
	 ប្រើទ្្រងប់រររទបេះ	ប�ើ្រ្ បី	 ប្រើទ្្រងប់រររទបេះ	ប�ើ្រ្ បី
ប្រើលថាប�ើការរ៉ា ររ់ងណា	ប�លប្រើលថាប�ើការរ៉ា ររ់ងណា	ប�ល
អ្នកមាេលក្ខណៈស្រ្�្តិេឹងអ្នកមាេលក្ខណៈស្រ្�្តិេឹង
ទទួលបាេទទួលបាេ

• 	ប�េការទបី�ារប�ល�្ល់េូវការរ់ររ់ង�ទូ៏លំទូលាយប�ើ្រ្ បីជួួយអ្នកឲ្យយមាេសុខភាពលអ្របសើរ។
• ឥណទាេពេធប�លអាចជួួយរញ្ចុះះុ ះថ្លៃ�ៃរ៉ា ររ់ងសុខភាពររស់អ្នកភាៃ ្រៗ។	រ៉ា ររ់ងប�យឥ�គិតិ�ថ្លៃ�ៃឬចំណាយទារតា្ររយៈ 

ក្រមវ តិធីបី។
• Medicaid	ឬក្រមវ តិធីបីធានារ៉ាររងសុខភាពររស់កុមារ	(Children’s	Health	Insurance	Program,	CHIP)។

ក្្រតិ�្បាកច់ំណូល្រយួចំេួេអាចមាេលក្ខណៈ្គិរ់្ �េស់្មារក់្រមវ តិធីបីឥ�គិតិ�ថ្លៃ�ៃឬចំណាយ�តិច។ក្្រតិ�្បាកច់ំណូល្រយួចំេួេអាចមាេលក្ខណៈ្គិរ់្ �េស់្មារក់្រមវ តិធីបីឥ�គិតិ�ថ្លៃ�ៃឬចំណាយ�តិច។

	 េរណាអាចប្រើទ្្រងប់រររទ	 េរណាអាចប្រើទ្្រងប់រររទ
បេះ	បាេ	?បេះ	បាេ	?

• 	ប្រើសំណំុបេះប�ើ្រ្ បី�កព់ាកយសំុស្មារេ់រណាមា្ន កក់្នុង្គួិសារររស់អ្នក។
• • �កព់ាកយសំុ�ីបីបរើអ្នក	រ្បីឬ្រពេធអ្នក	ឬកូេររស់អ្នក	មាេរ៉ា ររ់ងសុខភាពរចួប�ើយក្បី។	អ្នកមាេលក្ខណៈស្រ្�្តិ្គិរ់្ �េ់�កព់ាកយសំុ�ីបីបរើអ្នក	រ្បីឬ្រពេធអ្នក	ឬកូេររស់អ្នក	មាេរ៉ា ររ់ងសុខភាពរចួប�ើយក្បី។	អ្នកមាេលក្ខណៈស្រ្�្តិ្គិរ់្ �េ់

ស្មារក់ាររ៉ា ររ់ងប�យ្រតិេអស់លុយ	ឬ�ថ្លៃ្រៃបថាក។ស្មារក់ាររ៉ា ររ់ងប�យ្រតិេអស់លុយ	ឬ�ថ្លៃ្រៃបថាក។
• ្រសតិេបរើអ្នកប�លបីវ	អ្នកេឹងអាចប្រើទ្្រងខ់ៃបី្រយួបាេ	។	សូ្រចូលប�	HealthCare.gov។
• ្គួិសារប�លរ្ួររញ្ចុះះូ លទាងំជួេអបន្ា្របវសេប៍�លមាេសតិទធតិអាច�កព់ាកយសំុ។	អ្នកអាច�កព់ាកយសំុឲ្យយកូេអ្នក	បទាះរបីអ្នក	

្រតិេមាេសតិទធតិទទួលបាេរ៉ា ររ់ងកប៏�យ។	ការ�កព់ាកយសំុេឹង្រតិេរ៉ាះពាល់�ល់សាា េភាពអបន្ា្របវសេរ៍រស់អ្នក	ឬឱកាសថ្លៃេ	
ការកាៃ យជាអ្នករស់ប�អចតិថ្លៃ�េ្យឬ៍ពលរ�ឋប�ើយ។

• ្រសតិេបរើេរណាមា្ន កជួ់ួយអ្នករំបពញទ្្រងប់រររទបេះ	អ្នកគិរ្ បីរបំពញបសចក្បីរបេា្រ	C	។

	 អីបីប�លអ្នកចាបំាច់្ �រូវការ	ប�ើ្រ្ បី	 អីបីប�លអ្នកចាបំាច់្ �រូវការ	ប�ើ្រ្ បី
�កព់ាកយសំុ�កព់ាកយសំុ

• 	បលខសេ្តិសុខសងគ្រ	(Social	Security	Number,	SSN)	(ឬបលខឯកសារ	ស្មារជ់ួេអបន្ា្របវសេប៍�លមាេសតិទធតិប�ល	
្�រូវការរ៉ា ររ់ង)	។

• ព�័ម៌ាេេប�ជួក	េតិង	្បាកច់ំណូល	ស្មារស់មាជួតិក្គិររ់រូក្នុង្គួិសារអ្នក	(�ូចជាពបី្បាក	់ឈ្នួ្នួលទ្្រងប់រររទ	W-2	ឬ
របាយការណ៍្បាកឈ់្នួ្នួលេតិងពេធ)	។

• បលខរណ័ណ សេា	ស្មារក់ារធានារ៉ាររ់ងសុខភាពរចះុរ្េ្នណា្រយួ	។
• ព�័ម៌ាេអំពបីការធានារ៉ាររ់ងសុខភាពទាកទ់ង	េឹងការងារប�លមាេស្មារ់្ គិួសារររស់អ្នក។.

	 ប��ុអីបីបយើងសួររកព�័ម៌ាេបេះ	?	 ប��ុអីបីបយើងសួររកព�័ម៌ាេបេះ	?  បយើងបសុើរសួរអំពបី្បាកច់ំណូល	េតិង	ព�័ម៌ាេឯបទៀ�	ប�ើ្រ្ បីចងប់អាយអ្នក�ឹងថាប�ើការរ៉ា ររ់ងណា	ប�លអ្នកមាេលក្ខណៈស្រ្�្តិ
ស្មារអ់ីបី	េតិងថាអ្នកអាច	ទទួលបាេជួំេួយណា្រយួ	ប�ើ្រ្ បីេឹងរងថ់្លៃ�ៃវា	។	បយើងេឹងរកាព�័ម៌ាេទាងំអស់ប�លអ្នក�្ល់�ល់បយើងេឹងរកាព�័ម៌ាេទាងំអស់ប�លអ្នក�្ល់�ល់
បយើង	ប�យសមាា �េ់តិងសេ្តិសុខ	�ូចប�លបាេ�្្ររូវប�យចារ	់។បយើង	ប�យសមាា �េ់តិងសេ្តិសុខ	�ូចប�លបាេ�្្ររូវប�យចារ	់។	ប�ើ្រ្ បីទសសនាបសចក្បីប�ៃងការណ៍ថ្លៃេទបងីើឯកជួេ	ចូលប�		
HealthCare.gov	ឬ	ប្រើលបសចក្បីប�ៃងការណ៍	។

	 ប�ើអីបីបកើ�ប�ើងរនាទា រប់ទៀ�	?	 ប�ើអីបីបកើ�ប�ើងរនាទា រប់ទៀ�	? 	ប�ើើរទ្្រងប់រររទរំបពញរចួ	េតិងចុះ��ាបលខារចួប�ើយ	ប�កាេអ់ាសយ�ឋ េ	ប�បលើទំពរ័បលខ	8	។	្រសតិេបរើអ្នកពំុមាេ្រសតិេបរើអ្នកពំុមាេ
ព�័ម៌ាេទាងំអស់	ប�លបយើងសួររកបទ	ចុះ��ាបលខា	េតិង	�កទ់្្រងប់រររទអ្នកសំុចុះ	។ព�័ម៌ាេទាងំអស់	ប�លបយើងសួររកបទ	ចុះ��ាបលខា	េតិង	�កទ់្្រងប់រររទអ្នកសំុចុះ	។	បយើងេឹងតា្រ�េជា្រយួអ្នក
ក្នុងរយៈបពល	1-2	សប្ា�៍	ប�ើយអ្នកអាចទទួលបាេទំនាកទ់ំេងពបី�ារបរើបយើង្�រូវការព�័ម៌ាេរបេា្រប�ើយអ្នកអាចទទួលបាេទំនាកទ់ំេងពបី�ារបរើបយើង្�រូវការព�័ម៌ាេរបេា្រ។	អ្នកេឹងទទួលបាេការ
ជូួេ�ំណឹងសតិទធតិទទួលក្នុងសំរុ្�	ប្កាយពបី	បយើង�ំបណើ រការ	ពាកយសំុររស់អ្នក	។	្រសតិេបរើអ្នក្រតិេបាេទំនាកទ់ំេងពបីបយើងបទ	
សូ្រទាកទ់ង្រជួឈ្រណឌ លប�ទូរស័ពទា	ប��ារ។	ការរំបពញពាកយសំុបេះ្រតិេមាេេយ័ថាអ្នក្�រូវទតិញការរ៉ា ររ់ងសុខភាពបទ។

	 ទទួលជំួេួយ	ជា្រយួទ្្រង់	 ទទួលជំួេួយ	ជា្រយួទ្្រង់
បរររទបេះបរររទបេះ

•  អេឡាញ	៖អេឡាញ	៖ HealthCare.gov។
• • ទូរស័ពទា	៖ទូរស័ពទា	៖	សូ្រទូរស័ពទាប�្រជួឈ្រណឌ លទូរស័ពទាទបី�ារបលខ	1-800-318-2596	។	អ្នកប្រើ	TTY	អាចទូរស័ពទាប�

បលខ	1-855-889-4325	។
• • ប�យផ្ទាទា ល់	៖ប�យផ្ទាទា ល់	៖	្រប�លជាមាេអ្នក�្ល់ឱវាទ	ប�ក្នុង្រូល�ឋ េររស់អ្នក	ប�លអាចជួួយបាេ	។	សូ្រចូលប� 

HealthCare.gov,	ឬទូរស័ពទាប�្រជួឈ្រណឌ លទូរស័ពទាទបី�ារបលខ	1-800-318-2596	ស្មារព់�័ម៌ាេរបេា្រ	។
•  ក្នុងភាសាឯបទៀ�	៖ក្នុងភាសាឯបទៀ�	៖	្រសតិេបរើអ្នក្�រូវការជំួេួយក្នុងភាសារណា្រយួ	ប្�ពបីភាសាអងប់គិៃស	សូ្រទូរស័ពទាបលខ	

1-800-318-2596	េតិង្បារអ់្នក�ំណាងបសវាអ�តិ�តិជួេ	េូវភាសាប�លអ្នក្�រូវការ	។	បយើងេឹងជួួយអ្នកប�យ្រតិេ
គិតិ�លុយ�ល់អ្នកប�ើយ	។

សូ្រកំុរំបពញ	។	បេះគឺិ្�េប់�ស្មារប់�លរំណងព�័ម៌ាេរ៉ាុបណាណ ះ	។សូ្រកំុរំបពញ	។	បេះគឺិ្�េប់�ស្មារប់�លរំណងព�័ម៌ាេរ៉ាុបណាណ ះ	។
Form Approved

OMB No. 0938-1191
Expires: 10/31/2025

អ្នកមាេសតិទធតិទទួលបាេព�័ម៌ាេអំពបីទបី�ារ	ទំរងប់�លអាចចូល�ំបណើ រការបាេ�ូចជាការបបាះពុ្រពធីំ	បបាះពុ្រភស្មារ្់រេុសសពតិការប�្នក	ឬ	អូឌីបីយ៉ាូ។	អ្នកកម៏ាេសតិទធតិ�ក់
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cmsnondiscriminationnotice ឬទូរស័ពទាប�្រជួឈ្រណឌ លទូរស័ពទាទបី�ារបលខ 1-800-318-2596	។	អ្នកប្រើ	TTY	អាចទូរស័ពទាប�បលខ	 
1-855-889-4325 ។
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the U.S. Department of Health & Human Services.

 ទ្្រងប់រររទស្មារក់ាររ៉ា ររ់ងសុខភាព	េតិង	 ទ្្រងប់រររទស្មារក់ាររ៉ា ររ់ងសុខភាព	េតិង	 
ជួំេួយការរងថ់្លៃ�ៃជួំេួយការរងថ់្លៃ�ៃ

   �កព់ាកយសំុកាេប់�ឆាររ់�័ស	តា្រអេឡាញ	ប�ឯ�កព់ាកយសំុកាេប់�ឆាររ់�័ស	តា្រអេឡាញ	ប�ឯ HealthCare.gov
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្�រូវការជំួេួយស្មារទ់្្រងប់រររទររស់អ្នកឬ	?្�រូវការជំួេួយស្មារទ់្្រងប់រររទររស់អ្នកឬ	? ចូលប�	HealthCare.gov, ឬទូរស័ពទា្រកបយើងបលខ	1-800-318-2596	្រសតិេបរើអ្នក្�រូវការជំួេួយក្នុងភាសារណា្រយួ	ប្�ពបីភាសាអងប់គិៃស	សូ្រទូរស័ពទាបលខ  
1-800-318-2596	េតិង្បារអ់្នក�ំណាងបសវាអ�តិ�តិជួេ	េូវភាសាប�លអ្នក្�រូវការ	។	បយើងេឹងជួួយអ្នកប�យ្រតិេគិតិ�លុយ�ល់អ្នកប�ើយ	។	អ្នកប្រើ	TTY	អាចទូរស័ពទាប�បលខ	1-855-889-4325 ។
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សូូមកំុំ�បំ�ពេ�ញ ។ ពេ�ះគឺឺគ្រា��ត់ែ�សូគ្រា�បំព់េ�លបំ�ណង��័�៌�បំុំពេ�ះ ះ ។សូូមកំុំ�បំ�ពេ�ញ ។ ពេ�ះគឺឺគ្រា��ត់ែ�សូគ្រា�បំព់េ�លបំ�ណង��័�៌�បំុំពេ�ះ ះ ។

ប�ើេរណាប�លអ្នក្�រូវការ�ករ់ញ្ចុះះូ លក្នុងទ្្រងប់រររទបេះ	?ប�ើេរណាប�លអ្នក្�រូវការ�ករ់ញ្ចុះះូ លក្នុងទ្្រងប់រររទបេះ	?
រំបពញទំពរ័ជួំហ៊ា េទបី	២	សំររ្់រេុសសមា្ន ក់ៗ ក្នុង្គិួសារររស់អ្នកបទាះរបី្រេុសសបនាះមាេការរ៉ាររ់ងសុខភាពរចួប�ើយ។	ព�័ម៌ាេក្នុងសំណំុបរររទបេះជួួយ�បយើងឲ្យយរញ្ជា កថ់ាជួេ្គិររ់រូទទួលបាេការរ៉ាររ់ង�៉ា ងលអរំ�ុ�។	ចំេួេជំួេួយ
ឬ្រប�ទថ្លៃេក្រមវ តិធីបីប�លអ្នកមាេលក្ខណៈ្គិរ់្ �េគ់ិឺប�អកបលើចំេួេ្រេុសសក្នុង្គិួសារេតិង្បាកច់ំណូល្គិួសារររស់អ្នក។	្រសតិេបរើអ្នក្រតិេរររ់ញ្ចុះះូ លេរណាមា្ន ក	់បទាះរបីជាពួកបគិមាេការរ៉ាររ់ងសុខភាពរចួប�ើយលទធ�លថ្លៃេសតិទធតិទទួ
លបាេររស់អ្នកអាចរង�លរ៉ាះពាល់។

ស្មារេ់បី�តិជួេប�ល្�រូវការការរ៉ា ររ់ង	៖	ស្មារេ់បី�តិជួេប�ល្�រូវការការរ៉ា ររ់ង	៖	
�ករ់ញ្ចុះះូ ល្រេុសសទាងំបេះ	�ីបីបរើពួកបគិ្រតិេ�កព់ាកយសំុ	ស្មារក់ាររ៉ា ររ់ងសុខភាព	ស្មារខ់ៃួេបគិក្បី	៖
• មាេរ្បី	ឬ	្រពេធណាមា្ន ក់
• កូេ្រុសកូេ្សបីណាមា្ន កអ់ាយុប្កា្រ	21	ឆា្ន បំ�លពួកបគិរស់ប�រ្ួរទាងំកូេ្រសារ	�ង
• 	្រេុសស�ថ្លៃទបទៀ�ណាមា្ន ក	់ប�ក្នុងការវ តិល្��រព់េធបលើ្បាកច់ំណូលស�ពេ័ធ	(រ្ូរទាងំ	កុមារណាមា្ន កម់ាេអាយុបលើសពបី	21	ឆា្ន បំ�លបាេទា្រទាសងប�បលើការវ តិល្��រ	់ពេធររស់ឪពុក	ឬ	

ម្ាយណាមា្ន ក)់	។	អ្នក្រតិេចាបំាច�់កសំុ់ពេធ	ប�ើ្រ្ បីទទួលការរ៉ាររ់ងសុខភាពប�ើយ	។

ស្មារកូ់េ	ៗមាេអាយុប្កា្រ	21	ឆា្ន 	ំប�ល្�រូវការការរ៉ា ររ់ង	៖ស្មារកូ់េ	ៗមាេអាយុប្កា្រ	21	ឆា្ន 	ំប�ល្�រូវការការរ៉ា ររ់ង	៖
�ករ់ញ្ចុះះូ ល្រេុសសទាងំបេះ	�ីបីបរើពួកបគិ្រតិេ�កព់ាកយសំុ	ស្មារក់ាររ៉ា ររ់ងសុខភាព	ស្មារខ់ៃួេបគិក្បី	៖
• ឪពុក	ឬ	ម្ាយណាមា្ន ក	់(ឬឪពុក	ឬម្ាយចុង)	ប�លពួកបគិរស់ប�ជា្រយួ
• រងរអូេណាមា្ន កប់�លពួកបគិរស់ប�ជា្រយួ
• កូេ្រុស	ឬកូេ្សបីណាមា្ន ក	់ប�លពួកបគិរស់ប�ជា្រយួ	រ្ួរទាងំកូេចុង�ងប�រ
• រ្បីឬ្រពេធប�លបគិរស់ប�ជា្រយួ
• ជួេ�ថ្លៃទណាមា្ន កប់ទឿ�	ប�លមាេប�ម ះប�ក្នុងការវ តិល្��រព់េធស�ពេ័ធ	។	អ្នក្រតិេចាបំាច�់កសំុ់ពេធ	ប�ើ្រ្ បីទទួលការរ៉ា ររ់ងសុខភាពប�ើយ	។

រំពាេជំួហេទបី	2	ស្មារ្់រេុសសមា្ន ក់ៗ ក្នុង្គិួសារអ្នក។	រំពាេជំួហេទបី	2	ស្មារ្់រេុសសមា្ន ក់ៗ ក្នុង្គិួសារអ្នក។	
ចារប់�្ើ្រជា្រយួខៃួេអ្នករនាទា រ្់រករបេា្រ្រេុសសបពញវយ័េតិងកុមារ�ថ្លៃទបទៀ�។	្រសតិេបរើអ្នកមាេ្រេុសសប្ចើេជាង	2	នាកក់្នុង្គិួសារអ្នក្�រូវ��ច្រៃង	ទំពរ័ប�ើយ	ភាជា រវ់ា។

អ្នក្រតិេ្�រូវការ�្ល់ព�័ម៌ាេសាា េភាពអបន្ា្របវសេ	៍ឬ	SSN	ស្មារស់មាជួតិក្គួិសារ	អ្នក្រតិេ្�រូវការការ្គិរ�ណ្រសុ់ខភាពប�ើយ	។	បយើងេឹងរកាទុករល់	ព�័ម៌ាេប�លអ្នក�្ល់ជូួេជាឯកជួេេតិង
មាេសុវ�ាតិភាព�ូចប�លបាេបចងក្នុងចារ។់	ប្រើព�័ម៌ាេផ្ទាទា ល់ខៃួេប�ើ្រ្ បីពតិេតិ�យថា	ប�ើអ្នកមាេសតិទធតិទទួល	បាេការរ៉ា ររ់ងសុខភាពប�រឬបទ។

		ជួំហេទបី	1:			ជួំហេទបី	1:	េតិ�យ្បារអ់ំពបីររូអ្នក	។េតិ�យ្បារអ់ំពបីររូអ្នក	។

		�ំណាកក់ារទបី	2	៖			�ំណាកក់ារទបី	2	៖	សូ្រ្បារប់យើងអំពបី្គិួសារររស់អ្នក។សូ្រ្បារប់យើងអំពបី្គិួសារររស់អ្នក។

សរបសរ�ះតិ�អកសរធំីៗ	ប�យប្រើប�ទឹករ៊ាតិចពណ៌ប�ម ឬ	បខៀវងងឹ�	រ៉ាុបណាណ ះ។		 សរបសរ�ះតិ�អកសរធំីៗ	ប�យប្រើប�ទឹករ៊ាតិចពណ៌ប�ម ឬ	បខៀវងងឹ�	រ៉ាុបណាណ ះ។		 
រំបពញក្នុងរងីង់រំបពញក្នុងរងីង ់( (    )  )  �ូចបររបេះ�ូចបររបេះ    ..

