
ត ើមាននរណាមាា កក់ាងុក្កមុក្រសួាររបសត់ោកអ្ាក មានការធានារ៉ា បរ់ងសខុភាពត ើយឬតៅ? សង្កា  ស់ាោតរៀនអ្កូឡនិដ ៍អាចជយួតោកអ្ាកបាន! 

សង្កា  ់សាោអ្ូកឡិនដ៍ យកចិ ដទុកដាក់ចំត ោះសខុភាពននក្កុមក្រួសាររបស់តោកអ្ាក។ តោកអ្ាកអាចទទួលបាននូវការជយួចុោះត ម្ ោះឱ្យនរណាមាា កក់ាុងក្កមុក្រួសាររបស់តោក

អ្ាក សំរប់ការធានារ៉ា បរ់ងសខុភាព តាមរយៈមជឈមណ្ឌ លធនធានក្រសួារននសង្កា  ់សាោតរៀនអ្ូកឡិនដ៍ OUSD ដដលមានទីតាំងតៅកាុងបរិតវណ្ Lakeview Campus តៅអាសយ័

ដាា ន 746 Grand Ave។ សូមទូរស័ពទមកតធវើការណា ់ជួប តាមរយៈទូរស័ពទតលខ (510) 273-1516។ ទីតនោះមានអ្ាកតលើកទូរស័ពទជាក្បចំតៅចតនាល ោះតមា៉ោ ង 9 ក្ពឹកដល់តមា៉ោ ង 1 រតសៀល 

ត ើយសារទូរស័ពទ នឹងក្ ូវបានត្លើយ បវិញតៅនងៃបនាទ ប់។ មជឈមណ្ឌ លតនោះអាចជួយក្កុមក្រួសារផង កាុងការចុោះត ម្ ោះសំរបក់មមវិធី CalFresh (ដដលពីតៅថា៖ food stamps)។ 

ខាងតក្កាមតនោះ រឺជាព័ ៌មានអ្ំពីកមមវិធសីុខភាពខុសៗគ្នា  ដដលតោកអ្ាកអាចមានសិទធិទទួល។ សមូតមើលមាា ងតទៀ ននទំព័រតនោះ សំរបត់ារងកំណ្ ់ក្បាក់ចំណ្ូល ដដលកាុងតនាោះមាន

ព័ ៌មានដងមតទៀ អ្ំពីភាពមានសិទធិទទួលការធានារ៉ា ប់សខុភាព។ សូមទូរស័ពទមកចុោះ តបើសិនជាតោកអ្ាកមានសណំ្ួរ ឬក្ ូវការជយួ! 

កមមវធិី Covered CA រឺជាទីផារធានារ៉ា បរងសខុភាព ដដលបានបតងាើ តឡើងតដាយចាប់ Affordable Care Act (តៅកា ់ OabamaCare)។ តបើសិនជាតោកអ្ាកមានក្បាក់

ចំណ្ូលខពស់ ដដលពំុអាចមានសិទធិទទួលកមមវិធីធានារ៉ា ប់រងសខុភាពតនាោះ តោកអ្ាកអាចជាវការធានារ៉ា ប់រងសុខភាពបាន តាមរយៈទីផារ Covered California។ តោកអ្ាកក្ ូវ

ដ មានវ ដមានក្សបចាប់តៅកាុងកាុងស រដា តដើមបឱី្យមានសិទធិទទួលកមមវធិីធានារ៉ា បរ់ងសុខភាពតាមរយៈទីផារ Covered California។ ក្បាក់ជំនយួសរំបប់ង់ក្បចំដខ ឬការ

បនថយការតចញនងលរមួគ្នា  រមឺានសំរប់ក្កុមក្រួសារដដលសថ ិ តៅកាុងសាថ នភាពក្បាក់ចំណ្ូលណាមយួ។   

ជាឧទា រណ្៖៍  តបើសិនជាក្កមុក្រសួារតោកអ្ាក មានសមាជិក 4 នាក ់ដដលមានក្បាកច់ណូំ្លតៅចតនាល ោះ  ដោុល រ នងិ  ដោុល រ កាុងមយួដខៗ 

ត ើយមានវ ដមានក្សបចាបត់ៅកាងុស រដាតនាោះ សមាជិកទំាងអ្សក់ាុងក្រួសារ អាចមានសិទធិទទួលបាននវូការធានារ៉ា ប់រងសខុភាពតាមរយៈទីផារ Covered CA អ្ម

តដាយក្បាក់ជំនយួពីរដាសំរប់បង់ដខ (រដាា ភបិាលជួយតចញនងលបង់ក្បចំដខឱ្យតោកអ្ាក)។ ជួនកាលមាតាបិតាមានសទិធិទទួលបាននូវការធានារ៉ា ប់រងសុខភាពតាមរយៈទីផារ 

Covered CA ខណ្ៈដដលកមុារមានសទិធិទទួលបាននូវតមឌខីល តដាយសារដ ក្បាក់ចំណ្ូលមានកំរិ  សំរបក់ុមារ នងិមនុសសតពញវយ័។  

