្ពស់ជាង។



សូ្ស្រាគ្ន៍្កករាន់ 
Covered California

នយើងជួយ ឲ្យ នលោក អ្នក 
ទទួលបរានករារធរានរារ៉រាប់រង។

Covered California គឺជាកដនលៃង ដែល អ្ក រស់កនៅ 
រែ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាទាំងអស ់អាច ទិញ និង ក្បៀបកធៀប 

គក្មោង សរុខភាពកផ្សង ៗ  ដែល មាន គរុែ ភាពក្នុង         
ចំកែោម្ករុមហ៊រុនធានារ៉ាប់រងដែលមានក្្មោទះជាម៉ាក
យីកហោកផ្សងៗនានា។ កលោកអ្ក អាចនឹងដ្មទាំងទទរួល
បានជំនរួយក្នុងការបង់្បាក់ស្មាប់វាកទៀ្ផង។

នយើងននៅទវីននះនដើ្្វីជួយ។

Covered California ផ្តល់ជំនរួយ  ចរុទះ ក្្មោទះ កែោយ 

ឥ្គិ្ថ្លៃ កនៅ មរូល ែ្ឋាន កែោយវ្្តមានផ្ាល ់ការជដជក 

្ាម ្បព័នធ អន�ាញ និង  ជំនរួយ ្ ាម ទរូរស័ព ្ ចំនរួន 13  

ភាសាក៏ែរូចជាស្មាប់មនរុស្សដែលមានការអន់្ម្យ 
ការស្តាប់លឺផងដែរ។ 

កែើម្បីចាប់កផ្តើម 
សរូមចរូលកទៅវិបសាយ
CoveredCA.com 
ឬកហៅទរូរស័ព្កទៅកលខ  
800.906.8528.

ពិនិត្យ ន្ើល្រា នតើ នលោក អ្នក អរាច ទទួល បរានជំនួយ   
ទរាក់ ទង នឹង ករារ បង ់មបរាក់   សម្រាប់ករារធរានរារ៉រាប់រង 
សុខភរាពរបស់នលោក អ្នក ឬ យ៉រាង ណរា ។

នតើ នលោក អ្នក ្ រានសិទិ្ធ ទទួល បរាន នដរ ឬ នទ? នស្ងយល ់ននៅ ទវីននះ។

្រានសំណួរន្្នទៀតន្ននទ?
សរូមកមើលវីកែអរូ "សរូមស្វាគមន៍មកកាន់ចកមលៃើយ” 
របស់កយើងកនៅ CoveredCA.com/FAQS

ទំហំមគួសរារ MEDI-CAL COVERED CALIFORNIA

្រួកលខទាំងអស់ខាងកលើ គឺ ជា ្ រួកលខ ប៉ាន់្បមាែ។ ចំកពោទះ ្គរួសារកាន់ដ្ធ ំសរូម   ចរូល កទៅ ដផ្ក ឧបករែ៍ កែើររកទិញ កហើយក្បៀបកធៀប   
កនៅ CoveredCA.com កែើម្បីពិនិ្យ កមើល្ាក្ើ ្គរួសារ របស់កលោក  អ្ក មាន លកខែៈសម្ប្្តិ្គប់្គាន ់ឬ អ្ ់។

មបរាក់ចំណូលមគួសរារអតិបរ្រាមបចរាំឆ្នរា ំនដើ្្វី  
្រានលក្ខណៈស្្ត្តិមគប់មគរាន់ទទួល បរាន  ជំនួយ 
នផ្នក ហិរញ្ញវតថែទុ

កលោក អ្ក អាច មានភាពសក្តិសមកែើម្ប ីទទរួល 
បាន  Medi-Cal ដែល មាន ្ ថមលៃ ទាប ឬ កែោយ 
ឥ្គិ្ថ្លៃ។

កលោក អ្ក អាច មានភាពសក្តិសមកែើម្ប ីទទរួល 
បាន ជំនរួយ ដផ្ក ហិរញ្វ្្ថនុ ្ ាម រយៈ Covered 
California។

នដើររកទិញ 
នហើយនមបៀបនធៀប
សូ្ចូលនទៅ  
CoveredCA.com 

នហើយនមជើសនរើស   
“នដើររកទិញ  
នហើយនមបៀបនធៀប” នដើ្្វី   
ន្ើល្រានតើគនម្ោងធរានរារ៉រាប់ 
រងសុខភរាពនដល្រានន្្មោះ   
ជរា្៉រាកយវីនហោ្ួយ 
ណរាមតូវសម្រាប់អ្នក។

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)
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