(បយើង្�រូវការ្រេុសសបពញវយ័មា្ន កក់្នុង្គួិសារប�ើ្រ្ បីបធីីើជាអ្នកទំនាកទ់ំេងស្មារព់ាកយសំុររស់អ្នក)
1.		ប�ម ះប� ប�ម ះកណ្ាល 	ប�ម ះ្�កូល អកសរចុង

2.	អាសយ�ឋ េ�ទាះ	(ទុកចបនាៃ ះទបទ	្រសតិេបរើអ្នក�ម េបទ	។) 3.	អាសយ�ឋ េ�ទាះ	2

4.	ទបី្កុង 5.	រ�ឋ 6.	បលខសុតិរកូ� 7.	្រណឌ ល

8.	អាសយ�ឋ េថ្លៃ្រសេបីយ	(្រសតិេបរើខុសពបីអាសយ�ឋ េ�ទាះ) 9.		អាស័យ�ឋ េថ្លៃ្រសេបីយ	៍2

10.	ទបី្កុង 11.	រ�ឋ 12.	បលខសុតិរកូ� 13.	្រណឌ ល

14.	បលខទូរស័ពទា

  
15.	បលខទូរស័ពទាទបីពបីរ

  

16. ប�ើអ្នកចងប់ាេព�័ម៌ាេអំពបីទ្្រងប់រររទបេះ	តា្ររយៈថ្លៃ្រសេបីយឬ៍បទ	?	..................................................................................................................  បាទ/ចាស៎  បទ
អាសយ�ឋ េអុបីប្រល	៖

 
17.	ភាសាេតិយ្រប្រើ: ភាសាសរបសរ ភាសាេតិ�យ

https://www.HealthCare.gov


្�រូវការជំួេួយស្មារទ់្្រងប់រររទររស់អ្នកឬ	?្�រូវការជំួេួយស្មារទ់្្រងប់រររទររស់អ្នកឬ	? ចូលប�	HealthCare.gov, ឬទូរស័ពទា្រកបយើងបលខ	1-800-318-2596	្រសតិេបរើអ្នក្�រូវការជំួេួយក្នុងភាសារណា្រយួ	ប្�ពបីភាសាអងប់គិៃស	សូ្រទូរស័ពទាបលខ  
1-800-318-2596	េតិង្បារអ់្នក�ំណាងបសវាអ�តិ�តិជួេ	េូវភាសាប�លអ្នក្�រូវការ	។	បយើងេឹងជួួយអ្នកប�យ្រតិេគិតិ�លុយ�ល់អ្នកប�ើយ	។	អ្នកប្រើ	TTY	អាចទូរស័ពទាប�បលខ	1-855-889-4325 ។
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សូូមកំុំ�បំ�ពេ�ញ ។ ពេ�ះគឺឺគ្រា��ត់ែ�សូគ្រា�បំព់េ�លបំ�ណង��័�៌�បំុំពេ�ះ ះ ។សូូមកំុំ�បំ�ពេ�ញ ។ ពេ�ះគឺឺគ្រា��ត់ែ�សូគ្រា�បំព់េ�លបំ�ណង��័�៌�បំុំពេ�ះ ះ ។

រំបពញជំួហេទបី	2	ស្មារខ់ៃួេអ្នករ្បី្រពេធ	/	ថ្លៃ�គូិេតិងអ្នកប�ក្នុងរេទាុកររស់អ្នក	ប�លរស់ប�ជា្រយួអ្នកេតិង	/	ឬេរណាមា្ន កប់�លប�បលើលតិខតិ�រញ្ជា កព់េធ	បលើ្បាក	់ចំណូលស�ពេ័ធ�ូច�្ន ្រសតិេបរើអ្នក�កព់ាកយបស្នើ
សំុ។	សូ្រប្រើលទំពរ័	1	ស្មារព់�័ម៌ាេរបេា្រអំពបីអ្នកប�ល្�រូវ�ករ់ញ្ចុះះូ ល។	្រសតិេបរើអ្នក	្រតិេ�កព់ាកយសំុពេធបទចាបំ�ប�របេា្រ្រេុសសក្នុង្គិួសារររស់អ្នក។

1.		ប�ម ះប� ប�ម ះកណ្ាល ប�ម ះ្�កូល អកសរចុង

2.	ទំនាកទ់ំេងជា្រយួ្រេុសសទបី	1?

ររូអ្នកររូអ្នក
3.	ប�ើអ្នកបរៀរការប�ើយឬប�?

 បាទ/ចាស៎  បទ 

4.	កាលររ តិបចឆេទថ្លៃេកំបណើ �	(mm/dd/yyyy) 5.	ប�ទ

 ្សបី   ្រុស

6.	បលខសេ្តិសុខសងគ្រ	(SSN)បលខសេ្តិសុខសងគ្រ	(SSN)  
 

 បយើង្�រូវការបលខសេ្តិសុខសងគ្រ	(SSN)	្រសតិេបរើអ្នកចងប់ាេការរ៉ាររ់ងសុខភាព	េតិងមាេ	SSN	ឬអាចទទួលបាេ្រយួ	។បយើង្�រូវការបលខសេ្តិសុខសងគ្រ	(SSN)	្រសតិេបរើអ្នកចងប់ាេការរ៉ាររ់ងសុខភាព	េតិងមាេ	SSN	ឬអាចទទួលបាេ្រយួ	។	បយើងប្រើ	SSN	ប�ើ្រ្ បីប�កប្រើល្បាកច់ំណូល	ឬព�័ម៌ាេឯបទៀ�	ប�លរកប្រើលថា	ប�ើេរណាមាេ
លក្ខណៈស្រ្�្តិ	ស្មារជ់ួំេួយការរងក់ាររ៉ា ររ់ងសុខភាព	។	ស្មារព់�័ម៌ាេរបេា្រអំពបីការទទួលបាេ	SSN,	សូ្រចូលប�	socialsecurity.gov,	ឬទូរស័ពទាប�	Social	Security	បលខ	1-800-772-1213។	អ្នកប្រើ	TTY	
អាចទូរស័ពទា	ប�បលខ	1-800-325-0778។

7.  ប�ើអ្នកប្�ង�កសំុ់ការវ តិល្��រព់េធបលើ្បាកច់ំណូល	ឆា្ន បំ្កាយឬបទ	?ប�ើអ្នកប្�ង�កសំុ់ការវ តិល្��រព់េធបលើ្បាកច់ំណូល	ឆា្ន បំ្កាយឬបទ	?	អ្នកប�ប�អាច�កព់ាកយសំុស្មារក់ាររ៉ា ររ់ង	�ីបីបរើអ្នក្រតិេ�កសំុ់ការវ តិល	្��រព់េធបលើ្បាកច់ំណូលស�ពេ័ធក្បី	។

 បាទ/ចាស៎។បាទ/ចាស៎។ ្រសតិេបរើបាទ/ចាស៎្រសតិេបរើបាទ/ចាស៎	ប�ៃើយេឹងក្រមវ�ាុ	a	រ�ូ��ល់	c                  បទ	។	្រសតិេបរើបទបទ	។	្រសតិេបរើបទ	សូ្ររលំងប�ក្រមវ�ាុ	c។

a. ប�ើអ្នកេឹង�កសំុ់រ្ួរ	ជា្រយួរ្បី/	្រពេធឬ	?	...........................................................................................................................................................  បាទ/ចាស៎  បទ  

្រសតិេបរើបាទ/ចាស៎	្រសតិេបរើបាទ/ចាស៎	សូ្រសរបសរប�ម ះររស់	រ្បី/	្រពេធ	៖	

b. ប�ើអ្នកេឹងទា្រទាសងអេបី�តិជួេពឹងប�អកណាមា្ន ក	់ប�បលើការវ តិល្��រព់េធ	ររស់អ្នកឬបទ	?	........................................................................................................  បាទ/ចាស៎  បទ 

្រសតិេបរើ	រ្បី/	្រពេធ្រសតិេបរើ	រ្បី/	្រពេធ	សូ្រសរបសររយប�ម ះថ្លៃេអេបី�តិជួេពឹងប�អក	៖	

c. ប�ើអ្នកេឹងទា្រទាសងអ�តិជួេពឹងប�អកណាមា្ន ក	់ប�បលើការវ តិល្��រព់េធ	ររស់អ្នកឬបទ	?	..........................................................................................................  បាទ/ចាស៎  បទ 

្រសតិេបរើ	បាទ/ចាស៎្រសតិេបរើ	បាទ/ចាស៎	សរបសរប�ម ះររស់អ្នករំបពញពេធ	៖ ប�ើអ្នកជារជ់ាសាច�់្រជា្រយួអ្នក�កសំុ់ពេធឬបទ	?

8. ប�ើអ្នកមាេថ្លៃ�ទាបពាះឬបទ	?	..........................................................................  បាទ/ចាស៎  បទ			a.	្រសតិេបរើ	បាទ/ចាស៎្រសតិេបរើ	បាទ/ចាស៎	ប�ើមាេទារកុរ៉ាុនាម េនាក	់ប�លរពឺំងទុកជា្រុេ	ថាេឹងមាេក្នុងការមាេថ្លៃ�ទាបពាះបេះ	?		

9.	ប�ើអ្នក្�រូវការការរ៉ា ររ់ងសុខភាពឬបទ	?ប�ើអ្នក្�រូវការការរ៉ា ររ់ងសុខភាពឬបទ	?	�ីបីបរើអ្នកមាេការរ៉ាររ់ងក្បី	ប�ប�អាចមាេេូវក្រមវធីបី	ប�លមាេការរ៉ាររ់ងលអ្របសើរ	ឬ	មាេ�ថ្លៃ្រៃកាេប់�ទារ�ងប�រ	។

 បាទ/ចាស៎	។	្រសតិេបរើ	បាទ/ចាស៎បាទ/ចាស៎	។	្រសតិេបរើ	បាទ/ចាស៎		ប�ៃើយេឹងសំណួរទាងំអស់	ប�ខាងប្កា្រ	។		    បទ	។	្រសតិេបរើបទបទ	។	្រសតិេបរើបទ	សូ្ររលំងប�សំណួរអំពបី�វ តិកា	ប�បលើទំពរ័ទបី	3	។	សូ្រទុកសំណួរទាងំអស់ថ្លៃេទំពរ័បេះ	ប�ទបទ	។	  
10.		ប�ើអ្នកមាេសាា េភាពសុខភាព�ៃូវកាយ�ៃូវចតិ�្	ឬ�ៃូវអារ្រមណ៍ប�លរងកឱយមាេក្្រតិ�ក្នុងសក្រមភាព	(�ូចជាការងូ�ទឹកការបសៃ�កពាកក់ារងារ្រចាថំ្លៃ�ា	។ល។	�្្ររូវការការប�ទាសុំខភាពពតិបសស	

 ឬរស់ប�ក្នុង្រណឌ លបវជួជាសា�ស្	ឬ្រណឌ លប�ទា្ំរេុសសចាស់ជួរឬ	?	..................................................................................................................................................................      បាទ/ចាស៎	 						បទ

11. ប�ើអ្នកមាេសញ្ជា �តិអាប្ររ តិក	ឬ	ជាជួេជា�តិអាប្ររ តិកឬបទ	?	................................................................................................................................................................................................. 	បាទ/ចាស៎	 	បទ 

12.	ប�ើអ្នកជាជួេអេុញ្ញា �បអាចចូលជា�តិឬបទ	?	(ជាទូប�	បេះមាេេយ័ថា	អ្នកបាេបកើ�ប្�្របទសអាប្ររ តិក)
 បាទ/ចាស៎	។	្រសតិេបរើបាទ/ចាស៎បាទ/ចាស៎	។	្រសតិេបរើបាទ/ចាស៎	រំបពញ	a	េតិង	b	។       បទ	។	្រសតិេបរើបទបទ	។	្រសតិេបរើបទ	សូ្ររេ្ប�សំណួរបលខ	13	។

a.	បលខជួេររបទស	៖	 b.	បលខសញ្ញា រណ័ណ
រនាទា រព់បីអ្នករំបពញ	a	េតិង	b	រចួប�ើយ	
សូ្ររលំងប�សំណួរបលខ	14	។

13. ្រសតិេបរើអ្នក្រតិេប្រេជាជា�តិអាប្ររ តិក	ឬ	មាេសញ្ជា �តិអាប្ររ តិកបទ្រសតិេបរើអ្នក្រតិេប្រេជាជា�តិអាប្ររ តិក	ឬ	មាេសញ្ជា �តិអាប្ររ តិកបទ	ប�ើអ្នកមាេលក្ខណៈស្រ្�្តិចំបពាះសាា េភាពអបន្ា្របវសេឬ៍បទ	?  បាទ/ចាស៎	។បាទ/ចាស៎	។	�ករ់ញ្ចុះះូ ល្រប�ទឯកសារ	េតិង	បលខអ�្សញ្ញា ណ	។ 
សូ្រប្រើលបសចក្បីបណនា	ំ។

្រប�ទឯកសារអបន្ា្របវសេ៍ ្រប�ទសាា េភាព	(តា្រជួប្្រើស) សូ្រសរបសរប�ម ះររស់អ្នក	�ូចប�លមាេប�បលើឯកសារអបន្ា្របវសេរ៍រស់អ្នក	។

បលខជួេររបទស	ឬ	I-94 បលខរណ័ណ 	ឬ	រណ័ណ ច្រៃងប�េ

រណ័ណ អ�្សញ្ញា ណ	SEVIS	ឬកាលររ តិបចឆេទ�ួសអណ�្តិ	(តា្រជួប្្រើស) កត្ាឯបទៀ�	(បលខ្កុ្រ	ឬ	្របទសថ្លៃេការបចញបអាយ)

a.	ប�ើអ្នកធាៃ រប់ាេរស់ប�ក្នុងស�រ�ឋអាប្ររ តិកតាងំពបីឆា្ន 	ំ1996	ឬបទ	?	............................................................................................................................................................................... 	បាទ/ចាស៎	 	បទ 
b.	ប�ើអ្នក	ឬ	រ្បី/្រពេធ	ឬឪពុក/ម្ាយររស់អ្នក	ជាអ�បី�យុទធជួេ	ឬជាសមាជួតិក	កងពលស�រ�ឋអាប្ររ តិកសក្រមឬបទ	?................................................................................................................. 	បាទ/ចាស៎	 	បទ 

14.	ប�ើអ្នក្�រូវការជំួេួយរងស់្មារវ់ តិកយ៏រ្�បវជួជាសា�ស្	ពបីអំ�ុង	3	បខ្រកបេះ	ឬបទ	?	........................................................................................................................................................ 	បាទ/ចាស៎	 	បទ

15.	ប�ើអ្នករស់ប�ជា្រយួេឹងបកមង	�៉ា ងបហចមា្ន កប់�លមាេអាយុប្កា្រ	19	ឆា្ន 	ំប�ើយប�ើអ្នកគឺិជាអ្នកច្រ្ងប�លប�ទាបំកមងបេះ	ឬបទ	?	
 (សូ្រប្ជួើស	«បាទ/ចាស៎»	្រសតិេបរើអ្នក	ឬរ្បី/្រពេធអ្នកប�ទាបំកមងបេះ	។)	..........................................................................................................................................................................  បាទ/ចាស៎	 	បទ

សូ្ររយប�ម ះេតិងទំនាកទ់ំេងររស់កុមារអាយុប្កា្រ	19	ឆា្ន បំ�លរស់ប�ជា្រយួអ្នកក្នុង្គិួសារ៖

16.	ប�ើអ្នកជាេតិសតិ�សបពញបមា៉ា ងឬបទ	?	........................ 	បាទ/ចាស៎	 	បទ 17.	ប�ើអ្នកសាតិ�ក្នុងការយក្រកចតិញ្ចុះះ ឹ្រ	ប�ក្នុងអាយុ	18	ឆា្ន 	ំឬចាស់ជាងឬបទ	?	.................................. 	បាទ/ចាស៎	 	បទ
តា្រជួប្្រើស	តា្រជួប្្រើស	៖

(សូ្ររំបពញទាងំអស់	
ប�លជារំទ់ាកទ់ង	។)

19. សសញ្ជា �តិ	៖ញ្ជា �តិ	៖        ជួេជា�តិបស្កស        ជួេជា�តិបស្កប�ម 	ឬ	អា��ីតិក	អាប្ររ តិក		       ជួេជា�តិអាប្ររ តិកបស្ក្ក�្រ	ឬ	អ្នក្សុកអាឡាសាក 		      �បីលបីពបីេ		       ជួរ៉ាុេ		      កូបរ		       ជួេជា�តិអាសុបី	បស្ក្ក�្រ		      ចតិេ	 

      បវៀ�ណា្រ			       ជួេជា�តិអាសុបីឯបទៀ�			       អ្នក្សុកហថ្លៃវ			       �ី	ំឬ	ឆា្រ៉ាូរ ៉ា	ូ		       សា្រ៉ាូេ			       ជួេជា�តិបកាះបា៉ា សុបី�ីតិកឯបទៀ�			       ជា�តិពេ័ធឯបទៀ�

		�ំណាកក់ារទបី	2	៖	្រេុសសទបី	1		�ំណាកក់ារទបី	2	៖	្រេុសសទបី	1  (ចារប់�្ើ្រជា្រយួររូអ្នក	។)(ចារប់�្ើ្រជា្រយួររូអ្នក	។)

https://www.HealthCare.gov
https://ssa.gov


្�រូវការជំួេួយស្មារទ់្្រងប់រររទររស់អ្នកឬ	?្�រូវការជំួេួយស្មារទ់្្រងប់រររទររស់អ្នកឬ	? ចូលប�	HealthCare.gov, ឬទូរស័ពទា្រកបយើងបលខ	1-800-318-2596	្រសតិេបរើអ្នក្�រូវការជំួេួយក្នុងភាសារណា្រយួ	ប្�ពបីភាសាអងប់គិៃស	សូ្រទូរស័ពទាបលខ  
1-800-318-2596	េតិង្បារអ់្នក�ំណាងបសវាអ�តិ�តិជួេ	េូវភាសាប�លអ្នក្�រូវការ	។	បយើងេឹងជួួយអ្នកប�យ្រតិេគិតិ�លុយ�ល់អ្នកប�ើយ	។	អ្នកប្រើ	TTY	អាចទូរស័ពទាប�បលខ	1-855-889-4325 ។
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សូូមកំុំ�បំ�ពេ�ញ ។ ពេ�ះគឺឺគ្រា��ត់ែ�សូគ្រា�បំព់េ�លបំ�ណង��័�៌�បំុំពេ�ះ ះ ។សូូមកំុំ�បំ�ពេ�ញ ។ ពេ�ះគឺឺគ្រា��ត់ែ�សូគ្រា�បំព់េ�លបំ�ណង��័�៌�បំុំពេ�ះ ះ ។

�ំណាកក់ារទបី	2	៖	្រេុសសទបី	1�ំណាកក់ារទបី	2	៖	្រេុសសទបី	1  (រេ្ជា្រយួររូអ្នក	។)(រេ្ជា្រយួររូអ្នក	។)

  សូ្រអរគុិណ!	បេះគឺិជាព�័ម៌ាេទាងំអស់	ប�លបយើងចង�់ឹងអំពបីអ្នក	។សូ្រអរគុិណ!	បេះគឺិជាព�័ម៌ាេទាងំអស់	ប�លបយើងចង�់ឹងអំពបីអ្នក	។

