
ពាក្យសុំការចេញថ ល្ៃធានារ៉ា ប់រងថ្ទាសំុខភាព
ការការពារងាយស រ្ួល និងមានតម ល្ៃ្្រ្្យ្សមាប់ស រ្ួសាររប្់អ្នក។

This is an application for health care benefits. If you need help translating it, please contact your county assistance office, CAO. Translation services will 
be provided free of charge.

ច្បើពាក្យសុំចេះ ច�ើម្បីពិេិត្យចមើលថាចតើមាេជច្មើសចេញថ ល្ៃធានារ៉ា ប់រងអ្បីខលៃះ ថ�លអ្នកមាេលក្ខណៈសម្តិ្្្រប់្រាេ់ស្មាប់៖

• ការធានារ៉ា ប់រង្ុខភាពចំណាយទាប  ឬឥត្ិតម ល្ៃក ្្ម វធិីជំនួយផ ្្នកវវជ្ជសាស ្្រ  ឬក ្្ម វធិីធានារ៉ា ប់រង្ុខភាពកុមារ (CHIP)
• ឥណទានពន្ធ ្្ម ី្ួយផែលអាចជួយបង់ម ល្ៃបុព្វលាភធានារ៉ា ប់រង្ុខភាពរប្់អ្នក
• ផ្នការធានារ៉ា ប់រង្ុខភាពឯកជនផែលមានតម ល្ៃ្្រ្្យផែល ្្រល់ជូនការវចញម ល្ៃធានារ៉ា ប់រងទូលំទូលាយ វែើ្្ីជួយអ្នកឱ្យមាន្ុខភាពល្អ

ចតើអ្នកណាអាេច្បើពាក្យសុំចេះ?

អ្នកអាចវសបើពាក្យ្ុំវនះ វែើ្្ីដាក់ពាក្យ្ុំ្សមាប់នរណាមា្ន ក់វៅក្នុងស រ្ួសាររប្់អ្នកវទាះជាពួកវ្ឥឡូវវនះមានការធានារ៉ា ប់រងរចួវ�ើយក៏វដាយ។ អ្នកវៅផតអាចដាក់ពាក្យ្ុំបាន វទាះជា
អ្នក្ិនដាក់របាយការណ៍ពន្ធវលើសបាក់ចំណូលក៏វដាយ។
សូមកត់សមាគា ល់៖  សប្ិនវបើអ្នកសតវូការជំនួយសាច់សបាក់ ឬអត្ថសបវោជន៍ក ្្ម វធិីជំនួយអាហារបូត្ថ ្្ភបផន្ថ្ អ្នកសតវូផតបំវពញពាក្យ្ុំវ្សេងគ្្ន ។  

ដាក់ពាក្យសុំតាមអុបីេធឺណិតយ៉ា ងឆាប់រហ័ស៖

ដាក់ពាក្យ្ុំតា្អុីនធឺណិតោ៉ា ងឆាប់រ�័្តា្ www.compass.state.pa.us ។
វបើអ្នកចង់ដាក់ពាក្យ្ុំតា្ទូរ្័ព្ទ ្ូ្វៅទូរ្័ព្ទ្ក្ជ្ឈ្ណ្ឌ លវ្វាក ្្មអតិ្ិជនរប្់វយើង្សមាប់ការវចញម ល្ៃធានារ៉ា ប់រងផ្ទាំ្ ុខភាពតា្វលខ 1-866-550-4355 ។

អ្បីខលៃះថ�លអ្នកអាេ្តរូវការច�ើម្បីដាក់ពាក្យសុំ៖

• វលខ្ន្រ ិ្ុខ្ង្គ្ (ឬវលខឯកសារជនអវនា្រ សបវវ្ន៍ស្បចបាប់ណា្ួយ) ្សមាប់ 
្នុ្សេស្ប់របូផែលសតវូការការធានារ៉ា ប់រង

• ព័ត៌មានអំពីនិវោជក និងសបាក់ចំណូល្សមាប់្នុ្សេស្ប់របូវៅក្នុងស រ្ួសាររប្់អ្នក 
(ឧទា�រណ៍ពី្ល់បងាកា ន់មែបង់សបាក់ ទស្ង់ W-2 ឬរបាយការណ៍សបាក់ឈ្ រួលនិងពន្ធ )

• វលខវគ្លនវោបាយ្សមាប់ការធានារ៉ា ប់រង្ុខភាពកាលពី្ុន ឬបច្នុប្ន្នណា្ួយ

• ព័ត៌មានអំពីការធានារ៉ា ប់រង្ុខភាពផែលទាក់ទងនឹងការងារណា្ួយ 
ផែលអាចមានចំវពាះស រ្ួសាររប្់អ្នក

ចហតុអ្បីច�ើងខ្ញ ំចស្ន ើសុំព័ត៌មាេចេះ?