ទីផារ COVERED CALIFORNIA 

កមមវិធីសុខភាពននតខាណ្ធីអាឡាមីដា (HealthPAC) 

កមមវធិីសុខភាពអាឡាមីដា (HealthPAC) រឺជាកមមវធិីក្បចំតខាណ្ធីអាឡាមីដា ដដលផដល់សិទធិទទួលបាននូវការដងសខុភាពតដាយឥ រិ នងល ឬតាមការបញុ្ោះនងល ដល់មនុសសតពញ

វ័យ ឬដល់កមុារ ដដលមានក្បាក់ចំណ្លូទាប ត ើយដដលពំុមានសិទធិទទួលតមឌខីលតពញទំ ំ។ ពលរដាដដលមានសញ្ជា  ិជាអាតមរកិាំង ពំុក្ ូវការកមមវធិីតនោះតទ។ កមមវិធី

HealthPAC រឺពំុមានដមនជាកមមវិធធីានារ៉ា ប់រងសុខភាពតទ ប៉ោុដនដវាជាមតធោបាយមយួកាុងការទទួលការបំតរើតសវាតវជាសាស្រសដ  តៅតាមកលនីនកិណាមយួតៅកាុងតខាណ្ធអីាឡាមី

ដា។ 

ជាឧទា រណ្៖ តបើសិនជាក្រសួារតោកអ្ាកសមាជិក 4 នាក ់ត ើយមានក្បាកច់ណូំ្ល  ដោុល រ ឬ ចិជាងតនោះ កាុងមយួដខៗ ត ើយមានវ ដមានក្សប

ចាបត់ៅកាុងស រដាតនាោះ សមាជិកទំាងអ្សក់ាុងក្រួសារ អាចមានសិទធិទទួលបាននូវកមមវធិី HealthPac តនោះ។ 

តមឌីខល (Medical) រឺជាកមមវធិីធានារ៉ា ប់រងសខុភាពននរដាកាល ីវូនញ៉ោ  ដដលផដល់ការធានារ៉ា ប់រងសុខភាពតដាយឥ រិ នងល ឬតដាយបញុ្ោះនងល ដល់មនុសសតពញវយ័ និងដល់

កុមារដដលមានក្បាក់ចំណ្ូលទាប។ មនសុសតពញវយ័ក្ ូវដ មានវ ដមានក្សបចាប់តៅកាុងស រដា (មានសញ្ជា  ិជាអាតមរិកាំង, មានទីលំតៅក្សបចាបអ់្ចិនស្រនដយ៍, មានទិដាា កា 

U ឬ T Visa,  មានសិទធិក្ជកអាក្សយ័, មានឋានៈជាកុមារអ្តនាដ ក្បតវសន៍ DACA) តដើមបីឱ្យមានសិទធិទទួលបាននវូកមមវធិីតនោះ។ តយើងតាមចាប់ងមីរបស់រដា កមុារដដលគ្នម នវ ដមាន

ក្សបចាបក់ាុងស រដា ឥឡូវតនោះ អាចមានសិទធិទទួលបាននវូតមឌីខលតពញតលញ។ 

ជាឧទា រណ្៖  តបើសិនជាក្រសួារតោកអ្ាកសមាជិក 4 នាក ់ត ើយមានក្បាកច់ណូំ្ល  ដោុល រ ឬ ចិជាងតនោះ កាុងមយួដខៗ ត ើយមានវ ដមានក្សប

ចាបត់ៅកាុងស រដាតនាោះ សមាជិកទំាងអ្សក់ាុងក្រួសារ អាចមានសិទធិទទួលបាននូវតមឌខីល។ កមុារអាចតៅដ មានសិទធិទទួលនូវកមមវិធីតនោះ តបើតទាោះបជីាមាតាបិតារបស់ពួក

តរ ពំុមានវ ដមានក្សបចាប់តៅកាុងស រដាក៏តដាយ។ ក្បាក់ចំណ្ូលមានកំរិ សំរបក់មុារតនាោះ រឺខពស់ជាមនសុសតពញវ័យ។ 

កមមវិធីតមឌីខល (MEDI-CAL) 

$2,829

$2,830 $8,200

$4,100
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សគំ្នល៖់ ទ ំកំ្បាកច់ណំ្លូទំាងអ្ស ់ក្ វូបានចោុះសរំបក់្បាកច់ណំ្លូមនុក្ វូបាន  ូពនធ។ ទ ំកំ្កមុក្រសួារ រមួមានទំាង មាតាបតិា ឬអ្ាកអាណាពោបាល នងិកនូៗទំាងអ្ស។់ 

តមឌខីល រធឺានារ៉ា បរ់ងកមុារ មនិរ ិអ្ពំឋីានៈអ្តនាដ ក្បតវសនត៍ឡើយ ត ើយនងិធានារ៉ា បរ់ងមនសុសតពញវ័យដដលមានទលំីតៅក្សបចាបត់ៅកាុងស រដា។ សូម