ការងាររចះុរ្េ្ន	ឬ	ព�័ម៌ាេ្បាកច់ំណូលការងាររចះុរ្េ្ន	ឬ	ព�័ម៌ាេ្បាកច់ំណូល

 ្�រូវបាេជួួលប�យ	៖្�រូវបាេជួួលប�យ	៖	្រសតិេបរើអ្នករចះុរ្េ្នបេះ្�រូវបាេជួួល	សូ្រ្បារប់យើងអំពបី
្បាកច់ំណូលររស់អ្នក។	ចារប់�្ើ្រជា្រយួក្រមវ�ាុ	20។

 មាេបគិជួួលបទ	៖	មាេបគិជួួលបទ	៖	
រលំងប�ក្រមវ�ាុ	30។

 បធីីើការបអាយខៃួេឯង	៖បធីីើការបអាយខៃួេឯង	៖  
រលំងប�ក្រមវ�ាុ	29។

ការងាររចះុរ្េ្នទបី	1	៖ការងាររចះុរ្េ្នទបី	1	៖
20.	បឈ្នួមើររស់េប�ជួក

a.	អាសយ�ឋ េររស់េប�ជួក	(តា្រជួប្្រើស)

b.	ទបី្កុង c.	រ�ឋ d.	បលខសុតិរកូ� 21.	បលខទូរស័ពទាបពលលាា ច

  
22.	្បាកឈ់្នួ្នួល/	្បាកក់ំថ្លៃរប្�	(្រុេេឹងពេធ)

$ 
     តា្របមា៉ា ង	     ្រយួសប្ា�៍	     បរៀងរល់	2	សប្ា�៍

     ពបីរ�ងក្នុង្រយួបខ	     បរៀងរល់បខ	     ្រយួឆា្ន ំ

23.	អា្តាបមា៉ា ងបាេបធីីើការបរៀងរល់សប្ា�៍

ការងាររចះុរ្េ្នទបី	2	៖	ការងាររចះុរ្េ្នទបី	2	៖	(្រសតិេបរើអ្នកមាេការរបេា្របទៀ�	ប�ើយ្�រូវការចបនាៃ ះរបេា្រ	សូ្រ�ក�់	ភាជា រស់េៃឹក្ក�ស	។)(្រសតិេបរើអ្នកមាេការរបេា្របទៀ�	ប�ើយ្�រូវការចបនាៃ ះរបេា្រ	សូ្រ�ក�់	ភាជា រស់េៃឹក្ក�ស	។)

24.	បឈ្នួមើររស់េប�ជួក

a.	អាសយ�ឋ េររស់េប�ជួក	(តា្រជួប្្រើស)

b.	ទបី្កុង c.	រ�ឋ d.	បលខសុតិរកូ� 25.	បលខទូរស័ពទាបពលលាា ច

  
26.	្បាកឈ់្នួ្នួល/	្បាកក់ំថ្លៃរប្�	(្រុេេឹងពេធ)

$ 
     តា្របមា៉ា ង	     ្រយួសប្ា�៍	     បរៀងរល់	2	សប្ា�៍

     ពបីរ�ងក្នុង្រយួបខ	     បរៀងរល់បខ	     ្រយួឆា្ន ំ

27.	អា្តាបមា៉ា ងបាេបធីីើការបរៀងរល់សប្ា�៍

28.	ងឆា្ន កំេៃង្រកបេះ	ប�ើអ្នកបាេ	៖	ងឆា្ន កំេៃង្រកបេះ	ប�ើអ្នកបាេ	៖	      ផ្ទាៃ ស់ការងារ       ឈ្នួរប់ធីីើការ       ចារប់�្ើ្របធីីើការពបីររបីបមា៉ា ង      �ម េជួប្្រើសទាងំបេះបទ

29.	្រសតិេបរើបធីីើការបអាយខៃួេឯង	សូ្រប�ៃើយ្រសតិេបរើបធីីើការបអាយខៃួេឯង	សូ្រប�ៃើយ a េតិងេតិង b ៖

a.	្រប�ទថ្លៃេការងារ	៖	

b. ប�ើ្បាកច់ំណូលសុទធរ៉ាុនាម េ	(្បាកច់ំបណញរនាទា រព់បីការចំណាយខាងពាណតិ ជួជាក្រម្�រូវបាេរងរ់ចួប�ើយ)	អ្នកេឹងទទួលពបីការជួួលខៃួេឯងបេះ	បខបេះ? សូ្រប្រើលបសចក្បីបណនា	ំ។ $ 
30. ្បាកច់ំណូលឯបទៀ�	ប�លអ្នកទទួលបាេ	បខបេះ	៖	្បាកច់ំណូលឯបទៀ�	ប�លអ្នកទទួលបាេ	បខបេះ	៖	សូ្ររំបពញកត្ាទាងំអស់ប�លជារទ់ាកទ់ង	ប�ើយ�្ល់ចំេួេ	េតិងប�ើអ្នកបាេទទួល្រមាញឹក�៉ា ងណាប�រ	។	រំបពញកបេៃងបេះ	្រសតិេបរើ�ម េបទ	។	   
កំណ�ស់ារ	៖កំណ�ស់ារ	៖	អ្នក្រតិេចាបំាច់្ បារប់យើង	អំពបី្បាកច់ំណូលពបី្បាកច់តិញ្ចុះះ ឹ្របកមង	្បាកអ់�បី�	យុទធជួេ	ឬ្បាកច់ំណូលឧរ�ា្រភសេ្តិសុខ	(Supplemental	Security	Income,	SSI)។	

    �ម េការងារ

$   ជាញឹកញាររ់៉ាុណាណ ប�រ	? 

 			បសាធីេអាហរកតិចះបាេទទួល	(ណ�ស់ារ	៖	្�េប់�ស្មារក់ារលះបលងប�លបាេសប្្រច្រុេ	1/1/2019)	រ៉ាុបណាណ ះ	។

$   ជាញឹកញាររ់៉ាុណាណ ប�រ	? 

     ្បាករ់បឺ្��

$   ជាញឹកញាររ់៉ាុណាណ ប�រ	? 

    ចំេួេចំណូលសុទធពបីប្ស/ការបេសា្�បី

$   ជាញឹកញាររ់៉ាុណាណ ប�រ	? 
    ្បាកស់េ្តិសុខសងគ្រ

$  ជាញឹកញាររ់៉ាុណាណ ប�រ	? 

    ចំេួេចំណូលសុទធពបីកថ្លៃ្្រជួួល/	កថ្លៃ្្រអ្នកេតិពេធ

$   ជាញឹកញាររ់៉ាុណាណ ប�រ	? 
    គិណបេយយចូលេតិវ�្េ៍

$   ជាញឹកញាររ់៉ាុណាណ ប�រ	? 

    ្បាកច់ំណូលឯបទៀ�្រប�ទ	៖
$   ជាញឹកញាររ់៉ាុណាណ ប�រ	? 

31. ការកា�រ់េាយអេុមាេការកា�រ់េាយអេុមាេ	សូ្ររំបពញកត្ាទាងំអស់ប�លជារទ់ាកទ់ង	ប�ើយ�្ល់ចំេួេ	េតិងប�ើអ្នកបាេទទួល្រមាញឹក�៉ា ងណាប�រ	។	្រសតិេបរើអ្នករង់្ បាកស់្មារអ់ីបី	ៗ្រយួ្រប�ទ	ប�ល្�រូវបាេក�រ់េាយ	ប�បលើការវ តិល្��រព់េធបលើ
្បាកច់ំណូលស�ពេ័ធ	សូ្រ្បារប់យើងអំពបីអីបី	ៗទាងំបេះ	អាចបធីីើបអាយការរ៉ាររ់ងសុខភាព	កាេប់�ចុះទារខៃះ	។ កំណ�ស់ារ	៖កំណ�ស់ារ	៖	អ្នក្រតិេ្�រូវរញ្ចុះះូ ល្បាកច់តិញ្ចុះះ ឹ្រកូេ	ប�លអ្នករង	់ឬ�ថ្លៃ្រៃប�ល្�រូវបាេគិតិ�រញ្ចុះះុ លជា្សាច	់ប�ក្នុងចប្រៃើយចំបពាះការជួួលខៃួេឯង	(សំណួរ	29b)	។

 			បាេរងប់សាធីេអាហរកតិចះ	(ណ�ស់ារ	៖	្�េប់�ស្មារក់ារលះបលងប�លបាេសប្្រច្រុេ	1/1/2019)	រ៉ាុបណាណ ះ	។

$   ជាញឹកញាររ់៉ាុណាណ ប�រ	? 

    ការកា�រ់េាយអេុមាេឯបទៀ�្រប�ទ	៖

  

$    ជាញឹកញាររ់៉ាុណាណ ប�រ	?     ការ្បាកក់្រះបីររ	ស់េតិសតិស�

$   ជាញឹកញាររ់៉ាុណាណ ប�រ	? 
32.	រំបពញសំណួរបេះ	្រសតិេបរើ្បាកច់ំណូលររស់អ្នកផ្ទាៃ ស់រ្ូរ	ក្នុងអំ�ុងឆា្ន 	ំហក�ូ់ចជាអ្នក្�េប់�បធីីើការប�្រយួ	ស្មារប់�្នកថ្លៃេឆា្ន 	ំឬ	ទទួលអ�ា្រប�ជួេ	៍ស្មារប់ខ្រយួ្រប�ទ	។	្រសតិេបរើអ្នករពំឹងទុកជា្រុេេូវការផ្ទាៃ ស់រ្ូរ	ចំបពាះ
្បាកច់ំណូល្រចាបំខ	សូ្ររលំងប�្រេុសសរនាទា រប់ទៀ�	។  

ចំេួេ្បាកច់ំណូលសររុឆា្ន បំេះឆា្ន បំេះ 

$ 
្បាកច់ំណូលសររុឆា្ន បំ្កាយឆា្ន បំ្កាយ	(្រសតិេបរើអ្នកគិតិ�ថាវាខុស�្ន )

$   រំបពញ្រសតិេបរើអ្នកគិតិ�ថា្បាកច់ំណូលររស់អ្នកេឹងពតិបាកទាយ។

https://www.HealthCare.gov


្�រូវការជំួេួយស្មារទ់្្រងប់រររទររស់អ្នកឬ	?្�រូវការជំួេួយស្មារទ់្្រងប់រររទររស់អ្នកឬ	? ចូលប�	HealthCare.gov, ឬទូរស័ពទា្រកបយើងបលខ	1-800-318-2596	្រសតិេបរើអ្នក្�រូវការជំួេួយក្នុងភាសារណា្រយួ	ប្�ពបីភាសាអងប់គិៃស	សូ្រទូរស័ពទាបលខ  
1-800-318-2596	េតិង្បារអ់្នក�ំណាងបសវាអ�តិ�តិជួេ	េូវភាសាប�លអ្នក្�រូវការ	។	បយើងេឹងជួួយអ្នកប�យ្រតិេគិតិ�លុយ�ល់អ្នកប�ើយ	។	អ្នកប្រើ	TTY	អាចទូរស័ពទាប�បលខ	1-855-889-4325 ។

   
ទំព័រលបខ	4 េថ្លៃទំព័រលបខ 9

សូូមកំុំ�បំ�ពេ�ញ ។ ពេ�ះគឺឺគ្រា��ត់ែ�សូគ្រា�បំព់េ�លបំ�ណង��័�៌�បំុំពេ�ះ ះ ។សូូមកំុំ�បំ�ពេ�ញ ។ ពេ�ះគឺឺគ្រា��ត់ែ�សូគ្រា�បំព់េ�លបំ�ណង��័�៌�បំុំពេ�ះ ះ ។
កំណ�ស់ារ	៖	្រសតិេបរើ្រេុសសបេះ្រតិេ្�រូវការការរ៉ា ររ់ងសុខភាពបទ	្�េប់�ប�ៃើយេឹង	សំណួរ	1-10	ប�បលើទំពរ័បេះ	។	កំណ�ស់ារ	៖	្រសតិេបរើ្រេុសសបេះ្រតិេ្�រូវការការរ៉ា ររ់ងសុខភាពបទ	្�េប់�ប�ៃើយេឹង	សំណួរ	1-10	ប�បលើទំពរ័បេះ	។	
បធីីើការច្រៃង្រយួថ្លៃេទំពរ័	4-5	្រសតិេបរើមាេបលើសពបី្រេុសសបលើសពបី	2	នាក	់ប�ក្នុង�ទាះររស់អ្នក	។បធីីើការច្រៃង្រយួថ្លៃេទំពរ័	4-5	្រសតិេបរើមាេបលើសពបី្រេុសសបលើសពបី	2	នាក	់ប�ក្នុង�ទាះររស់អ្នក	។		�ំណាកក់ារទបី	2	៖	្រេុសស	ទបី	2	៖		�ំណាកក់ារទបី	2	៖	្រេុសស	ទបី	2	៖

រំបពញ�ំណាកក់ារទបី	2	ស្មាររ់រូអ្នក	រ្បីឬ្រពេធ/ថ្លៃ�គូិ	េតិងកូេៗ	ប�លរស់ប�ជា្រយួអ្នក	េតិង/ឬ	េរណាមា្ន កប់�លមាេប�ម ះប�បលើការវ តិល្��រព់េធបលើ្បាកច់ំណូលស�ពេ័ធ	្រសតិេបរើអ្នកបាេ�កសំុ់	។	្រសតិេបរើអ្នក្រតិេបាេ
បធីីើពេធបទ	សូ្រចាថំាប�ប�អាច�ករ់ញ្ចុះះូ លសមាជួតិកក្នុង�ទាះ	ប�លរស់ប�ជា្រយួអ្នក	។	សូ្រប្រើលទំពរ័បលខ	1	ស្មារព់�័ម៌ាេរបេា្រអំពបីប�ើគិរ្ បី�ករ់ញ្ចុះះូ ល	។

1.	ប�ម ះប� ប�ម ះកណ្ាល ប�ម ះ្�កូល 	អកសរចុង

2.	ទំនាកទ់ំេងជា្រយួ្រេុសសទបី	1?	សូ្រប្រើលបសចក្បីបណនា	ំ។ 3.	ប�ើ្រេុសសទបី	2	បរៀរការប�ើយឬប�	?

 បាទ/ចាស៎	  បទ

4.	កាលររ តិបចឆេទថ្លៃេកំបណើ �	(mm/dd/yyyy) 5.	ប�ទ

 ្សបី   ្រុស

6.	បលខសេ្តិសុខសងគ្រ	(SSN)  
 បយើង្�រូវការបេះ	្រសតិេបរើអ្នកចងប់ាេការរ៉ាររ់ងសុខភាព	ស្មារ្់រេុសសទបី	2	បយើង្�រូវការបេះ	្រសតិេបរើអ្នកចងប់ាេការរ៉ាររ់ងសុខភាព	ស្មារ្់រេុសសទបី	2	

េតិង្រេុសសទបី	2	មាេ	SSN.	។េតិង្រេុសសទបី	2	មាេ	SSN.	។

7.	ប�ើ្រេុសសទបី	2	រស់ប�ឯអាសយ�ឋ េ�ប�ល	�ូចជា្រេុសសទបី	2	មាេ	SSN	។	.....................................................................................................................................................................................  បាទ/ចាស៎ 	បទ
្រសតិេបរើបទ្រសតិេបរើបទ	សរបសររយអាសយ�ឋ េ	៖

 
 

8.	ប�ើ្រេុសសទបី	2	ប្�ង�កសំុ់ការវ តិល្��រព់េធបលើ្បាកច់ំណូល	ឆា្ន បំ្កាយឬ	បទ	?	ប�ើ្រេុសសទបី	2	ប្�ង�កសំុ់ការវ តិល្��រព់េធបលើ្បាកច់ំណូល	ឆា្ន បំ្កាយឬ	បទ	?	អ្នកប�ប�អាច�កព់ាកយសំុស្មារក់ាររ៉ា ររ់ង	�ីបីបរើ្រេុសសទបី	2	្រតិេ�កសំុ់ការវ តិល	្��រព់េធបលើ្បាកច់ំណូលស�ពេ័ធក្បី	។

 បាទ/ចាស៎។បាទ/ចាស៎។ ្រសតិេបរើបាទ/ចាស៎្រសតិេបរើបាទ/ចាស៎	ប�ៃើយេឹងក្រមវ�ាុ	a	រ�ូ��ល់	c                  បទ	។	្រសតិេបរើបទបទ	។	្រសតិេបរើបទ	សូ្ររលំងប�ក្រមវ�ាុ	c។
a.	 ប�ើ្រេុសសទបី	2	េឹង�កសំុ់រ្ួរ	ជា្រយួរ្បី/	្រពេធឬ 	.......................................................................................................................................................................................................       បាទ/ចាស៎ 						បទ

្រសតិេបរើបាទ/ចាស៎	្រសតិេបរើបាទ/ចាស៎	សូ្រសរបសរប�ម ះររស់	រ្បី/	្រពេធ	៖	

b.	 ប�ើ្រេុសសទបី	2	េឹងទា្រទាសងអេបី�តិជួេពឹងប�អកណាមា្ន ក	់ប�បលើការវ តិល្��រព់េធ	ររស់ខៃួេ	ឬបទ	?	.....................................................................................................................................       បាទ/ចាស៎       បទ
្រសតិេបរើ	រ្បី/	្រពេធ្រសតិេបរើ	រ្បី/	្រពេធ	សូ្រសរបសររយប�ម ះថ្លៃេអេបី�តិជួេពឹងប�អក	៖	

c.	 ប�ើ្រេុសសទបី	2	េឹងទា្រទាសងអ�តិជួេពឹងប�អកណាមា្ន ក	់ប�បលើការវ តិល្��រព់េធ	ររស់អ្នកឬបទ	?.................................................................................................................................................  បាទ/ចាស៎ 	បទ
្រសតិេបរើ	បាទ/ចាស៎្រសតិេបរើ	បាទ/ចាស៎	សូ្រសរបសររយប�ម ះថ្លៃេអ្នក�កសំុ់ពេធ	៖ ្រសតិេបរើ	បាទ/ចាស៎	សូ្រសរបសររយប�ម ះថ្លៃេអ្នក�កសំុ់ពេធ	៖

9. ប�ើ្រេុសសទបី	2	មាេថ្លៃ�ទាបពាះឬបទ	?	...................................................................................  បាទ/ចាស៎  បទ			a.	្រសតិេបរើ	បាទ/ចាស៎្រសតិេបរើ	បាទ/ចាស៎	ប�ើមាេទារកុរ៉ាុនាម េនាក	់ប�លរពឺំងទុកជា្រុេ	ថាេឹងមាេក្នុងការមាេថ្លៃ�ទាបពាះបេះ	?		