វយើងខ្នុ ំសាក្ួរអំពីសបាក់ចំណូល និងព័ត៌មានវ្សេងវទៀត វែើ្្ីឱ្យអ្នកែឹងថាវតើមានការវចញម ល្ៃធានារ៉ា ប់រងអ្វ ីខលៃ ះ ផែលអ្នកមានលក្ខណៈ្្្ត្រ ិស្ប់សគ្ន់វែើ្្ីទទួលបាន  វ�ើយប្
រ្ិនវបើអ្នកអាចទទួលបានជំនួយណា្ួយផែលចំណាយវលើការវចញម ល្ៃធានារ៉ា ប់រងវនះ។ ច�ើងខ្ញ ំេឹងរកសាព័ត៌មាេទាងំអស់ ថ�លអ្នកផ្ល់ជូេជាលក្ខណៈឯកជេេិងមាេសុវត្ិភាព 
�ូេថ�លបាេកំណត់ចដា�េបាប់។

ចតើមាេអ្បីចកើតច�ើងបនាទា ប់ច�ៀត?

បញ្ជូ នពាក្យ្ុំផែលបានចុះ�ត្ថវលខាវពញវលញរប្់អ្នក វៅការោិល័យជំនួយវខានធីវៅ្ូលដាឋា នរប្់អ្នក។ ្ូ្វៅទូរ្័ព្ទវលខ 1-800-842-2020 សប្ិនវបើអ្នក្ិនែឹងថាសតវូបញ្ជូ ន្ំណំុ
ផបបបទ រប្់អ្នកវៅទីកផនលៃងណា។ ចទាះជាយ៉ា ងណាក៏ចដា� ចបើអ្នកមិេមាេព័ត៌មាេទាងំអស់ថ�លច�ើងខ្ញ ំចស្ន ើសុំចនាះច� ក៏អ្នក្តរូវេុះហត្ចលខាេិង្ប្រល់ជូេពាក្យសុំរបស់អ្នកផងថ�រ។

វយើងខ្នុ ំ នឹងតា្ដានជា្ួយអ្នកក្នុងរយៈវពល 30 ម ង្ៃបនា្ទ ប់វទៀត។ អ្នកនឹងទទួលបានការផណនាំអំពីជំហានបនា្ទ ប់វទៀត វែើ្្ីបំវពញការវចញម ល្ៃធានារ៉ា ប់រង្ុខភាពរប្់អ្នក។ 
សប្ិនវបើអ្នក្ិនបានឮពីវយើងខ្នុ ំវទ ្ូ្ទាក់ទង្កការោិល័យជំនួយវខានធីវៅ្ូលដាឋា នរប្់អ្នក ឬវៅទូរ្័ព្ទវលខ 1-877-395-8930 ។

��ួលបាេជំេួ�ចដា�ច្បើពាក្យសុំចេះ៖

• តាមអុបីេធឺណិត៖ www.compass.state.pa.us
• ជួបចដា�ផ្ទា ល់៖ ្ូ្វៅជួបវៅការោិល័យជំនួ

យវខានធីវៅ្ូលដាឋា នរប្់អ្នក

• តាម�ូរស័ពទា ៖ ្ូ្វៅទូរ្័ព្ទបណា្រ ញជនួំយ(DHS Helpline) តា្វលខ 1-800-842-2020 ។  
អ្នកវសបើ សបា្់ TTY ្ូ្ វៅទូរ្័ព្ទ វៅ  វលខ 1-800-451-5886

• En Español: Si necesita este información en español, llame al teléfono: 1-800-842-2020
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Esta es una solicitud de beneficios de Asistencia Médica. Si necesita ayuda con la traducción comuníquese con la oficina de asistencia del condado (CAO) 
que le corresponde. Los servicios de traducción son gratuitos.

្បសិេចបើអ្នកមាេពិការភាព ចហើ�្តរូវការសំណុំថបបប�ចេះជាអក្សរពុម្ពធំ ឬជា�្មង់ចផ្សងច�ៀត សូមចៅ�ូរស័ពទា ចលខ 1-800-692-7462 ។  
បុ្រគាលនានាថ�ល ល្ៃង់ ពិបាកស្្ប់ ឬមាេពិការភាពខាងការេិយ� េិងមាេបំណងេង់

�ំនាក់�ំេងជាមួ�បណ្ាញជំេួ�ចេះ អាេចៅ�ូរស័ពទាភាជា ប់បេ្ PA  ចដា�េុេចលខ 711 ។ 

هذا طلب للحصول على منافع الرعاية الصحية. إذا كنت بحاجة إلى المساعدة في ترجمته، يرجى االتصال بمكتب معونة مقاطعتك CAO. ستقدم خدمات الترجمة مجاًنا.