តមើលតារងកណំ្ ក់្បាកច់ណូំ្លសំរបក់មមវិធនីានាតៅខាងតក្កាមតនោះ៖ 

តារងកណំ្ ក់្បាកច់ណូំ្លសំរបត់មឌខីល 

ទ ំកំ្រសួារ 

មនសុសតពញវ័យអាយុ 18 - 64* មានវយ័ចស់ នងិពកិារ កមុារអាយុ 0 - 18 

ក្បាក់ចំណ្ូលខពស់បំផុ ក្បចំដខ ក្បាក់ចំណ្ូលខពស់បំផុ ក្បចំដខ ក្បាក់ចំណ្ូលខពស់បំផុ ក្បចំដខ 

1 $1,387 $1,005 $2,674 

2 $1,868 $1,354 $3,600 

3 $2,349 $1,702 $4,527 

4 $2,829 $2,050 $5,453 

5 $3,310 $2,399 $6,380 

*សំរប់ស្រសដមីាននផទត ោះ ដដលមានក្បាក់ចំណ្លូតក្ចើនតលើសចំនួនកណំ្ ់ក្បាកចំ់ណ្ូលក្បចំដខតនាោះ អ្ាកអាចតៅដ មានសិទធិទទួលបាននវូការបំតរើតសវា “សំរប់ដ ការមាននផទត ោះ”

តៅកាុងក្ ីមាសទី 1 និងទី 2 របសអ់្ាក។ 

កមមវិធ ីCovered CA ធានារ៉ា ប់រងក្កុមរសួារ ដដលមានទីលំតៅក្សបចាប់តៅកាុងស រដា។ សូមតមើលតារងកំណ្ ់ក្បាកច់ំណ្ូលសំរបក់មមវិធីតៅខាងតក្កាមតនោះ៖ 

តារងកណំ្ ក់្បាកច់ណូំ្លសំរប ់COVERED CALIFORNIA 

ទ ំកំ្រសួារ ក្បាក់ចំណ្ូលក្បចំឆ្ា ំ ក្បាក់ចំណ្ូលក្បចំដខ ក្បាក់ចំណ្ូលក្បចំឆ្ា ំ ក្បាក់ចំណ្ូលក្បចំដខ 

1 $16,644 - $30,150 $1,388 - $2,513 $30,151 - $48,240 $2,414 - $4,020
2 $22,413 - $40,600 $1,869 - $3,384 $40,601 - $64,960 $3,385 - $5,414 

3 $28,181 - $51,050 $2,350 - $4,255 $51,051 - $81,680 $4,256 - $6,807 

4 $33,949 - $61,500 $2,830 - $5,125 $61,501 - $98,400 $5,126 - $8,200 

5 $39,718 - $71,950 $3,311 - $5,996 $71,951 - $115,120 $5,997 - $9,594 

ចនំនួទកឹក្បាកដ់ដលក្ វូ

បងក់្បចំដខ 

ផដល់ក្បាក់ជំនយួ និងការបនថយការឱ្យតចញនងលបង់រមួគ្នា ផដល់ឱ្យដ ក្បាក់ជំនយួតទ 

កមមវធិ ីHealthPac នងិកមមវធិសុីខភាពកមុារ Kaiser Permanente រសំឺរបក់្កមុក្រសួារដដលពុមំានវ ដមានក្សបចាបត់ៅកាុងស រដា។ សូមតមើលតារងកណំ្ ់

ក្បាកច់ណូំ្លសំរបក់មមវិធទំីាងពរីខាងតក្កាមតនោះ៖ 

តារងកណំ្ ក់្បាកច់ណូំ្លសំរបក់មមវិធសុីខភាពននអាឡាមដីា (HealthPAC) 

ទ ំកំ្រសួារ  ក្បាក់ចំណ្ូលក្បចំដខ  ក្បាក់ចំណ្ូលក្បចំដខ  ក្បាក់ចំណ្ូលក្បចំដខ 

1 $0 - $1,387 $1,388 - $1,508 $1,509 - $2,010 

2 $0 - $1,868 $1,869 - $2,030 $2,031 - $2,707 

3 $0 - $2,349 $2,350 - $2,553 $2,554 - $3,404 

4 $0 - $2,829 $2,830 - $3,075 $3,076 - $4,100 

5 $0 - $3,310 $3,311 - $3,598 $3,599 - $4,797 

ក្បាកប់ងដ់ងមពតីលើ 

សតស្រង្ករ ោះបនាទ ន ់ $0 $35 $50 

អ្ាកជមៃកឺាុងមនទរីតពទយ $0 $100 $100 

អ្ាកជមៃតឺក្ៅមនទរីតពទយ $0 $10 $15 

ហ្វវមា៉ោ សុ ី $0 $5 $5 

ករណ្ពីតិសស $0 $100 $100 