10.	ប�ើ្រេុសសទបី	2	្�រូវការរ៉ា ររ់ងសុខភាពឬបទ	?ប�ើ្រេុសសទបី	2	្�រូវការរ៉ា ររ់ងសុខភាពឬបទ	?	(�ីបីបរើ្រេុសសទបី	2	មាេការរ៉ាររ់ងក្បី	ប�ប�អាចមាេេូវក្រមវធីបី	ប�លមាេការរ៉ាររ់ងលអ	្របសើរ	ឬ	មាេ�ថ្លៃ្រៃកាេប់�ទារ�ងប�រ	។)

 បាទ/ចាស៎	។	្រសតិេបរើ	បាទ/ចាស៎បាទ/ចាស៎	។	្រសតិេបរើ	បាទ/ចាស៎		ប�ៃើយេឹងសំណួរទាងំអស់	ប�ខាងប្កា្រ	។		
    បទ	។	្រសតិេបរើបទបទ	។	្រសតិេបរើបទ	សូ្ររលំងប�សំណួរអំពបី�វ តិកា	ប�បលើទំពរ័ទបី	5	។	សូ្រទុកសំណួរទាងំអស់ថ្លៃេទំពរ័បេះ	ប�ទបទ	។  

11.	ប�ើរុគិគលតិកទបី	2	មាេសាា េភាពសុខភាព�ៃូវកាយ�ៃូវចតិ�្ឬ�ៃូវអារ្រមណ៍ប�លរណ្ាល	ឱយមាេប�េកំណ�ក់្នុងសក្រមភាព	(�ូចជាងូ�ទឹកបសៃ�កពាកសំ់បលៀករំពាក់្ រចា	ំថ្លៃ�ាជាប�ើ្រ)	

 �្្ររូវការប�ទាសុំខភាពពតិបសសឬរស់ប�ក្នុង្រណឌ លសុខភាពឬ្រណឌ ល	ប�ទា?ំ  	.............................................................................................................................................................................  បាទ/ចាស៎  បទ

12. ប�ើ្រេុសសទបី	2	មាេសញ្ជា �តិអាប្ររ តិក	ឬ	ជាជួេជា�តិអាប្ររ តិកឬបទ	?	............................................................................................................................................................................................................  បាទ/ចាស៎  បទ

13.	ប�ើ្រេុសសទបី	2	ជាជួេអេុញ្ញា �បអាចចូលជា�តិឬបទ	?	(ជាទូប�	បេះមាេេយ័ថា	ពួកបគិបាេបកើ�ប្�្របទសអាប្ររ តិក)	

 បាទ/ចាស៎	។	្រសតិេបរើបាទ/ចាស៎បាទ/ចាស៎	។	្រសតិេបរើបាទ/ចាស៎	រំបពញ	a	េតិង	រ	។      បទ	។	្រសតិេបរើបទបទ	។	្រសតិេបរើបទ	សូ្ររេ្ប�សំណួរបលខ	14	។

a.	ទបីជួេររបទស	 b.	បលខសញ្ញា រណ័ណ
រនាទា រព់បីអ្នករំបពញ	a	េតិង	b	រចួប�ើយ	

សូ្ររលំងប�សំណួរបលខ	15	។

14. ្រសតិេបរើ្រេុសសទបី	2	្រតិេប្រេជាជា�តិអាប្ររ តិក	ឬ	មាេសញ្ជា �តិអាប្ររ តិកបទ	ប�ើអ្នកមាេលក្ខណៈស្រ្�្តិចំបពាះ្រសតិេបរើ្រេុសសទបី	2	្រតិេប្រេជាជា�តិអាប្ររ តិក	ឬ	មាេសញ្ជា �តិអាប្ររ តិកបទ	ប�ើអ្នកមាេលក្ខណៈស្រ្�្តិចំបពាះសាា េភាពអបន្ា្របវសេឬ៍បទ	?   បាទ/ចាស៎	។បាទ/ចាស៎	។	�ករ់ញ្ចុះះូ ល្រប�ទឯកសារ	េតិង	បលខអ�្សញ្ញា ណ	។	សូ្រប្រើលបសចក្បីបណនា	ំ។

្រប�ទឯកសារអបន្ា្របវសេ	៍៖ ្រប�ទសាា េភាព	(តា្រជួប្្រើស)	៖ សូ្រសរបសរប�ម ះររស់្រេុសសទបី	2		�ូចប�លមាេប�បលើឯកសារអបន្ា្របវសេរ៍រស់អ្នក	។

បលខជួេររបទស	ឬ	I-94 បលខរណ័ណ 	ឬ	រណ័ណ ច្រៃងប�េ

រណ័ណ អ�្សញ្ញា ណ	SEVIS	ឬកាលររ តិបចឆេទ�ួសអណ�្តិ	(តា្រជួប្្រើស) កត្ាឯបទៀ�	(បលខ្កុ្រ	ឬ	្របទសថ្លៃេការបចញបអាយ)

a.	ប�ើ្រេុសសទបី	2	ធាៃ រប់ាេរស់ប�ក្នុងស�រ�ឋអាប្ររ តិកតាងំពបីឆា្ន 	ំ1996	ឬបទ	?	.........................................................................................................................................................................................  បាទ/ចាស៎  បទ 
b.	ប�ើ្រេុសសទបី	2		ឬ	រ្បី/្រពេធ	ឬឪពុក/ម្ាយររស់អ្នក	ជាអ�បី�យុទធជួេ	ឬជាសមាជួតិក	កងពលស�រ�ឋអាប្ររ តិកសក្រមឬបទ	?	..........................................................................................................................  បាទ/ចាស៎ 	បទ 

15.	ប�ើ្រេុសសទបី	2	្�រូវការជំួេួយរងស់្មារវ់ តិកយ៏រ្�បវជួជាសា�ស្	ពបីអំ�ុង	3	បខ្រកបេះ	ឬបទ	?	.................................................................................................................................................................  បាទ/ចាស៎ 	បទ

16.	ប�ើ្រេុសសទបី	2	រស់ប�ជា្រយួេឹងបកមង	�៉ា ងបហចមា្ន កប់�លមាេអាយុប្កា្រ	19	ឆា្ន 	ំប�ើយប�ើអ្នកគឺិជាអ្នកច្រ្ងប�លប�ទាបំកមងបេះ	ឬបទ?(រំបពញ“	បាទ/ចាស”	្រសតិេបរើរុគិគលតិក	2	នាកឬ់រ្បី	/	្រពេធររស់ពួកបគិប្រើលប�	បកមងបេះ។	)	  បាទ/ចាស៎	 	បទ

17.	សូ្រ្បារប់�ម ះេតិងទំនាកទ់ំេងថ្លៃេបកមងណាមា្ន កប់�លមាេអាយុប្កា្រ	19	ឆា្ន 	ំប�លរស់ប�ជា្រយួអ្នក	ប�ក្នុង�ទាះសំបរងររស់អ្នក	៖	(កត្ាទាងំបេះ	អាចជាបកមង	ៗ�ប�ល	ប�លបាេសរបសររយប�បលើទំពរ័ទបី	2)

ប�ើ្រេុសសទបី	2	សាតិ�ក្នុងការយក្រកចតិញ្ចុះះ ឹ្រ	ប�ក្នុងអាយុ	18	ឆា្ន 	ំឬចាស់ជាង	ឬបទ	?	........................................................................................................................................................................       បាទ/ចាស៎	       បទ

សូ្រប�ៃើយេឹងសំណួរទាងំបេះ	្រសតិេបរើ្រេុសសទបី	2		មាេអាយុ	22	ឆា្ន 	ំឬបកមង	ជាង	៖សូ្រប�ៃើយេឹងសំណួរទាងំបេះ	្រសតិេបរើ្រេុសសទបី	2		មាេអាយុ	22	ឆា្ន 	ំឬបកមង	ជាង	៖
18. ប�ើ្រេុសសទបី	2	មាេការធានារ៉ាររ់ង	តា្ររយៈការងារ	ប�ើយ	បា�រ់ងវ់ា	ក្នុងអំ�ុង	3	បខកេៃង្រកបេះឬបទ	?	....................................................................................................................................       បាទ/ចាស៎	       បទ

a.	្រសតិេបរើបាទ/	ចាស៎្រសតិេបរើបាទ/	ចាស៎	កាលររ តិបចឆេទចរ	់៖:
  

	b.	្រូលប��ុការធានារ៉ាររ់ងបាេរញ្ចុះះរ	់៖	
 

19.	ប�ើ្រេុសសទបី	2	ជាេតិសតិស�បពញបមា៉ា ងឬបទ	?	......................................................................................................................................................................................................................       បាទ/ចាស៎	 						បទ

តា្រជួប្្រើស	៖តា្រជួប្្រើស	៖
(សូ្ររំបពញទាងំអស់	ប�លជារំទ់ាកទ់ង	។

21. សញ្ជា �តិ	៖   ជួេជា�តិបស្កស    ជួេជា�តិបស្កប�ម 	ឬ	អា��ីតិក	អាប្ររ តិក		  ជួេជា�តិអាប្ររ តិកបស្ក្ក�្រ	ឬ	អ្នក្សុកអាឡាសាក 		  �បីលបីពបីេ		  ជួរ៉ាុេ		  កូបរ		  ជួេជា�តិអាសុបី	

បស្ក្ក�្រ		  ចតិេ	  បវៀ�ណា្រ			  ជួេជា�តិអាសុបីឯបទៀ�			  អ្នក្សុកហថ្លៃវ			  �ី	ំឬ	ឆា្រ៉ាូរ ៉ា	ូ		  សា្រ៉ាូេ			  ជួេជា�តិបកាះបា៉ា សុបី�ីតិកឯបទៀ�			  ជា�តិពេ័ធឯបទៀ�	

https://www.HealthCare.gov


្�រូវការជំួេួយស្មារទ់្្រងប់រររទររស់អ្នកឬ	?្�រូវការជំួេួយស្មារទ់្្រងប់រររទររស់អ្នកឬ	? ចូលប�	HealthCare.gov, ឬទូរស័ពទា្រកបយើងបលខ	1-800-318-2596	្រសតិេបរើអ្នក្�រូវការជំួេួយក្នុងភាសារណា្រយួ	ប្�ពបីភាសាអងប់គិៃស	សូ្រទូរស័ពទាបលខ  
1-800-318-2596	េតិង្បារអ់្នក�ំណាងបសវាអ�តិ�តិជួេ	េូវភាសាប�លអ្នក្�រូវការ	។	បយើងេឹងជួួយអ្នកប�យ្រតិេគិតិ�លុយ�ល់អ្នកប�ើយ	។	អ្នកប្រើ	TTY	អាចទូរស័ពទាប�បលខ	1-855-889-4325 ។

   
ទំព័រលបខ	5 េថ្លៃទំព័រលបខ 9

សូូមកំុំ�បំ�ពេ�ញ ។ ពេ�ះគឺឺគ្រា��ត់ែ�សូគ្រា�បំព់េ�លបំ�ណង��័�៌�បំុំពេ�ះ ះ ។សូូមកំុំ�បំ�ពេ�ញ ។ ពេ�ះគឺឺគ្រា��ត់ែ�សូគ្រា�បំព់េ�លបំ�ណង��័�៌�បំុំពេ�ះ ះ ។

		�ំណាកក់ារទបី	2	៖	្រេុសស	ទបី	2	៖		�ំណាកក់ារទបី	2	៖	្រេុសស	ទបី	2	៖
សូ្រ្បារប់យើងអំពបី្បាកច់ំណូលណាប�ល	្រេុសសទបី	2	ទទួលបាេ	។ 
រំបពញទំពរ័បេះ	�ីបីបរើ	្រេុសសទបី	2	្រតិេ្�រូវការការរ៉ា ររ់ងសុខភាពបទ	។

  សូ្រអរគុិណ!	បេះគឺិជាព�័ម៌ាេទាងំអស់	ប�លបយើងចង�់ឹងអំពបី្រេុសសទបី	2	។សូ្រអរគុិណ!	បេះគឺិជាព�័ម៌ាេទាងំអស់	ប�លបយើងចង�់ឹងអំពបី្រេុសសទបី	2	។

			ការងាររចះុរ្េ្ន	ឬ	ព�័ម៌ាេ្បាកច់ំណូល			ការងាររចះុរ្េ្ន	ឬ	ព�័ម៌ាេ្បាកច់ំណូល
 ្�រូវបាេជួួលប�យ	៖្�រូវបាេជួួលប�យ	៖	្រសតិេបរើ្រេុសសទបី	2	រចះុរ្េ្នបេះ្�រូវបាេជួួល	សូ្រ្បារប់យើងអំពបី
្បាកច់ំណូលររស់អ្នក។	ចារប់�្ើ្រជា្រយួក្រមវ�ាុ	22។

 មាេបគិជួួលបទ	៖	មាេបគិជួួលបទ	៖	
រលំងប�ក្រមវ�ាុ	32។

 បធីីើការបអាយខៃួេឯង	៖	បធីីើការបអាយខៃួេឯង	៖	
រលំងប�ក្រមវ�ាុ	31។

	ការងាររចះុរ្េ្នទបី	1	៖	ការងាររចះុរ្េ្នទបី	1	៖
22.	បឈ្នួមើររស់េប�ជួក

a.	អាសយ�ឋ េររស់េប�ជួក	(តា្រជួប្្រើស)

b.	ទបី្កុង c.	រ�ឋ d.	បលខសុតិរកូ� 23.	បលខទូរស័ពទាបពលលាា ច

  
24.	្បាកឈ់្នួ្នួល/	្បាកក់ំថ្លៃរប្�	(្រុេេឹងពេធ)

$ 
     តា្របមា៉ា ង	      ្រយួសប្ា�៍	      បរៀងរល់	2	សប្ា�៍

     ពបីរ�ងក្នុង្រយួបខ	      បរៀងរល់បខ	      ្រយួឆា្ន ំ

25.	អា្តាបមា៉ា ងបាេបធីីើការបរៀងរល់សប្ា�៍

	ការងាររចះុរ្េ្នទបី	2	៖		ការងាររចះុរ្េ្នទបី	2	៖	(្រសតិេបរើ	្រេុសសទបី	2	មាេការងារប�្របទៀ�	សូ្រ�ក�់ភាជា រស់េៃឹក្ក�ស្រយួបទៀ�)(្រសតិេបរើ	្រេុសសទបី	2	មាេការងារប�្របទៀ�	សូ្រ�ក�់ភាជា រស់េៃឹក្ក�ស្រយួបទៀ�)

26.	បឈ្នួមើររស់េប�ជួក

a.	អាសយ�ឋ េររស់េប�ជួក	(តា្រជួប្្រើស)

b.	ទបី្កុង c.	រ�ឋ d.	បលខសុតិរកូ� 27.	បលខទូរស័ពទាបពលលាា ច

  
28.	្បាកឈ់្នួ្នួល/	្បាកក់ំថ្លៃរប្�	(្រុេេឹងពេធ)

$ 
     តា្របមា៉ា ង	      ្រយួសប្ា�៍	     បរៀងរល់	2	សប្ា�៍

     ពបីរ�ងក្នុង្រយួបខ	      បរៀងរល់បខ	     ្រយួឆា្ន ំ

29.	អា្តាបមា៉ា ងបាេបធីីើការបរៀងរល់សប្ា�៍

30.	ក្នុងឆា្ន កំេៃង្រកបេះ	ប�ើ្រេុសសទបី	2	បាេ	៖	ក្នុងឆា្ន កំេៃង្រកបេះ	ប�ើ្រេុសសទបី	2	បាេ	៖	     ផ្ទាៃ ស់ការងារ       ឈ្នួរប់ធីីើការ       ចារប់�្ើ្របធីីើការពបីររបីបមា៉ា ង       �ម េជួប្្រើសទាងំបេះបទ

31.	្រសតិេបរើជួេទបី	2	បធីីើការឲ្យយខៃួេឯង	សូ្ររំបពញក្រមវ�ាុ	a	េតិង	b៖	្រសតិេបរើជួេទបី	2	បធីីើការឲ្យយខៃួេឯង	សូ្ររំបពញក្រមវ�ាុ	a	េតិង	b៖	

a.	្រប�ទថ្លៃេការងារ	៖	

b. ប�ើ្បាកច់ំណូលសុទធរ៉ាុនាម េ	(្បាកច់ំបណញរនាទា រព់បីការចំណាយខាងពាណតិ ជួជាក្រម្�រូវបាេរងរ់ចួប�ើយ)	្រេុសសទបី	2	េឹងទទួលពបីការជួួលខៃួេឯងបេះ	បខបេះ?	សូ្រប្រើលបសចក្បីបណនា	ំ។ $ 
32..  ្បាកច់ំណូលឯបទៀ�ប�ល	្រេុសសទបី	2	ទទួលបាេបខបេះ	៖្បាកច់ំណូលឯបទៀ�ប�ល	្រេុសសទបី	2	ទទួលបាេបខបេះ	៖	សូ្ររំបពញកត្ាទាងំអស់ប�លជារទ់ាកទ់ង	ប�ើយ�្ល់ចំេួេ	េតិងប�ើ្រេុសសទបី	2	បាេទទួល្រមាញឹក�៉ា ងណាប�រ	។	រំបពញកបេៃងបេះ	្រសតិេបរើ�ម េបទ	។   
កំណ�ស់ារ	៖កំណ�ស់ារ	៖	អ្នក្រតិេចាបំាច់្ បារប់យើង	អំពបី្បាកច់ំណូលពបី្បាកច់តិញ្ចុះះ ឹ្របកមង	្បាកអ់�បី�	យុទធជួេ	ឬ្បាកច់ំណូលឧរ�ា្រភសេ្តិសុខ	(Supplemental	Security	Income,	SSI)	្រេុសសទបី	2	។	

    �ម េការងារ

$   ជាញឹកញាររ់៉ាុណាណ ប�រ	? 

 			បសាធីេអាហរកតិចះបាេទទួល	(ណ�ស់ារ	៖	្�េប់�ស្មារក់ារលះបលងប�លបាេសប្្រច្រុេ	1/1/2019)	រ៉ាុបណាណ ះ	។

$  ជាញឹកញាររ់៉ាុណាណ ប�រ	? 

     ្បាករ់បឺ្��

$  ជាញឹកញាររ់៉ាុណាណ ប�រ	? 

    ចំេួេចំណូលសុទធពបីប្ស/ការបេសា្�បី

$  ជាញឹកញាររ់៉ាុណាណ ប�រ	? 

    ្បាកស់េ្តិសុខសងគ្រ

$  ជាញឹកញាររ់៉ាុណាណ ប�រ	? 

    ចំេួេចំណូលសុទធពបីកថ្លៃ្្រជួួល/	កថ្លៃ្្រអ្នកេតិពេធ

$  ជាញឹកញាររ់៉ាុណាណ ប�រ	? 

    គិណបេយយចូលេតិវ�្េ៍

$  ជាញឹកញាររ់៉ាុណាណ ប�រ	? 

    ្បាកច់ំណូលឯបទៀ�្រប�ទ	៖
$  ជាញឹកញាររ់៉ាុណាណ ប�រ	? 

33.	ការកា�រ់េាយអេុមាេ	សូ្ររំបពញកត្ាទាងំអស់ប�លជារទ់ាកទ់ង	ប�ើយ�្ល់ចំេួេ	េតិងប�ើ្រេុសសទបី	2	បាេទទួល្រមាញឹក�៉ា ងណាប�រ	។	្រសតិេបរើ្រេុសសទបី	2	រង់្ បាកស់្មារអ់ីបី	ៗ្រយួ្រប�ទ	ប�ល្�រូវបាេក�រ់េាយ	ប�បលើការវ តិល្��រព់េធបលើ្បាកច់ំណូល
ស�ពេ័ធ	សូ្រ្បារប់យើងអំពបីអីបី	ៗទាងំបេះ	អាចបធីីើបអាយការរ៉ាររ់ងសុខភាព	កាេប់�ចុះទារខៃះ	។		កំណ�ស់ារ	៖កំណ�ស់ារ	៖		អ្នក្រតិេ្�រូវរញ្ចុះះូ ល្បាកច់តិញ្ចុះះ ឹ្រកូេ	ប�ល្រេុសសទបី	2	រង	់ឬ�ថ្លៃ្រៃប�ល្�រូវបាេគិតិ�រញ្ចុះះុ លជា្សាច	់ប�ក្នុងចប្រៃើយចំបពាះការជួួលខៃួេឯង	(សំណួរ	31b)	។

 			បាេរងប់សាធីេអាហរកតិចះ	(ណ�ស់ារ	៖	្�េប់�ស្មារក់ារលះបលងប�លបាេសប្្រច្រុេ	1/1/2019)	រ៉ាុបណាណ ះ	។

$  ជាញឹកញាររ់៉ាុណាណ ប�រ	? 

    ការកា�រ់េាយអេុមាេឯបទៀ�្រប�ទ	៖

  

$  ជាញឹកញាររ់៉ាុណាណ ប�រ	?     ការ្បាកក់្រះបីររ	ស់េតិសតិស�

$  ជាញឹកញាររ់៉ាុណាណ ប�រ	? 
34.	រំបពញសំណួរបេះ	្រសតិេបរើ្បាកច់ំណូលររស់្រេុសសទបី	2	ផ្ទាៃ ស់រ្ូរ	ក្នុងអំ�ុងឆា្ន 	ំហក�ូ់ចជាអ្នក្�េប់�បធីីើការប�្រយួ	ស្មារប់�្នកថ្លៃេឆា្ន 	ំឬ	ទទួលអ�ា្រប�ជួេ	៍ស្មារប់ខ្រយួ្រប�ទ	។	្រសតិេបរើ្រេុសសទបី	2	រពំឹងទុកជា្រុេ
េូវការផ្ទាៃ ស់រ្ូរ	ចំបពាះ្បាកច់ំណូល្រចាបំខ	សូ្ររលំងប�្រេុសសរនាទា រប់ទៀ�	។  
្បាកច់ំណូលសររុររស់	្រេុសសទបី	2 ស្មារឆ់ា្ន បំេះស្មារឆ់ា្ន បំេះ

$ 
្បាកច់ំណូលសររុររស់	្រេុសសទបី	2	ស្មារឆ់ា្ន បំ្កាយស្មារឆ់ា្ន បំ្កាយ

$           រំបពញ្រសតិេបរើអ្នកគិតិ�ថា្បាកច់ំណូលររស់អ្នកេឹងពតិបាកទាយ។

https://www.HealthCare.gov


្�រូវការជំួេួយស្មារទ់្្រងប់រររទររស់អ្នកឬ	?្�រូវការជំួេួយស្មារទ់្្រងប់រររទររស់អ្នកឬ	? ចូលប�	HealthCare.gov, ឬទូរស័ពទា្រកបយើងបលខ	1-800-318-2596	្រសតិេបរើអ្នក្�រូវការជំួេួយក្នុងភាសារណា្រយួ	ប្�ពបីភាសាអងប់គិៃស	សូ្រទូរស័ពទាបលខ  
1-800-318-2596	េតិង្បារអ់្នក�ំណាងបសវាអ�តិ�តិជួេ	េូវភាសាប�លអ្នក្�រូវការ	។	បយើងេឹងជួួយអ្នកប�យ្រតិេគិតិ�លុយ�ល់អ្នកប�ើយ	។	អ្នកប្រើ	TTY	អាចទូរស័ពទាប�បលខ	1-855-889-4325 ។
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សូូមកំុំ�បំ�ពេ�ញ ។ ពេ�ះគឺឺគ្រា��ត់ែ�សូគ្រា�បំព់េ�លបំ�ណង��័�៌�បំុំពេ�ះ ះ ។សូូមកំុំ�បំ�ពេ�ញ ។ ពេ�ះគឺឺគ្រា��ត់ែ�សូគ្រា�បំព់េ�លបំ�ណង��័�៌�បំុំពេ�ះ ះ ។

1.	ប�ើអ្នកឬេរណាមា្ន កប់�ក្នុង្គិួសារររស់អ្នកជាជួេជា�តិប�ើ្រអាប្ររ តិកាងំឬជួេជា�តិប�ើ្រអាឡាសាក ?ប�ើអ្នកឬេរណាមា្ន កប់�ក្នុង្គិួសារររស់អ្នកជាជួេជា�តិប�ើ្រអាប្ររ តិកាងំឬជួេជា�តិប�ើ្រអាឡាសាក ?

   បទ	។	្រសតិេបរើបទបទ	។	្រសតិេបរើបទ	សូ្ររេ្ប��ំណាកក់ារទបី	4	។																	  បាទ/ចាស៎	។	្រសតិេបរើបាទ/ចាស៎បាទ/ចាស៎	។	្រសតិេបរើបាទ/ចាស៎	រេ្ប��ំណាកក់ារទបី	4	រ្ួរទាងំបសចក្បីរបេា្រ	B	េតិង�ករ់ញ្ចុះះូ លជា្រយួទ្្រងប់រររទ	។

		�ំណាកក់ារទបី	3	៖			�ំណាកក់ារទបី	3	៖	សមាជួតិក្គួិសារជួេជា�តិប�ើ្រអាប្ររ តិកាងំណាឌ ឬជួេជា�តិប�ើ្រអាឡាសាក 	(AI/AN)	សមាជួតិក្គួិសារជួេជា�តិប�ើ្រអាប្ររ តិកាងំណាឌ ឬជួេជា�តិប�ើ្រអាឡាសាក 	(AI/AN)	

			�ំណាកក់ារទបី	4	៖				�ំណាកក់ារទបី	4	៖	ការរ៉ា ររ់ងសុខភាពថ្លៃេ្គិួសារររស់អ្នកការរ៉ា ររ់ងសុខភាពថ្លៃេ្គិួសារររស់អ្នក
1.  ប�ើមាេេរណាមា្ន កប់�ក្នុងទ្្រងប់រររទបេះ	ប�ល្�រូវបាេរកប�ើញថា�ម េលក្ខណៈស្រ្�្តិស្មារ	់Medicaid	ឬ	ក្រមវ តិធីបីធានារ៉ាររ់ងសុខភាពររស់កុមារ	Children’s	Health	Insurance	Program	(CHIP)	ក្នុងអំ�ុង	90	ថ្លៃ�ាប�ើមាេេរណាមា្ន កប់�ក្នុងទ្្រងប់រររទបេះ	ប�ល្�រូវបាេរកប�ើញថា�ម េលក្ខណៈស្រ្�្តិស្មារ	់Medicaid	ឬ	ក្រមវ តិធីបីធានារ៉ាររ់ងសុខភាពររស់កុមារ	Children’s	Health	Insurance	Program	(CHIP)	ក្នុងអំ�ុង	90	ថ្លៃ�ា
កេៃង្រក	ឬបទ	?កេៃង្រក	ឬបទ	?	(ប្ជួើសយក	បាទ/ចាស៎	ប�្រសតិេបរើេរណាមា្ន ក់្ �រូវបាេរកប�ើញថា�ម េ	លក្ខណៈស្រ្�្តិស្មារ	់ការរ៉ា ររ់ងបេះប�យរ�ឋររស់អ្នក	្រតិេប្រេប�យទបី�ារ	បទ	។)	......................       បាទ/ចាស៎	       បទ

េរណា	?				   កាលររ តិបចឆេទ៖		

ឬ	ប�ើមាេេរណាមា្ន កប់�លមាេប�ម ះក្នុងទ្្រងប់រររទ	្�រូវបាេបគិ្បារថ់ា�ម េលក្ខណៈស្រ្�្តិ្គិរ់្ �េស់្មារ	់Medicade	ឬ	CHIP	ប�យប្ពាះប�ឋាេៈអបន្ា្របវសេរ៍រស់ខៃួេ	ក្នុងអំ�ុង	5	
 

ឬ	ប�ើមាេេរណាមា្ន កប់�លមាេប�ម ះក្នុងទ្្រងប់រររទ	្�រូវបាេបគិ្បារថ់ា�ម េលក្ខណៈស្រ្�្តិ្គិរ់្ �េស់្មារ	់Medicade	ឬ	CHIP	ប�យប្ពាះប�ឋាេៈអបន្ា្របវសេរ៍រស់ខៃួេ	ក្នុងអំ�ុង	5	
 ឆា្ន កំេៃង្រកបេះឬបទ	?ឆា្ន កំេៃង្រកបេះឬបទ	?	...........................................................................................................................................................................................................................................  បាទ/ចាស៎	 	បទ

េរណា	?				

ប�ើមាេេរណាមា្ន កប់�បលើពាកយសំុបេះ�កព់ាកយសំុការរ៉ា ររង	ក្នុងអំ�ុងបពលថ្លៃេការចុះប�ម ះបរើក�ារ	ឬរនាទា រព់បី្ពឹ�្តិការណ៍ជួបីវ តិ�ប�លមាេលក្ខណៈស្រ្�្តិ្គិរ់្ �េប់ទ?ប�ើមាេេរណាមា្ន កប់�បលើពាកយសំុបេះ�កព់ាកយសំុការរ៉ា ររង	ក្នុងអំ�ុងបពលថ្លៃេការចុះប�ម ះបរើក�ារ	ឬរនាទា រព់បី្ពឹ�្តិការណ៍ជួបីវ តិ�ប�លមាេលក្ខណៈស្រ្�្តិ្គិរ់្ �េប់ទ?	........................................  បាទ/ចាស៎	 	បទ

េរណា	?			 
2. ប�ើមាេេរណាមា្ន ក	់ប�លមាេប�ម ះប�បលើទ្្រងប់រររទបេះ	្�រូវបាេ�្ល់ការរ៉ា ររ់ងសុខភាព	ពបីការងារឬបទ	?	ប�ើមាេេរណាមា្ន ក	់ប�លមាេប�ម ះប�បលើទ្្រងប់រររទបេះ	្�រូវបាេ�្ល់ការរ៉ា ររ់ងសុខភាព	ពបីការងារឬបទ	?	សូ្រគូិសយក�ីបីបរើការរ៉ា ររ់ង	គឺិ្រកពបីការងារររស់េរណាមា្ន កប់ទៀ�	�ូចជា	ឪពុក/ម្ាយ	ឬ	រ្បី/្រពេធ	�ីបីបរើពួកបគិ្រតិេ
ទទួលការរ៉ាររ់ង	។	ពតិេតិ�យប្រើល្រសតិេបរើមាេប�ការ្គិរ�ណ្រប់�្រយួបាេ�្ល់បនាះគឺិជា	COBRA	។

      បាទ/ចាស៎	។	បាទ/ចាស៎	។	រេ្ប�្រុខ	រចួប�ើយ	រញ្ចុះះរប់សចក្បីរបេា្រ	A	។            បទ	។បទ	។
 ្រសតិេបរើមាេប�ើបេះគឺិជាប�េការអ�ា្រប�ជួេេ៍តិប�ជួតិ�រ�ឋឬបទ	?	.................................................................................................................................................................       បាទ/ចាស៎	       បទ

ប�ើមាេេរណាប�លមាេប�ម ះក្នុងពាកយសំុ្�រូវបាេ�្ល់េូវការធានារ៉ាររ់ងរុគិគលប�លបរៀរចំការទូទា�សំ់ណងសុខភាព	(Health	Reimbursement	Arrangement,	HRA) ប�ើមាេេរណាប�លមាេប�ម ះក្នុងពាកយសំុ្�រូវបាេ�្ល់េូវការធានារ៉ាររ់ងរុគិគលប�លបរៀរចំការទូទា�សំ់ណងសុខភាព	(Health	Reimbursement	Arrangement,	HRA) 
ឬេតិប�ជួក�ូចប�លមាេលក្ខណៈស្រ្�្តិ្គិរ់្ �េ	់HRA	(Qalified	Small	Employer,	QSEHRA)?ឬេតិប�ជួក�ូចប�លមាេលក្ខណៈស្រ្�្តិ្គិរ់្ �េ	់HRA	(Qalified	Small	Employer,	QSEHRA)?	......................................................................................................................       បាទ/ចាស៎	       បទ

3.	ប�ើមាេេរណាមា្ន កប់ាេចុះប�ម ះជា្រយួការរ៉ា ររ់ងសុខភាព	ឥ�ូវបេះឬបទ	?ប�ើមាេេរណាមា្ន កប់ាេចុះប�ម ះជា្រយួការរ៉ា ររ់ងសុខភាព	ឥ�ូវបេះឬបទ	?

 បាទ/ចាស៎	។	្រសតិេបរើបាទ/ចាស៎	បាទ/ចាស៎	។	្រសតិេបរើបាទ/ចាស៎	សូ្ររេ្ប�សំណួរបលខ	4	។       បទ	។	្រសតិេបរើបទបទ	។	្រសតិេបរើបទ	សូ្ររលំងប��ំណាកក់ារបលខ	5	។

4.		ព�័ម៌ាេអំពបីការរ៉ា ររ់ងសុខភាពរចះុរ្េ្នបេះ	។	ព�័ម៌ាេអំពបីការរ៉ា ររ់ងសុខភាពរចះុរ្េ្នបេះ	។	(បធីីើការច្រៃងថ្លៃេទំពរ័បេះ	្រសតិេបរើមាេ្រេុសសបលើសពបី	2	នាកម់ាេការរ៉ាររ់ង	សុខភាពឥ�ូវបេះ	។) សូ្រសរបសរ្រប�ទថ្លៃេការរ៉ាររ់ង	�ូចជាការធានារ៉ាររ់ងេប�ជួក	COBRA,	
Medicaid,	CHIP,	Medicare,	TRICARE,	ក្រមវ តិធីបីប�ទាសុំខភាព	VA	ទបីភា្ន កង់ារ	Peace	Corps	ឬទបីភា្ន កង់ារឯបទៀ�	។	(សូ្រ្បារយូ់ងអំពបី	TRICARE	្រសតិេបរើអ្នកមាេ	Direct	Care	ឬ	Line	of	Duty	។)

្រេុ
ស
ស	ទ

បី	1
	៖

ប�ម ះររស់្រេុសសប�លបាេចុះប�ម ះក្នុងការរ៉ា ររ់ងសុខភាព

្រប�ទថ្លៃេការរ៉ាររ់ង	៖្រប�ទថ្លៃេការរ៉ាររ់ង	៖

 ការធានារ៉ាររ់ងេប�ជួក   COBRA   Medicaid   CHIP   Medicare   TRICARE   ក្រមវ តិធីបីប�ទាសុំខភាព	VA    ទបីភា្ន កង់ា	Peace	Corps    ទបីភា្ន កង់ាឯបទៀ�

្រសតិេបរើវាគឺិជាការធានារ៉ាររ់ងេប�ជួក	៖្រសតិេបរើវាគឺិជាការធានារ៉ាររ់ងេប�ជួក	៖	(អ្នកកគ៏ិរ្ បីេឹងរំបពញ	បសចក្បីរបេា្រ	A	។)

ប�ម ះថ្លៃេ្កុ្រ�៊ាុេធានារ៉ាររ់ងសុខភាព បលខរណ័ណ សេា/អ�្សញ្ញា ណ

្រសតិេបរើវាគឺិជា្រប�ទថ្លៃេការរ៉ា ររ់ងប�សងបទៀ�	៖្រសតិេបរើវាគឺិជា្រប�ទថ្លៃេការរ៉ា ររ់ងប�សងបទៀ�	៖  សូ្ររំបពញការរ៉ាររ់ងសុខភាពទបី�ារបេះឬបទ	?

ប�ម ះថ្លៃេ្កុ្រ�៊ាុេធានារ៉ាររ់ងសុខភាព	 បលខរណ័ណ សេា/អ�្សញ្ញា ណ

ប�ើវាគឺិជាគិប្មាងមាេអ�ា្រប�ជួេម៍ាេកំ�តិ�្រយួ	�ូចជារណ័ណ សេាប្�ះ	ថា្ន កប់�សាលាបរៀេ្រយួឬ	?	.....................................................................................................................  បាទ/ចាស៎	  បទ

្រេុ
ស
ស	ទ

បី	2
	៖

ប�ម ះររស់្រេុសសប�លបាេចុះប�ម ះក្នុងការរ៉ា ររ់ងសុខភាព

្រប�ទថ្លៃេការរ៉ាររ់ង	៖្រប�ទថ្លៃេការរ៉ាររ់ង	៖

 ការធានារ៉ាររ់ងេប�ជួក   COBRA   Medicaid   CHIP   Medicare   TRICARE   ក្រមវ តិធីបីប�ទាសុំខភាព	VA    ទបីភា្ន កង់ា	Peace	Corps    ទបីភា្ន កង់ាឯបទៀ�

្រសតិេបរើវាគឺិជាការធានារ៉ាររ់ងេប�ជួក	៖្រសតិេបរើវាគឺិជាការធានារ៉ាររ់ងេប�ជួក	៖	(អ្នកកគ៏ិរ្ បីេឹងរំបពញ	បសចក្បីរបេា្រ	A	។)

ប�ម ះថ្លៃេ្កុ្រ�៊ាុេធានារ៉ាររ់ងសុខភាព បលខរណ័ណ សេា/អ�្សញ្ញា ណ

្រសតិេបរើវាគឺិជា្រប�ទថ្លៃេការរ៉ា ររ់ងប�សងបទៀ�	៖្រសតិេបរើវាគឺិជា្រប�ទថ្លៃេការរ៉ា ររ់ងប�សងបទៀ�	៖  សូ្ររំបពញការរ៉ាររ់ងសុខភាពទបី�ារបេះឬបទ	?

ប�ម ះថ្លៃេ្កុ្រ�៊ាុេធានារ៉ាររ់ងសុខភាព	 បលខរណ័ណ សេា/អ�្សញ្ញា ណ

ប�ើវាគឺិជាគិប្មាងមាេអ�ា្រប�ជួេម៍ាេកំ�តិ�្រយួ	�ូចជារណ័ណ សេាប្�ះ	ថា្ន កប់�សាលាបរៀេ្រយួឬ	?	.....................................................................................................................  បាទ/ចាស៎	  បទ

https://www.HealthCare.gov


្�រូវការជំួេួយស្មារទ់្្រងប់រររទររស់អ្នកឬ	?្�រូវការជំួេួយស្មារទ់្្រងប់រររទររស់អ្នកឬ	? ចូលប�	HealthCare.gov, ឬទូរស័ពទា្រកបយើងបលខ	1-800-318-2596	្រសតិេបរើអ្នក្�រូវការជំួេួយក្នុងភាសារណា្រយួ	ប្�ពបីភាសាអងប់គិៃស	សូ្រទូរស័ពទាបលខ  
1-800-318-2596	េតិង្បារអ់្នក�ំណាងបសវាអ�តិ�តិជួេ	េូវភាសាប�លអ្នក្�រូវការ	។	បយើងេឹងជួួយអ្នកប�យ្រតិេគិតិ�លុយ�ល់អ្នកប�ើយ	។	អ្នកប្រើ	TTY	អាចទូរស័ពទាប�បលខ	1-855-889-4325 ។

   
ទំព័រលបខ	7 េថ្លៃទំព័រលបខ 9

សូូមកំុំ�បំ�ពេ�ញ ។ ពេ�ះគឺឺគ្រា��ត់ែ�សូគ្រា�បំព់េ�លបំ�ណង��័�៌�បំុំពេ�ះ ះ ។សូូមកំុំ�បំ�ពេ�ញ ។ ពេ�ះគឺឺគ្រា��ត់ែ�សូគ្រា�បំព់េ�លបំ�ណង��័�៌�បំុំពេ�ះ ះ ។

1.	ប�ើអ្នកយល់្ព្រអេុញ្ញា �បអាយទបី�ារប�ើ្រ្ បីប្រើទតិេ្នេយ័ព�័ម៌ាេ	រ្ួរមាេព�័ម៌ាេការវ តិល្��រព់េធ	ស្មារ	់5	ឆា្ន បំ្កាយ្រកឬ	?	ប�ើអ្នកយល់្ព្រអេុញ្ញា �បអាយទបី�ារប�ើ្រ្ បីប្រើទតិេ្នេយ័ព�័ម៌ាេ	រ្ួរមាេព�័ម៌ាេការវ តិល្��រព់េធ	ស្មារ	់5	ឆា្ន បំ្កាយ្រកឬ	?	...............................................................................................  បាទ/ចាស៎	 	បទ

ប�ើ្រ្ បីបធីីើបអាយវាកាេប់�ងាយ្សួល	ប�ើ្រ្ បីសប្្រចេូវលក្ខណៈស្រ្�្តិររស់អ្នក	ស្មារក់ារជួួយ�រងស់្មារក់ាររ៉ា ររ់ង	ក្នុងរណ្ាឆា្ន អំនាគិ�	អ្នកអាចយល់្ព្រប�ើ្រ្ បីអេុញ្ញា �បអាយទបី�ារ	ប្រើ្បាស់ទតិេ្នេយ័្បាកច់ំណូលទាេស់
្រយ័	រ្ួរមាេព�័ម៌ាេពបីការវ តិល្��រព់េធ	។	ទបី�ារេឹងប�ើើរបសចក្បីជូួេ�ំណឹង្រយួ	េតិងអេុញ្ញា �អ្នកបអាយអ្នកបធីីើការផ្ទាៃ ស់រ្ូរណា្រយួ	។�ារេឹងពតិេតិ�យប្រើលប�ើ្រ្ ប្ីបាក�ថាអ្នកប�ប�មាេសតិទធតិទទួលបាេ	ប�ើយអាចេឹង្�រូវបស្នើសំុ
ឱយអ្នករញ្ជា កថ់ា្បាកច់ំណូលររស់អ្នក	ប�ប�មាេលក្ខណៈ្គិរ់្ �េ។់	អ្នកអាច�កខៃួេបចញបពលណាកប៏ាេប�រ។.

្រសតិេបរើជាចប្រៃើយបទ្រសតិេបរើជាចប្រៃើយបទ	សូ្របធីីើឲ្យយព�័ម៌ាេររស់ខើុ ំទាេស់្រយ័ប�យសី័យ្រវ�្តិ	ស្មារ	់៖	  5	ឆា្ន  ំ  4	ឆា្ន  ំ   3	ឆា្ន  ំ  2	ឆា្ន  ំ   1	ឆា្ន ំ

      សូ្រកំុប្រើទតិេ្នេយ័ពេធររស់ខើុ ំ	ប�ើ្រ្ បីបធីីើបអាយលក្ខណៈស្រ្�្តិមាេសុពលភាព្រ្ងបទៀ�	ស្មារក់ារជួួយរងស់្មារក់ាររ៉ា ររ់ងសុខភាព	(ការប្ជួើសយកជួប្្រើសបេះ	អាចរ៉ាះពាល់�ល់ស្រ�ាភាពររស់អ្នក	ប�ើ្រ្ បីេឹងទទួល
ជួំេួយេូវការរង	់ស្មារក់ាររ៉ា ររ់ង	ក្នុងបពលបធីីើបអាយមាេសុពលភាព្រ្ងបទៀ�	។)

2.	ប�ើមាេេរណាមា្ន កក់ំពុងប��កព់ាកយសំុ	ស្មារក់ារធានារ៉ាររ់ងសុខភាព	ប�បលើទ្្រងប់រររទបេះ	ធាៃ រប់ាេជារ�ុ់ំ	(ជារគុ់ិក)	ឬបទ	?	ប�ើមាេេរណាមា្ន កក់ំពុងប��កព់ាកយសំុ	ស្មារក់ារធានារ៉ាររ់ងសុខភាព	ប�បលើទ្្រងប់រររទបេះ	ធាៃ រប់ាេជារ�ុ់ំ	(ជារគុ់ិក)	ឬបទ	?	....................................................................................  បាទ/ចាស៎	 	បទ

្រសតិេបរើបាទ/ចាស៎	្បារប់�ម ះ្រេុសសបនាះ�ល់បយើង	៖	ប�ើប�ម ះថ្លៃេអ្នកជារក់្នុង្រេទាបីរ�ុំគឺិ	៖  រំបពញក្នុងកបេៃងបេះ	្រសតិេបរើ្រេុសសបេះ	
កំពុងប�្រឈ្នួ្រ្រុខេឹងទំបនាថ្លៃេ	ការជារំប់ទាស	។

្រសតិេបរើេរណាមា្ន កប់�បលើពាកយសំុររស់អ្នក្�រូវចុះប�ម ះក្នុងការរ៉ា ររ់ងទបី�ារប�ើយប្កាយ្រក្�រូវបាេបគិរកប�ើញថាមាេការរ៉ា ររ់ងសុខភាពប�លមាេលក្ខណៈស្រ្�្តិ្គិរ់្ �េប់�សងបទៀ�	(�ូចជា	Medicare,	Medicaid,	ឬ	
CHIP)	បនាះ	Marketplace	េឹងរញ្ចុះះរក់ារ្គិរ�ណ្រ	់បលើគិំបរង	Marketplace	ររស់ពួកបគិប�យសី័យ្រវ�្តិ។	បេះេឹងជួួយបធីីើឱយ្បាក�ថាអ្នកណាមា្ន កប់�ល្�រូវបាេបគិរកប�ើញថា	មាេការរ៉ា ររ់ង	ប�លមាេលក្ខណៈស្រ្�្តិ
្គិរ់្ �េេ់ឹង្រតិេចុះប�ម ះក្នុងការរ៉ា ររងបលើទបី�ារបទប�ើយ្�រូវរង់្ បាកប់ពញ។

	 ខើុ ំយល់្ព្រអេុញ្ញា �ឱយ	Marketplace	រញ្ចុះះរក់ាររ៉ា ររ់ងបលើ	Marketplace	ររស់្រជាជួេបលើពាកយសំុររស់ខើុ ំក្នុងសាា េភាពបេះ។

  ខើុ ំ្រតិេ�្ល់សតិទធតិឱយ	Marketplace	ប�ើ្រ្ បីរញ្ចុះះរក់ារ្គិរ�ណ្រ	់Marketplace	ក្នុងសាា េភាពបេះបទ។	ខើុ ំយល់ថាអ្នកប�លរង�លរ៉ាះពាល់ប�	បលើពាកយសំុររស់ខើុ ំេឹងបលងមាេសតិទធតិទទួលបាេជួំេួយ�តិរញ្ចុះញា វ�ាុប�ើយ្�រូវចំណាយ
ថ្លៃ�ៃប�ើ្រទាងំ្សុងស្មារប់�េការទបី�ារររស់ពួកបគិ។

  ្រសតិេបរើេរណាមា្ន កប់�បលើទ្្រងប់រររទបេះ	មាេលក្ខណៈចំបពាះ	Medicaid	៖្រសតិេបរើេរណាមា្ន កប់�បលើទ្្រងប់រររទបេះ	មាេលក្ខណៈចំបពាះ	Medicaid	៖
• 	ខើុ ំកំពុងប��្ល់�ល់ទបីភា្ន កង់ារ	Medicaid	េូវសតិទធតិររស់បយើង	ប�ើ្រ្ បីជួបីកកកាយ	េតិង	ទទួលយក្បាកក់ាសពបី	ការធានារ៉ាររ់ងសុខភាព	�ំបណាះ្សាយខាងចារ	់ឬភាគិបីទបីរបីនានាឯបទៀ�	។	ខើុ ំកក៏ំពុងប��្ល់សតិទធតិ�ល់ទបីភា្ន កង់ារ	

Medicaid	ប�ើ្រ្ បីជួបីកកកាយ	េតិងទទួលការ�ំ្ ទខាងបវជួជាក្រម	ពបីរ្បី	ឬ្រពេធ	ឬឪពុកឬម្ាយ	។

• ប�ើមាេកូេណាមា្ន កប់�បលើទ្្រងប់រររទបេះ	មាេឪពុក	ឬម្ាយកំពុងប�	រស់ប�ប្��ទាះឬបទ	?	...........................................................................................................................       បាទ/ចាស៎	 						បទ  

• ្របសើរតិេប�ៃើយមាេ	ខើុ ំ�ឹងថាខើុ ំេឹង្�រូវបាេបគិបស្នើសំុបអាយចូលរ្ួរជា្រយួទបីភា្ន កង់ារ	ប�ល្រ្រូលការ�ំ្ ទខាងបវជួជាសា�ស្	ពបីឪពុក	ឬម្ាយអវ�្មាេ	។	្រសតិេបរើ	ខើុ ំគិតិ�ថាការចូលរ្ួរប�ើ្រ្ បីេឹង្រ្ូរលការ�ំ្ ទខាងបវជួជាសា�ស្	េឹង
រ៉ាះទងគតិច�ល់ខើុ ំ	ឬកូេររស់ខើូ ំ	ខើុ ំអាច្បារ�់ល់	Medicaid	ប�ើយខើូ ំេឹង្រតិេអាច	ចូលរ្ួរបាេប�ើយ	។

• ខើូ ំកំពុងប�ចុះ��ាបលខាទ្្រងប់រររទបេះ	ប�ប្កា្រការពតិេយ័ថ្លៃេការ�ូ��	ប�លមាេេយ័ថាខើុ ំបាេ�្ល់ចប្រៃើយពតិ�	ចំបពាះសំណួរទាងំអស់ប�បលើទ្្រងប់េះ	�៉ា ងអស់ពបី�ំរ តិះររស់ខើុ ំ	។	ខើុ ំ�ឹងថាខើុ ំអាចសាតិ�ប�ប្កា្រការពតិេយ័	
ប�ប្កា្រចារស់�ពេ័ធ	្រសតិេបរើ	ខើុ ំបាេ�្ល់ព�័ម៌ាេបកៃងកាៃ យ	េតិង្រតិេពតិ�ប�យបច�នា	។

• ខើុ ំ�ឹងថា	ខើុ ំ្�រូវប�្បារ�់ល់ទបី�ារការធានារ៉ាររ់ងសុខភាព	ក្នុងអំ�ុង	30	ថ្លៃ�ា	្រសតិេបរើមាេការផ្ទាៃ ស់រូ្រណា្រយួ	(្រសតិេបរើខុស)	ពបីអីបីប�លខើូ ំបាេសរបសរ	ប�បលើទ្្រងប់រររទបេះ	។	ខើុ ំអាចចូលប�	HealthCare.gov 
ឬទូរស័ពទាបលខ	1-800-318-2596	ប�ើ្រ្ បីរយការណ៍េូវការផ្ទាៃ ស់រ្ូរណា្រយួ	។	ខើុ ំយល់ថាការផ្ទាៃ ស់រ្ូរ្រយួ	ប�ក្នុងព�័ម៌ាេររស់ខើូ ំអាចរ៉ាះពាល់�ល់លក្ខណៈ	ស្រ្�្តិររស់ខើុ ំ	ក�ូ៏ចជាលក្ខណៈស្រ្�្តិស្មារស់មាជួតិក	ថ្លៃេ្កុ្រ
្គិួសារររស់	ខើុ ំ	។

• ខើុ ំ�ឹងថាប�ប្កា្រចារស់�ពេ័ធ	ការសប្្រចេឹង្�រូវបាេអេុញ្ញា �ប�យប�អក	ប�បលើសញ្ជា �តិ	ស្រ្រុ	េតិង្សុកកំបណើ �	ប�ទ	អាយុ	ទំបនា�ៃូវប�ទ	អ�្សញ្ញា ណ	ប�ទ	ឬ	អស្រ�ាភាព	។	ខើុ ំអាច�កព់ាកយសារទុក្ខ	ថ្លៃេការបអើង
្រកាេ	់ប�យការចូលប� hhs.gov/ocr/office/file ។

• ខើុ�ំងឹថា	ព�័ម៌ាេបនាះប�បលើទ្្រងបេះ	េឹង្�រូវបាេយក្រកប្រើ្ បាស់	ប�ើ្រ្ បីសប្្រចលក្ខណៈស្រ្�្តិស្មារក់ាររ៉ាររ់ងសុខភាព	ជួួយរងស់្មារក់ាររ៉ាររ់ង	(្រសតិេបរើ្ �រូវបាេបស្នើ)	េតិងស្មារប់�លរណំង្សរតា្រចារ	់ថ្លៃេទបី�ារ	
េតិង	ក្រមវ តិធីបីប�លជួួយ�រងស់្មារក់ាររ៉ា ររ់ង	។

បយើង្�រូវការព�័ម៌ាេបេះ	ប�ើ្រ្ បីប�កប្រើលលក្ខណៈស្រ្�្តិររស់អ្នក	ស្មារក់ារ	ជួួយ�រងស់្មារក់ាររ៉ា ររ់ងសុខភាព	្រសតិេបរើអ្នកប្ជួើស�កព់ាកយសំុ	។	បយើងេឹងប�កប្រើលចប្រៃើយររស់អ្នក	ប�យការប្រើព�័ម៌ាេប�ក្នុង្រូល�ឋ េ
ទតិេ្នេយ័បអ�តិច្�រូេតិច	ពបី	បសវា្បាកច់ំណូលថ្លៃ�ទាក្នុង	(Internal	Revenue	Service,	IRS)	សេ្តិសុខសងគ្រ	្កសួងសេ្តិសុខមា�ុ�ូ្រតិ	េតិង/ឬ	ទបីភា្ន កង់ាររយការណ៍	ថ្លៃេអ្នកប្រើ្បាស់	។	្រសតិេបរើព�័ម៌ាេសុបីេឹង�្ន បទ	បយើងអាច្បារ់
អ្នកឲ្យយប�ើើរព�័ម៌ាេ្រកបយើង។

ប�ើខើុ ំគិួរបធីីើ�ូចប្រ្ច្រសតិេបរើខើុ ំគិតិ�ថាការជូួេ�ំណឹងអំពបីសតិទធតិ្សរចាររ់រស់ខើុ ំ្រតិេ្�ឹ្រ្�រូវ?ប�ើខើុ ំគិួរបធីីើ�ូចប្រ្ច្រសតិេបរើខើុ ំគិតិ�ថាការជូួេ�ំណឹងអំពបីសតិទធតិ្សរចាររ់រស់ខើុ ំ្រតិេ្�ឹ្រ្�រូវ?  
	្រសតិេបរើអ្នក្រតិេយល់្ព្រេឹងអីបីប�លអ្នកមាេលក្ខណៈស្រ្�្តិបទ	អ្នកអាចបស្នើសំុេូវរណឹ្ងឧទធរណ៍្រយួ	។	ពតិេតិ�យប្រើលការជូួេ�ំណឹងអំពបីសតិទធតិទទួលររស់អ្នក	ប�ើ្រ្ បីបសីងរកការបណនាអំំពបីរណឹ្ងឧទធរណ៍ជាកល់ាក	់ចំបពាះរុគិគល
មា្ន ក	់ៗ	ក្នុង្គួិសារររស់អ្នកប�ល�កព់ាកយសំុការ្គិរ�ណ្រ	់រ្ួរទាងំរយៈបពលរ៉ាុនាម េថ្លៃ�ាប�លអ្នក្�រូវបស្នើសំុរណឹ្ងឧទធរណ៍	។		បេះគិឺជាព�័ម៌ាេសំខាេប់�ើ្រ្ បីពតិចារណា	ប�បពលបស្នើសំុ	រណឹ្ងឧទធរណ៍្រយួ	៖

• អ្នកអាចពឹងេរណាមា្ន ក	់បស្នើសំុ	ឬចូលរ្ួរប�ក្នុងរណឹ្ងឧទធរណ៍ររស់អ្នក	្រសតិេបរើអ្នកចង	់។	្រេុសសបនាះអាចជា្រតិ�្	ញា�តិ្រតិ�្	ប្រធាវ បី	ឬរុគិគលឯបទៀ�មា្ន ក	់។	ឬ	អ្នកអាចបស្នើរសំុ	េតិងចូលរយក្នុងរណឹ្ងឧទធរណ៍ររស់អ្នក	
ប�យខៃួេអ្នក	។

• ្រសតិេបរើអ្នកបស្នើសំុរណឹ្ងឧទធរណ៍	អ្នកអាចរកាលក្ខណៈស្រ្�្តិររស់អ្នក	ស្មារក់ាររ៉ា ររ់ង	ខណៈបពលរណឹ្ងឧទធរណ៍កំពុងប�មាេ�ំបណើ រការ	។	

• លទធ�លថ្លៃេរណឹ្ងឧទធរណ៍្រយួ	អាចផ្ទាៃ ស់រូ្រេូវលក្ខណៈស្រ្�្តិថ្លៃេសមាជួតិក	ឯបទៀ�ថ្លៃេ្កុ្រ្គួិសារររស់អ្នក	។	

ប�ើ្រ្ បីបធីីើរណឹ្ងឧទធរណ៍ចបំពាះលទធ�លលក្ខណៈស្រ្�្តិទបី�ារររស់អ្នក	សូ្រចូល	ប�	HealthCare.gov/marketplace-appeals/។	ឬសូ្រទូរស័ពទាប�្រជួឈ្រណឌ លទូរស័ពទាទបី�ារបលខ 1-800-318-2596	។	អ្នកប្រើ្ បាស់	អ្នកប្រើ	
TTY	អាចទូរស័ពទាប�បលខ	1-855-889-4325	។	អ្នកកអ៏ាចប�ើើរទ្្រងសំ់បណើ រណឹ្ងឧទធរណ៍	ឬលតិខត្ិ �ររស់អ្នកផ្ទាទា ល់	បស្នើរសំុ	រណឹ្ងឧទធរណ៍្រយួ	ចំបពាះ	Health Insurance Marketplace, Dept. of Health and 
Human Services, Attn: Appeals, 465 Industrial Blvd., London, KY 40750-0001 ។	អ្នកអាចបធីីើរណឹ្ងឧទធរណ៍លក្ខណៈស្រ្�្តិស្មារក់ារទតិញការរ៉ាររ់ងសុខភាព	តា្ររយៈទបី�ារ	អំ�ុងបពលការចុះ	ប�ម ះ	ឥណទាេ
ពេធ	ការកា�រ់េាយប�យការរបំលកការចណំាយ	ក្រមវ តិធីបី	Medicaid,	េតិ�	CHIP	្រសតិេបរើអ្នក្�រូវបាេរ�តិបសធីេូវអីបី	ៗទាងំបេះ	។	្រសតិេបរើអ្នកមាេលក្ខណៈស្រ្�្តិស្មារឥ់ណទាេពេធ	ឬ	ការកា�រ់េាយប�យការរបំលកការចណំាយ	
អ្នកអាច�ករ់ណឹ្ងឧទធរណ៍	េូវចំេេួប�លបយើង	បាេសប្្រចថាអ្នកអាចេងឹទទួលបាេ	។	ប�អកប�បលើរ�ឋររស់អ្នក	អ្នកអាចបធីីើ	រណឹ្ងឧទធរណ៍តា្ររយៈទបី�ារ	ឬអ្នកអាចបស្នើសំុេូវរណឹ្ងឧទធរណ៍្រយួ	ជា្រយួទបីភា្ន កង់ារ	Medicaid	or	
CHIP	រ�ឋ	។

  ្រេុសសទបី	1	្�រូវប�ចុះ��ាបលខាបលើទ្្រងប់រររទបេះ	្រេុសសទបី	1	្�រូវប�ចុះ��ាបលខាបលើទ្្រងប់រររទបេះ	។	្រសតិេបរើអ្នកជាអ្នក�ំណាងមាេសតិទធតិ	អ្នកអាចចុះ��ាបលខា្�ងប់េះ	�ររណា្រេុសសទបី	1	បាេចុះ��ាបលខាបលើបសចក្បីរបេា្រ	C	។

ប��ុបលខា	 កាលររ តិបចឆេទប�លបាេចុះ��ាបលខា	(mm/dd/yyyy)

្រសតិេបរើបលាកអ្នកកំពុងប�ចុះប�ម ះបលើទ្្រងប់រររទបេះ	ក្នុងបពលបរើកទីារស្មារក់ារចុះប�ម ះ	(រវាងថ្លៃ�ាទបី	1	បខវ តិចឆេតិកា	េតិង	ថ្លៃ�ាទបី	15	បខ្រករ)	សូ្របលាកអ្នកពតិេតិ�យសារប�ើងវ តិញ្�ងប់សចក្បីរបេា្រ	D	(«សំណួរអំពបីការផ្ទាៃ ស់រូ្រជួបីវ តិ�»)	

		�ំណាកក់ារទបី	5	៖			�ំណាកក់ារទបី	5	៖	បសចក្បីយល់្ព្រ	េតិង	��ាបលខាររស់អ្នកបសចក្បីយល់្ព្រ	េតិង	��ាបលខាររស់អ្នក

https://www.HealthCare.gov
https://www.HealthCare.gov
https://www.hhs.gov/ocr/complaints/index.html
https://www.healthcare.gov/marketplace-appeals/


្�រូវការជំួេួយស្មារទ់្្រងប់រររទររស់អ្នកឬ	?្�រូវការជំួេួយស្មារទ់្្រងប់រររទររស់អ្នកឬ	? ចូលប�	HealthCare.gov, ឬទូរស័ពទា្រកបយើងបលខ	1-800-318-2596	្រសតិេបរើអ្នក្�រូវការជំួេួយក្នុងភាសារណា្រយួ	ប្�ពបីភាសាអងប់គិៃស	សូ្រទូរស័ពទាបលខ  
1-800-318-2596	េតិង្បារអ់្នក�ំណាងបសវាអ�តិ�តិជួេ	េូវភាសាប�លអ្នក្�រូវការ	។	បយើងេឹងជួួយអ្នកប�យ្រតិេគិតិ�លុយ�ល់អ្នកប�ើយ	។	អ្នកប្រើ	TTY	អាចទូរស័ពទាប�បលខ	1-855-889-4325 ។

   
ទំព័រលបខ	8 េថ្លៃទំព័រលបខ 9

សូូមកំុំ�បំ�ពេ�ញ ។ ពេ�ះគឺឺគ្រា��ត់ែ�សូគ្រា�បំព់េ�លបំ�ណង��័�៌�បំុំពេ�ះ ះ ។សូូមកំុំ�បំ�ពេ�ញ ។ ពេ�ះគឺឺគ្រា��ត់ែ�សូគ្រា�បំព់េ�លបំ�ណង��័�៌�បំុំពេ�ះ ះ ។

ទទួលជំួេួយក្នុងភាសា	ប្�ពបីភាសាអងប់គិៃសទទួលជំួេួយក្នុងភាសា	ប្�ពបីភាសាអងប់គិៃស
្រសតិេបរើអ្នក	ឬេរណាមា្ន កអ់្នកកំពុងប�ជួួយ	មាេសំណួរអំពបីទបី�ារការធានា	រ៉ា ររ់ងសុខភាព	អ្នកមាេសតិទធតិប�ើ្រ្ បីទទួលជួំេួយ	េតិង	ព�័ម៌ាេក្នុងភាសាររស់	អ្នក	ប�យ្រតិេអស់លុយប�ើយ	។	ប�ើ្រ្ បី
េតិ�យប�កាេអ់្នករកប្រ	សូ្រទូរស័ពទាបលខ	1-800-318-2596	។

បេះគឺិជារញ្ចុះជា បីភាសាមាេជូួេ	េតិងសារ�ំណឹង�ប�ល	បាេ�្ល់ប�ខាងបលើ	ប�ក្នុងភាសាអងប់គិៃស	៖

�ំណាកក់ារទបី	6	៖�ំណាកក់ារទបី	6	៖	ប�ើើរទ្្រងប់រររទបាេរំបពញរចួប�ើយ	ប�ើើរទ្្រងប់រររទបាេរំបពញរចួប�ើយ
ប�ើើរទ្្រងប់រររទប�លបាេចុះ��ាបលខាររស់អ្នកប�	៖

Health Insurance Marketplace 
Dept. of Health and Human Services
Attn: Appeals, 465 Industrial Blvd. 
London, KY 40750-0001

្រសតិេបរើអ្នកចងចុ់ះប�ម ះបបាះបឆា្ន �	អ្នកអាចរំបពញទ្្រងចុ់ះប�ម ះ	ប�	 
eac.gov.)

https://www.HealthCare.gov
https://www.eac.gov


្�រូវការជំួេួយស្មារទ់្្រងប់រររទររស់អ្នកឬ	?្�រូវការជំួេួយស្មារទ់្្រងប់រររទររស់អ្នកឬ	? ចូលប�	HealthCare.gov, ឬទូរស័ពទា្រកបយើងបលខ	1-800-318-2596	្រសតិេបរើអ្នក្�រូវការជំួេួយក្នុងភាសារណា្រយួ	ប្�ពបីភាសាអងប់គិៃស	សូ្រទូរស័ពទាបលខ  
1-800-318-2596	េតិង្បារអ់្នក�ំណាងបសវាអ�តិ�តិជួេ	េូវភាសាប�លអ្នក្�រូវការ	។	បយើងេឹងជួួយអ្នកប�យ្រតិេគិតិ�លុយ�ល់អ្នកប�ើយ	។	អ្នកប្រើ	TTY	អាចទូរស័ពទាប�បលខ	1-855-889-4325 ។

   
ទំព័រលបខ	9 េថ្លៃទំព័រលបខ 9

សូូមកំុំ�បំ�ពេ�ញ ។ ពេ�ះគឺឺគ្រា��ត់ែ�សូគ្រា�បំព់េ�លបំ�ណង��័�៌�បំុំពេ�ះ ះ ។សូូមកំុំ�បំ�ពេ�ញ ។ ពេ�ះគឺឺគ្រា��ត់ែ�សូគ្រា�បំព់េ�លបំ�ណង��័�៌�បំុំពេ�ះ ះ ។

ទទួលជំួេួយក្នុងភាសា	ប្�ពបីភាសាអងប់គិៃស	ទទួលជំួេួយក្នុងភាសា	ប្�ពបីភាសាអងប់គិៃស	(រេ្បទៀ�)(រេ្បទៀ�)

បសចក្បីប�ៃងការណ៍	ការបរើករងាា ញ	បសចក្បីប�ៃងការណ៍	ការបរើករងាា ញ	PRA	៖	អេុបលា្រតា្រទបងីើ	Paperwork	Reduction	Act	of	1995	�ម េជួេណាមា្ន កប់ាេ�្្ររូវបអាយប�ៃើយ�រ	េតិងការ្រ្រូលព�័ម៌ាេ	បលើកបលងប�វាសំប�ងេូវបលខ	្គិរ់្ គិងប�ម ះ	OMB	
្�ឹ្រ្�រូវរ៉ាុបណាណ ះ	។	បលខ	្គិរ់្ គិងប�ម ះ	OMB	្�ឹ្រ្�រូវរ៉ាុបណាណ ះ	ស្មារព់�័ម៌ាេបេះ	ស្មារក់ារ្រ្រូលព�័ម៌ាេគឺិ	0938-1191	។	បពលបវលាបាេ�្្ររូវប�ើ្រ្ បីរញ្ចុះះរក់ារ្រ្រូលព�័ម៌ាេបេះ	គិឺ្�រូវបាេ្រមាណថា	មាេអា្តាចំេួេ	
45	នាទបី	រ្ួរទាងំបពលបវលាប�ើ្រ្ បីេឹងពតិេតិ�យប្រើលបសចក្បីបណនា	ំបសីងរក្រ�ពទតិេ្នេយ័ប�លមាេរចួ្សាច	់្រ្ូរលទតិេ្នេយ័្�រូវការចាបំាច	់េតិង	រំបពញ	េតិង	ពតិេតិ�យសារប�ើងវ តិញេូវការ្រ្រូលព�័ម៌ាេ	។	្រសតិេបរើអ្នកមាេបសចក្បី
អធីតិរាយទាកទ់ងេឹងភាព្�រូវថ្លៃេការ្រមាណបពល	ឬ	ការ�្ល់ប�រលស្មារក់ាររបងកើេគុិណភាពថ្លៃេទ្្រងប់េះ	សូ្រសរបសរប�	៖	CMS,	7500	Security	Boulevard, ជួ្មារជូួេ	៖	្រ�េ្បីជួ្្រះរបាយការណ៍	PRA	Mail	Stop	
C4-26-05,	Baltimore,	Maryland	21244-1850	។

https://www.HealthCare.gov


្�រូវការជំួេួយស្មារទ់្្រងប់រររទររស់អ្នកឬ	?្�រូវការជំួេួយស្មារទ់្្រងប់រររទររស់អ្នកឬ	? ចូលប�	HealthCare.gov, ឬទូរស័ពទា្រកបយើងបលខ	1-800-318-2596	្រសតិេបរើអ្នក្�រូវការជំួេួយក្នុងភាសារណា្រយួ	ប្�ពបីភាសាអងប់គិៃស	សូ្រទូរស័ពទាបលខ  
1-800-318-2596	េតិង្បារអ់្នក�ំណាងបសវាអ�តិ�តិជួេ	េូវភាសាប�លអ្នក្�រូវការ	។	បយើងេឹងជួួយអ្នកប�យ្រតិេគិតិ�លុយ�ល់អ្នកប�ើយ	។	អ្នកប្រើ	TTY	អាចទូរស័ពទាប�បលខ	1-855-889-4325 ។

សូូមកំុំ�បំ�ពេ�ញ ។ ពេ�ះគឺឺគ្រា��ត់ែ�សូគ្រា�បំព់េ�លបំ�ណង��័�៌�បំុំពេ�ះ ះ ។

  បសចក្បីរបេា្រ	បសចក្បីរបេា្រ	A:  ការរ៉ាររ់ងសុខភាពពបីការងារការរ៉ា ររ់ងសុខភាពពបីការងារ

   អ្នក្រតិេចាបំាចប់�ៃើយេឹងសំណួរទាងំបេះ	បលើកបលងប�មាេេរណាមា្ន កក់្នុង្កុ្រ្គួិសារ	មាេលក្ខណៈស្រ្�្តិស្មារក់ាររ៉ា ររ់ងសុខភាពពបីការងារ្រយួ	�ីបីបរើពួកបគិ្រតិេទទួលការរ៉ា ររ់ងបទ	។	អ្នកក្៏រតិេ
្�រូវការប�ៃើយេឹងសំណួរទាងំបេះ	្រសតិេបរើការ្គិរ�ណ្រស់្មារេ់រណាមា្ន ក	់ប�ល្�រូវបាេ�្ល់ឲ្យយបនាះជា	COBRA	បនាះប�ើយ	។	�ក�់ភាជា រសំ់ប�ថ្លៃេទំពរ័បេះ	ស្មារក់ារងារេបី្រយួ	ៗ	ប�ល�្ល់
េូវការរ៉ា ររ់ង	។

 សូ្រ្បារប់យើងអំពបីការងារប�ល�្ល់េូវការរ៉ា ររ់ង	។សូ្រ្បារប់យើងអំពបីការងារប�ល�្ល់េូវការរ៉ា ររ់ង	។
បធីីើសំប�ថ្លៃេទំពរ័បេះ	ប�ើយយកវាប�េប�ជួក	ប�ល�្ល់ការរ៉ា ររ់ង	ប�ើ្រ្ បីជួួយ	អ្នកប�ៃើយេឹងសំណួរទាងំបេះ	។

ព�័ម៌ាេេតិប�ជួតិ�ព�័ម៌ាេេតិប�ជួតិ�
1.	ប�ម ះេតិប�ជួតិ�	(ប�ម ះប�,	ប�ម ះកណ្ាល.	ប�ម ះ្�កូល) 2.	បលខសេ្តិសុខសងគ្រេតិប�ជួតិ�	(SSN)

 

ព�័ម៌ាេេប�ជួកព�័ម៌ាេេប�ជួក
3.ប�ម ះររស់េប�ជួក/	្កុ្រ�៊ាុេ

4.	បលខអ�្សញ្ញា ររស់េប�ជួក(	Employer	Identification	Number,	EIN) 5.	អាសយ�ឋ េររស់េប�ជួក

  

ឥ�ូវបេះ	សូ្ររញ្ចុះះូ លព�័ម៌ាេថ្លៃេជួេ	ឬ	្កសួង	ប�លចា�ប់ចងអ�ា្រប�ជួេ	៍ររស់េតិប��ជួតិ�	។	បយើងអាចទាកទ់ងជួេបេះ	្រសតិេបរើបយើង្�រូវការព�័ម៌ាេរបេា្រ	៖ឥ�ូវបេះ	សូ្ររញ្ចុះះូ លព�័ម៌ាេថ្លៃេជួេ	ឬ	្កសួង	ប�លចា�ប់ចងអ�ា្រប�ជួេ	៍ររស់េតិប��ជួតិ�	។	បយើងអាចទាកទ់ងជួេបេះ	្រសតិេបរើបយើង្�រូវការព�័ម៌ាេរបេា្រ	៖

6.	ជួេឬ្កសួង	ប�លបយើងអាចទំនាកទ់ំេង	អំពបីការរ៉ា ររ់ងសុខភាពេតិប�ជួេតិ�	។

7.	អាសយ�ឋ េេប�ជួក	(ទបី�ារ្រប�លេឹងប�ើើរបសចក្បីជូួេ�ំណឹងបេះ	ប�កាេ	់អាសយ�ឋ េបេះ)

8.	ទបី្កុង 9.	រ�ឋ 10.	បលខសុតិរកូ�

11.	បលខទូរស័ពទា	(្រសតិេខុសពបីប�ខាងបលើ)

  
12.	អាសយ�ឋ េអុបីប្រល	៖

រេ្�ប�ទំពរ័ប្កាយរេ្�ប�ទំពរ័ប្កាយ

13.		ប�ើេតិប�ជួតិ�្�រូវបាេ�្ល់ការ្គិរ�ណ្រសុ់ខភាពប�យេប�ជួកបេះឬបទ	?	សូ្រប្ជួើសយក”្�រូវបាេ”	្រសតិេបរើពួកបគិេឹងមាេេូវការ�្ល់ថ្លៃេការ្គិរ�ណ្រ	់ក្នុងប�ើ្រថ្លៃេបខរនាទា រ	់ឬ	ចារប់�្ើ្រពបី
ថ្លៃ�ាទបី	1	បខ្រករ	្រសតិេបរើកំពុង�កព់ាកយសំុក្នុងកំ�ុងបពលបរើកបពលបវលាចុះប�ម ះ	។

 ្រសតិេបរើបាទ/ចាស៎្រសតិេបរើបាទ/ចាស៎	(រេ្ប�្រុខ) 	បទ		បទ	(េប�ជួក	៖េប�ជួក	៖	ឈ្នួរ	់ប�ើយរញ្ចុះជាូ េទ្្រងប់េះប�េតិប�ជួតិ�វ តិញ	។)
េតិប�ជួតិ�	៖េតិប�ជួតិ�	៖		ប�ើើរ្��រទ់្្រងប់រររទររស់អ្នក	ស្មារក់ាររ៉ា ររ់ងទបី�ារ	។)

ប�ើេប�ជួក�្ល់គិប្មាងសុខភាព	ប�លរ៉ាររ់ងរ្បី	ឬ	្រពេធ	ឬ	អ្នកពឹង	ប�អកររស់េតិប�ជួតិ�ឬបទ	?ប�ើេប�ជួក�្ល់គិប្មាងសុខភាព	ប�លរ៉ាររ់ងរ្បី	ឬ	្រពេធ	ឬ	អ្នកពឹង	ប�អកររស់េតិប�ជួតិ�ឬបទ	?

 បាទ/ចាស៎	។		្រសតិេបរើបាទ/ចាស៎បាទ/ចាស៎	។		្រសតិេបរើបាទ/ចាស៎	ប�ើជាេរណាប�?   រ្បី/	្រពេធ		  អ្នកពឹងប�អក    បទបទ	(សូ្រប�សំណួរបលខ	14	។)

រញ្ចុះជា បីប�ម ះររស់អ្នកឯបទៀ�	ប�ក្នុង្កុ្រ្គិួសារររស់េតិប�ជួតិ�	មាេលក្ខណៈស្រ្�្តិចំបពាះការរ៉ា ររ់ងពបីការងារបេះ	។រញ្ចុះជា បីប�ម ះររស់អ្នកឯបទៀ�	ប�ក្នុង្កុ្រ្គិួសារររស់េតិប�ជួតិ�	មាេលក្ខណៈស្រ្�្តិចំបពាះការរ៉ា ររ់ងពបីការងារបេះ	។

ប�ម ះ

ប�ម ះ

ប�ម ះ

Form Approved
OMB No. 0938-1191
Expires: 10/31/2025
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្�រូវការជំួេួយស្មារទ់្្រងប់រររទររស់អ្នកឬ	?្�រូវការជំួេួយស្មារទ់្្រងប់រររទររស់អ្នកឬ	? ចូលប�	HealthCare.gov, ឬទូរស័ពទា្រកបយើងបលខ	1-800-318-2596	្រសតិេបរើអ្នក្�រូវការជំួេួយក្នុងភាសារណា្រយួ	ប្�ពបីភាសាអងប់គិៃស	សូ្រទូរស័ពទាបលខ  
1-800-318-2596	េតិង្បារអ់្នក�ំណាងបសវាអ�តិ�តិជួេ	េូវភាសាប�លអ្នក្�រូវការ	។	បយើងេឹងជួួយអ្នកប�យ្រតិេគិតិ�លុយ�ល់អ្នកប�ើយ	។	អ្នកប្រើ	TTY	អាចទូរស័ពទាប�បលខ	1-855-889-4325 ។

សូូមកំុំ�បំ�ពេ�ញ ។ ពេ�ះគឺឺគ្រា��ត់ែ�សូគ្រា�បំព់េ�លបំ�ណង��័�៌�បំុំពេ�ះ ះ ។

សូ្រ្បារប់យើងអំពបីគិប្មាងសុខភាព	្�រូវបាេ�្ល់ប�យ	េប�ជួកបេះ	។សូ្រ្បារប់យើងអំពបីគិប្មាងសុខភាព	្�រូវបាេ�្ល់ប�យ	េប�ជួកបេះ	។

14.	ប�ើេប�ជួក�្ល់គិប្មាងសុខភាព	មាេលតិទធភាព	រទ�ឋ េ�ថ្លៃ្រៃអរ្ររ តិមាឬ	បទ*	?

 បាទ/ចាស៎បាទ/ចាស៎	(សូ្រប�សំណួរបលខ	15	។)				   បទបទ	(ឈ្នួរ	់ប�ើយរញ្ចុះជាូ េទ្្រងប់េះប�េតិប�ជួេតិ�វ តិញ	។)

15.	ប�ើេតិប�ជួតិ�េឹងរង់្ បាករ់៉ាុណាណ ស្មារ�់ថ្លៃ្រៃទាររំ�ុ�ថ្លៃេគិប្មាង	�្ល់ប��ល់េតិប�ជួតិ�	បលើកបលងប�មាេលតិទធភាពចំបពាះទ�ឋ េ�ថ្លៃ្រៃអរ្ររ តិមាឬ	បទ*	ប�រ៉ាុបណាណ ះ	?	កំុ�ករ់ញ្ចុះះូ លគិប្មាង្គិួសារប�ើយ	។	

 a.	េតិប�ជួតិ�េឹងរងក់ារធានាទូលំទូលាយ	៖	$  
 កំណ�ស់ារ	៖កំណ�ស់ារ	៖	�កចូ់េេូវចំេួេទាររំ�ុ�	ប�លេប�ជួកអាចរស់្មារក់ាររ៉ា ររ់ងសុខភាព	។

 b.	េតិប�ជួតិ�េឹងរងច់ំេួេបេះ	៖	  រល់សប្ា�៍	 	  បរៀងរល់	2	សប្ា�៍	 	  ពបីរ�ងក្នុង្រយួបខ	 	  ្រ្ង្រយួបខ	 	  រល់របីបខ	 	  រល់ឆា្ន ំ

16.	្រសតិេបរើសមាជួតិក្គិួសារមាេប�ម ះស្មារសំ់ណួរទបី	13៖្រសតិេបរើសមាជួតិក្គិួសារមាេប�ម ះស្មារសំ់ណួរទបី	13៖	ប�ើេតិប�ជួតិ�េឹងចំណាយ្បាករ់៉ាុនាម េស្មារប់�េការ�ថ្លៃ្រៃទាររំ�ុ�	ប�ល្គិរ�ណ្រប់លើរុគិគលតិក	េតិងសមាជួតិក្គិួសារប�លបាេរយក្នុងសំណួរទបី	13?	្រសតិេបរើ
េតិប�ជួក�្ល់ក្រមវ តិធីបីសុខភាព	សូ្ររញ្ចុះះូ លរុពីលា�ប�លេតិប�ជួតិ�េឹងរង	់្រសតិេបរើេតិប�ជួតិ�ទទួលបាេការរញ្ចុះះុ ះ�ថ្លៃ្រៃអ�តិររមាស្មារក់្រមវ តិធីបីឈ្នួរជ់ួកប់ារ បី	ប�ើយ្រតិេទទួលបាេការរញ្ចុះះុ ះ�ថ្លៃ្រៃប�សងបទៀ�ប�យប�អកបលើក្រមវ តិធីបី
សុខភាព។

 a.	េតិប�ជួតិ�េឹងរងក់ារធានាទូលំទូលាយ	៖	$  
 b.	េតិប�ជួតិ�េឹងរងច់ំេួេបេះ	៖	  រល់សប្ា�៍	 	  បរៀងរល់	2	សប្ា�៍	 	  ពបីរ�ងក្នុង្រយួបខ	 	  ្រ្ង្រយួបខ	 	  រល់របីបខ	 	  រល់ឆា្ន ំ

*	គិប្មាងសុខភាពមាេលតិទធភាពចំបពាះរទ�ឋ េ�ថ្លៃ្រៃអរ្ររ តិមា	្រសតិេបរើរង់្ បាក�់៉ា ងបហចណាស់	60%	ថ្លៃេ�ថ្លៃ្រៃសររុថ្លៃេបសវាខាងបវជួជាសា�ស្	ស្មាររ់ទ�ឋ េ្រជា�តិវឌីឈេ	៍េតិង�្ល់ការរ៉ា ររ់ង�៉ា ងធំី	ចំបពាះបសវា្រេទាបីរបពទយ	េតិង	
បវជួជារណឌតិ �	។	គិប្មាង្ូរល�ឋ េការងារភាគិប្ចើេ	មាេលតិទធភាពេឹងរទ�ឋ េ�ថ្លៃ្រៃអរ្ររ តិមា	។
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្�រូវការជំួេួយស្មារទ់្្រងប់រររទររស់អ្នកឬ	?្�រូវការជំួេួយស្មារទ់្្រងប់រររទររស់អ្នកឬ	? ចូលប�	HealthCare.gov, ឬទូរស័ពទា្រកបយើងបលខ	1-800-318-2596	្រសតិេបរើអ្នក្�រូវការជំួេួយក្នុងភាសារណា្រយួ	ប្�ពបីភាសាអងប់គិៃស	សូ្រទូរស័ពទាបលខ  
1-800-318-2596	េតិង្បារអ់្នក�ំណាងបសវាអ�តិ�តិជួេ	េូវភាសាប�លអ្នក្�រូវការ	។	បយើងេឹងជួួយអ្នកប�យ្រតិេគិតិ�លុយ�ល់អ្នកប�ើយ	។	អ្នកប្រើ	TTY	អាចទូរស័ពទាប�បលខ	1-855-889-4325 ។

សូូមកំុំ�បំ�ពេ�ញ ។ ពេ�ះគឺឺគ្រា��ត់ែ�សូគ្រា�បំព់េ�លបំ�ណង��័�៌�បំុំពេ�ះ ះ ។

  ទ្្រង់្ �រូវបាេអេុ្រ�័	ទ្្រង់្ �រូវបាេអេុ្រ�័	B
Form Approved
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្�រូវការជំួេួយស្មារទ់្្រងប់រររទររស់អ្នកឬ	?្�រូវការជំួេួយស្មារទ់្្រងប់រររទររស់អ្នកឬ	? ចូលប�	HealthCare.gov, ឬទូរស័ពទា្រកបយើងបលខ	1-800-318-2596	្រសតិេបរើអ្នក្�រូវការជំួេួយក្នុងភាសារណា្រយួ	ប្�ពបីភាសាអងប់គិៃស	សូ្រទូរស័ពទាបលខ  
1-800-318-2596	េតិង្បារអ់្នក�ំណាងបសវាអ�តិ�តិជួេ	េូវភាសាប�លអ្នក្�រូវការ	។	បយើងេឹងជួួយអ្នកប�យ្រតិេគិតិ�លុយ�ល់អ្នកប�ើយ	។	អ្នកប្រើ	TTY	អាចទូរស័ពទាប�បលខ	1-855-889-4325 ។

សូូមកំុំ�បំ�ពេ�ញ ។ ពេ�ះគឺឺគ្រា��ត់ែ�សូគ្រា�បំព់េ�លបំ�ណង��័�៌�បំុំពេ�ះ ះ ។

1.	ប�ម ះររស់អ្នក�ំណាងមាេសតិទធតិ	(ប�ម ះប�	ប�ម ះកណ្ាល	េតិងប�ម ះ្�កូល)

2.	អាស័យ�ឋ េ 3.	អាសយ�ឋ េ�ទាះ	2

4.	ទបី្កុង 5.	រ�ឋ	 6.	បលខសុតិរកូ�

7.	បលខទូរស័ពទា

  
8.	ប�ម ះររស់្កុ្រ�៊ាុេ

9.	បលខអ�្សញ្ញា ណ	(្រសតិេបរើពាកព់េ័ធ)

ប�យការចុះ��ាបលខា	អ្នកអេុញ្ញា �បអាយ្រេុសសបេះចុះ��ាបលខាបលើទ្្រង	់បរររទអ្នក	ទទួលព�័ម៌ាេ�ៃូវការអំពបីទ្្រងប់រររទបេះ	ប�ើយ�ំណាងបអាយអ្នក	ចំបពាះបរឿងរ៉ា វទាងំអស់នាអនាគិ�	
ប�លពាកព់េ័ធេឹងទ្្រងប់រររទបេះ	។

10.	��ាបលខាថ្លៃេ្រេុសសទបី	1	ប�លមាេប�ម ះប�បលើទ្្រងប់រររទបេះ��ាបលខាថ្លៃេ្រេុសសទបី	1	ប�លមាេប�ម ះប�បលើទ្្រងប់រររទបេះ 11.	កាលររ តិបចឆេទប�លបាេចុះ��ាបលខាកាលររ តិបចឆេទប�លបាេចុះ��ាបលខា	(mm/dd/yyyy)

  ទ្្រង់្ �រូវបាេអេុ្រ�័ទ្្រង់្ �រូវបាេអេុ្រ�័  C:  ជួំេួយក្នុងការរំបពញសំណំុបរររទបេះជួំេួយក្នុងការរំបពញសំណំុបរររទបេះ

ស្មារអ់្នក�្ល់ឱវាទ	អ្នកសទាងប់្រើលទតិសទបី	ទបីភា្ន កង់ារ	េតិងឈ្នួមួញកណ្ាល	ទ្្រងប់រររទមាេវ តិញ្ញា រណ័ណ រ្�ប�រ៉ាបុណាណ ះស្មារអ់្នក�្ល់ឱវាទ	អ្នកសទាងប់្រើលទតិសទបី	ទបីភា្ន កង់ារ	េតិងឈ្នួមួញកណ្ាល	ទ្្រងប់រររទមាេវ តិញ្ញា រណ័ណ រ្�ប�រ៉ាបុណាណ ះ
រំបពញប�្នកបេះ	្រសតិេបរើអ្នកជាអ្នក�្ល់ឱវាទ	អ្នកសទាងប់្រើលទតិសទបី	ភា្ន កង់ារឬឈ្នួមួញកណ្ាលមាេវ តិញ្ញា រណ័ណ រ្�មា្ន ក	់រំបពញទ្្រងប់រររទបេះ	ស្មារេ់រណាមា្ន កប់ទៀ�	។	

1.	រំបពញប�្នកបេះ	្រសតិេបរើអ្នកជាអ្នក�្ល់ឱវាទ	អ្នកសទាងប់្រើលទតិសទបី	ភា្ន កង់ារឬឈ្នួមួញកណ្ាលមាេវ តិញ្ញា រណ័ណ រ្�មា្ន ក	់រំបពញទ្្រងប់រររទបេះ	ស្មារេ់រណាមា្ន កប់ទៀ�	។	(mm/dd/yyyy)

2.	ប�ម ះប�	ប�ម ះកណ្ាល	េតិងប�ម ះ្�កូល	េតិង	�ួអកសរចុង

3.	ប�ម ះររស់្កុ្រ�៊ាុេ

4.	បលខអ�្សញ្ញា ណ	(្រសតិេបរើពាកព់េ័ធ) 5.	ស្មារប់�ភា្ន កង់ារ/ឈ្នួមួញកណ្ាលរ៉ាុបណាណ ះ	៖	បលខ	NPN

 

អ្នកអាចប្ជួើសអ្នក�ំណាងមាេសតិទធតិមា្ន ក	់។អ្នកអាចប្ជួើសអ្នក�ំណាងមាេសតិទធតិមា្ន ក	់។
អ្នកអាច�្ល់�ល់អ្នកអាចទុកចតិ�្បាេេូវការអេុញ្ញា �	ប�ើ្រ្ បីេតិ�យអំពបីទ្្រងប់រររទបេជា្រយួបយើង	ប្រើលព�័ម៌ាេររស់អ្នក	េតិង�ំណាងបអាយអ្នក	ចំបពាះបរឿងរ៉ា វទាកទ់ងេឹងទ្្រងប់រររទបេះ	រ្ួរមាេការទទួលព�័ម៌ាេអំពបី	
ទ្្រងប់រររទររស់អ្នក	េតិងការចុះ��ាបលខាបលើទ្្រងប់រររទររស់អ្នក	ជំួេួសអ្នក	។	ជួេបេះ្�រូវបាេប�ថា	«អ្នក�ំណាងមាេសតិទធតិ	។»	្រសតិេបរើអ្នកចងផ់្ទាៃ ស់រ្ូរ	ឬ�កប�ម ះ�ំណាងមាេសតិទធតិររស់អ្នក	សូ្រទំនាកទ់ំេងទបី�ារ	។	រ ្
រសតិេបរើអ្នកគឺិជាអ្នក�ំណាងបាេចា�ត់ាងំតា្រចារ	់ស្មារេ់រណាមា្ន ក	់ប�លមាេប�ម ះប�បលើទ្្រងប់រររទបេះ	សូ្រ�ករ់ងាា ញ�ស្ុតាងជា្រយួទ្្រងប់ររទបេះ	។
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្�រូវការជំួេួយស្មារទ់្្រងប់រររទររស់អ្នកឬ	?្�រូវការជំួេួយស្មារទ់្្រងប់រររទររស់អ្នកឬ	? ចូលប�	HealthCare.gov, ឬទូរស័ពទា្រកបយើងបលខ	1-800-318-2596	្រសតិេបរើអ្នក្�រូវការជំួេួយក្នុងភាសារណា្រយួ	ប្�ពបីភាសាអងប់គិៃស	សូ្រទូរស័ពទាបលខ  
1-800-318-2596	េតិង្បារអ់្នក�ំណាងបសវាអ�តិ�តិជួេ	េូវភាសាប�លអ្នក្�រូវការ	។	បយើងេឹងជួួយអ្នកប�យ្រតិេគិតិ�លុយ�ល់អ្នកប�ើយ	។	អ្នកប្រើ	TTY	អាចទូរស័ពទាប�បលខ	1-855-889-4325 ។

សូូមកំុំ�បំ�ពេ�ញ ។ ពេ�ះគឺឺគ្រា��ត់ែ�សូគ្រា�បំព់េ�លបំ�ណង��័�៌�បំុំពេ�ះ ះ ។

(អ្នក្�រូវប�រំបពញកបេៃងសំណល់ទាងំអស់ថ្លៃេទ្្រងប់រររទបេះ	រ្ួរជា្រយួេឹង	ទំពរ័បេះ	។	សូ្រកំុ�ករ់ញ្ចុះះូ លប�ទំពរ័បេះប�ឯកឯកប�ើយ	។)		(អ្នក្�រូវប�រំបពញកបេៃងសំណល់ទាងំអស់ថ្លៃេទ្្រងប់រររទបេះ	រ្ួរជា្រយួេឹង	ទំពរ័បេះ	។	សូ្រកំុ�ករ់ញ្ចុះះូ លប�ទំពរ័បេះប�ឯកឯកប�ើយ	។)		
្រសតិេបរើអ្នកណាមា្ន កប់�បលើក្រមវ តិធីបីបេះមាេរទពតិបសាធីេផ៍្ទាៃ ស់រូ្រជួបីវ តិ�្រយួចំេួេ	–	�ូចជាការបា�រ់ងក់ារ្គិរ�ណ្រសុ់ខភាព	ការបរៀរការ	ឬមាេកូេ	-	ក្នុងរយៈបពល	60	ថ្លៃ�ាចុងប្កាយ	(ឬរពំឹងថាេឹងក្នុងរយៈបពល	60	ថ្លៃ�ារនាទា រ)់	
សូ្ររំបពញទំពរ័បេះ	ប�ើយរញ្ចុះះូ លវាជា្រយួេឹងការរំបពញពាកយសំុររស់អ្នក	ប�លបាេចុះ��ាបលខា	។	ការផ្ទាៃ ស់រូ្រ្រយួចំេួេក្នុងជួបីវ តិ�បធីីើឲ្យយការ្គិរ�ណ្ររ់រស់អ្នកតា្ររយៈទបី�ារចារប់�្ើ្រភាៃ ្រៗ	។	បយើងកសូ៏្របណនាឱំយអ្នកប�ៃើយ
សំណួរទាងំបេះ	្រសតិេបរើអ្នក�កព់ាកយសំុប�ប្�	រយៈបពលចុះប�ម ះចូលបរៀេ្រចាឆំា្ន ។ំ

សំណួរទាងំបេះគឺិ្សរតា្រជួប្្រើស	។	្រសតិេបរើកាលៈបទសៈថ្លៃេជួបីវ តិ�ររអ់្នកមាេបាេផ្ទាៃ ស់រ្ូរបទ	អ្នកអាចទុកចប្រៃើយ	នានាប�ទបទ	។	អ្នកអាចចុះប�ម ះក្នុងក្រីតិធីបី	Medicaid	េតិង	ក្រមវ តិធីបីការធានារ៉ាររ់ងសុខភាពកុមារ	(CHIP)	
បពលណាកប៏ាេក្នុងអំ�ុងឆា្ន 	ំ�ីបីបរើអ្នក�ម េរទពតិបសាធីេេូ៍វ	ការផ្ទាៃ ស់រ្ូរថ្លៃេជួបីវ តិ�បនាះបទ	។	សមាជួតិកថ្លៃេអ្នកចូលរ្ួរជាប�លស្រពេ័ធទទួលសាគ ល់ប�យស�ពេ័ធ	េតិងអ្នក្សុកអាឡាសាក 	អាចចុះប�ម ះក្នុងការរ៉ា ររ់ងតា្ររយៈទបី�ារ	
បពលណាកប៏ាេ	ក្នុងអំ�ុងឆា្ន 	ំ។

្បារប់យើងអំពបីការផ្ទាៃ ស់រ្ូរនានា	ប�ក្នុង�ទាះររស់អ្នក	។្បារប់យើងអំពបីការផ្ទាៃ ស់រ្ូរនានា	ប�ក្នុង�ទាះររស់អ្នក	។

1.	ប�ើមាេេរណាមា្ន កប់ាេបា�ល់ក្ខណៈស្រ្�្តិការរ៉ា ររ់ងសុខភាព	ក្នុងអំ�ុង	60	ថ្លៃ�ាកេៃង្រកបេះ	ឬរពឹំងទុកជា្ុរេថា	បា�រ់ងល់ក្ខណៈស្រ្�្តិការរ៉ា ររ់ងសុខភាពក្នុងអំ�ុង	60	ថ្លៃ�ានាអនាគិ�ឬបទ	?ប�ើមាេេរណាមា្ន កប់ាេបា�ល់ក្ខណៈស្រ្�្តិការរ៉ា ររ់ងសុខភាព	ក្នុងអំ�ុង	60	ថ្លៃ�ាកេៃង្រកបេះ	ឬរពឹំងទុកជា្ុរេថា	បា�រ់ងល់ក្ខណៈស្រ្�្តិការរ៉ា ររ់ងសុខភាពក្នុងអំ�ុង	60	ថ្លៃ�ានាអនាគិ�ឬបទ	?

ប�ម ះ កាលររ តិបចឆេទថ្លៃេការរ៉ា ររ់ងបាេចរ	់ឬេឹងចរ	់(mm/dd/yyyy)

2.	ប�ើមាេេរណាមា្ន កប់ាេបរៀរការក្នុងអំ�ុង	60	ថ្លៃ�ាកេៃង្រកបេះឬបទ	?ប�ើមាេេរណាមា្ន កប់ាេបរៀរការក្នុងអំ�ុង	60	ថ្លៃ�ាកេៃង្រកបេះឬបទ	?

ប�ម ះ កាលររ តិបចឆេទ	(mm/dd/yyyy)

a.	ប�ើមាេេរណាមា្ន កថ់្លៃេ្រេុសសទាំងំបេះ	មាេលក្ខណៈស្រ្�្តិចំបពាះការរ៉ា ររ់ងសុខភាព	ក្នុងបពលណា្រយួ	60	ថ្លៃ�ាកេៃងកបេះឬបទ	?ប�ើមាេេរណាមា្ន កថ់្លៃេ្រេុសសទាំងំបេះ	មាេលក្ខណៈស្រ្�្តិចំបពាះការរ៉ា ររ់ងសុខភាព	ក្នុងបពលណា្រយួ	60	ថ្លៃ�ាកេៃងកបេះឬបទ	?	........................................................................................  បាទ/ចាស៎	 	បទ

្រសតិេបរើមាេ	សូ្រចុះប�ម ះររស់បគិ្�ងក់បេៃងបេះ		្រសតិេបរើមាេ	សូ្រចុះប�ម ះររស់បគិ្�ងក់បេៃងបេះ		

3.	ប�ើមាេេរណាមា្ន ក់្ �រូវបាេប�ះបចញពបីការជារ�ុ់ំ	(ពេធនា�រ	ឬគុិក)	ក្នុង	អំ�ុង	60	ថ្លៃ�ាកេៃង្រកបេះឬបទ	?	ប�ើមាេេរណាមា្ន ក់្ �រូវបាេប�ះបចញពបីការជារ�ុ់ំ	(ពេធនា�រ	ឬគុិក)	ក្នុង	អំ�ុង	60	ថ្លៃ�ាកេៃង្រកបេះឬបទ	?

ប�ម ះ កាលររ តិបចឆេទ	(mm/dd/yyyy)

4.	ប�ើមាេមាេេរណាមា្ន កម់ាេលក្ខណៈស្រ្�្តិស្មារស់ាា េភាពអបន្ា្របវសេ	៍ក្នុងអំ�ុង	60	ថ្លៃ�ាកេៃងកបេះឬបទ	?ប�ើមាេមាេេរណាមា្ន កម់ាេលក្ខណៈស្រ្�្តិស្មារស់ាា េភាពអបន្ា្របវសេ	៍ក្នុងអំ�ុង	60	ថ្លៃ�ាកេៃងកបេះឬបទ	?

ប�ម ះ កាលររ តិបចឆេទ	(mm/dd/yyyy)

5.	ប�ើមាេេរណាមា្ន ក់្ �រូវបាេយក្រកចតិញ្ចុះះ ឹ្រ	ឬ�កប់អាយយកប�ចតិញ្ចុះះ ឹ្រ	ឬបាេ�កក់្នុងការប�ទាចំតិញ្ចុះះ ឹ្រក្នុងអ�ុំង	60	ថ្លៃ�ាកេៃងកបេះឬបទ	?	ប�ើមាេេរណាមា្ន ក់្ �រូវបាេយក្រកចតិញ្ចុះះ ឹ្រ	ឬ�កប់អាយយកប�ចតិញ្ចុះះ ឹ្រ	ឬបាេ�កក់្នុងការប�ទាចំតិញ្ចុះះ ឹ្រក្នុងអ�ុំង	60	ថ្លៃ�ាកេៃងកបេះឬបទ	?

ប�ម ះ កាលររ តិបចឆេទ	(mm/dd/yyyy)

6.	ប�ើមាេេរណាមា្ន កប់ាេកាៃ យប�ជាពឹងប�អក	ប�យប្ពាះប�ការចតិញ្ចុះះ ឹ្រកូេ	ឬរទរញ្ជា �ុលាការ	60	ថ្លៃ�ាកេៃងកបេះឬបទ	?ប�ើមាេេរណាមា្ន កប់ាេកាៃ យប�ជាពឹងប�អក	ប�យប្ពាះប�ការចតិញ្ចុះះ ឹ្រកូេ	ឬរទរញ្ជា �ុលាការ	60	ថ្លៃ�ាកេៃងកបេះឬបទ	?

ប�ម ះ កាលររ តិបចឆេទ	(mm/dd/yyyy)

7.	ប�ើមាេេរណាបរ ើចូល�ទាះអ្នកក្នុងអំ�ុង	60	ថ្លៃ�ាឬបទ?ប�ើមាេេរណាបរ ើចូល�ទាះអ្នកក្នុងអំ�ុង	60	ថ្លៃ�ាឬបទ?

ប�ម ះ កាលររ តិបចឆេទថ្លៃេការបរ ើបចញ	(mm/dd/yyyy)

a.	ប�ើបលខសុបីរកូ�	ថ្លៃេអាសយ�ឋ េ្រុេររស់អ្នកគឺិជាអីបី	?	ប�ើបលខសុបីរកូ�	ថ្លៃេអាសយ�ឋ េ្រុេររស់អ្នកគឺិជាអីបី	?            រំបពញប�ទបីបេះ	្រសតិេបរើអ្នកបាេផ្ទាៃ ស់រ្ូរពបីររបទស	ឬទឹក�បីស�រ�ឋអាប្ររ តិក។

b.	ប�ើមាេេរណាមា្ន កថ់្លៃេ្រេុសសទាំងំបេះ	មាេលក្ខណៈស្រ្�្តិចំបពាះការរ៉ា ររ់ងសុខភាព	ក្នុងបពលណា្រយួ	60	ថ្លៃ�ាកេៃងកបេះឬបទ	?ប�ើមាេេរណាមា្ន កថ់្លៃេ្រេុសសទាំងំបេះ	មាេលក្ខណៈស្រ្�្តិចំបពាះការរ៉ា ររ់ងសុខភាព	ក្នុងបពលណា្រយួ	60	ថ្លៃ�ាកេៃងកបេះឬបទ	?	.......................................................................................    បាទ/ចាស៎	 		បទ

្រសតិេបរើមាេ	សូ្រ�កប់�ម ះររស់បគិ	ប�ខាងប្កា្រ	៖្រសតិេបរើមាេ	សូ្រ�កប់�ម ះររស់បគិ	ប�ខាងប្កា្រ	៖

ប�ម ះ

  បសចក្បីរបេា្របសចក្បីរបេា្រ  D:  សំណួរអំពបីការផ្ទាៃ ស់រ្ូរថ្លៃេជួបីវ តិ�សំណួរអំពបីការផ្ទាៃ ស់រ្ូរថ្លៃេជួបីវ តិ�
Form Approved
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