Настоящий докумет является заявлением иа получение обслуживания по 
программе Medical Assistance. Еcли вaм нужнa пoмoщь в пepeвoдe дaннoгo 
зaявлeния, oбpaщaйтecь в окружное отделение социальной помощи (county 
assistance office). Уcлуги пo пepeвoдy пpeдocтaвляютcя бecплaтнo.
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ចាប់ចផ្ើម៖
What language do you prefer?  English  Spanish  Other (specify)   ______________________________________________________

¿Qué idioma prefiere usted?  Inglés  Espãnol  Otro (especifique)  

េូលចៅរកឯកស្រចអ�ិក្តរូេិក! វតើអ្នកចង់ទទួលបានលិខិតជូនែំណឹងរប្់អ្នកតា្អុីនធឺណិតឬវទ?
្ូ្ចូលវៅ www.compass.state.pa.us និងចុះវ ្្ម ះវៅក្នុង My COMPASS Account រប្់អ្នក។

វយើងខ្នុ ំជស្ នុញវលើកទឹកចិត្រអ្នកឱ្យវ ល្ៃ ើយ្ំណួរជាវសចើនតា្ផែលអ្នកអាចវធ្វ ើវៅបាន វលើកផលងផតមានការផណនាំសបាប់អ្នកថា អ្នកអាចវសជើ្វរ ើ្ ្ិនវ ល្ៃ ើយ្ំណួរ។ ព័ត៌មានវពញវលញផ្្វទៀតផែល
វយើងខ្នុ ំមាន វយើងខ្នុ ំអាចែំវណើរការពាក្យ្ុំរប្់អ្នកកាន់ផតឆាប់រ�័្។

 េំណុេសំខាេ់៖ បុ ្្គលទាងំអ្់ផែលដាក់ពាក្យ្ុំ សតវូ ្្រល់ជូនឬដាក់ពាក្យ្ុំវលខ្ន្រ ិ្ុខ្ង្គ្ (SSN) វ�ើយវ ល្ៃ ើយ្ំណួរអំពី្ញ្្ជ តិ។ ការ ្្រល់ជូនវលខប័ណ្ណ  SSN ្ឺជា 
ជវស្ើ្្សមាប់បុ ្្គលនានាផែល្ិនដាក់ពាក្យ្ុំការវចញម ល្ៃធានារ៉ា ប់រងផ្ទាំ្ ុខភាព ប៉ាុផន្រការ ្្រល់ជូនវលខប័ណ្ណ អាចបវងកា ើនវល្ឿនែំវណើរការដាក់ពាក្យ្ុំវនះ។ វយើងខ្នុ ំវសបើវលខប័ណ្ណ  
SSNs វែើ្្ីផ្កវ្ើលសបាក់ចំណូល និងព័ត៌មានវ្សេងវទៀត វែើ្្ីពិនិត្យវ្ើលថាវតើនរណាមាន្ិទ្ធិទទួលបានជំនួយការចំណាយវលើការវចញម ល្ៃធានារ៉ា ប់រងផ្ទាំ្ ុខភាព។ 
សប្ិនវបើអ្នកណាមា្ន ក់ សតវូការទទួលជំនួយ SSN ្ូ្វៅទូរ្័ព្ទវលខ 1-800-772-1213 ឬចូលវៅ www.socialsecurity.gov ។ អ្នកវសបើ សបា្់ TTY ្ូ្ វៅទូរ្ព្ទវលខ 1-800-325-0778 ។

សូម្បាប់ច�ើងខ្ញ ំអំពបីអ្នក។  វយើងខ្នុ ំសតវូការទាក់ទង្នុ្សេវពញវយ័/មាតាឬបិតា/អ្នកវ្ើលផ្ទា។ំ

បុ្រគាល�បី 1 សូមសរចសរជាអក្សរពុម្ពេូវព័ត៌មាេទាងំអស់
វ ្្ម ះ (រ ួ្ មាននា្ខ្ រួន អកសេរវែើ្វ ្្ម ះវៅកណា្រ ល នា្សតកូល ពាក្យបផន្ថ្ចុងបញ្ច ប់មនពាក្យែូចជា -Jr./Sr./ជាវែើ្)៖ វតើអ្នក

ដាក់ពាក្យ្ុំ
្សមាប់ខ្ រួនអ្នក?

 ចា្៎

 វទ

វលខ្ន្រ ិ្ុខ្ង្គ្៖

ម ង្ៃផខ ឆា្ន ំ កំវណើត (ផខ/ម ង្ៃ/ឆា្ន ំ) វភទ

 សប ន្ុ   ស្ី
សា្ថ នភាព
អាពា�៍ពិពា�៍   វៅលីវ   ផបកគ្្ន    វរៀបការ   ផលងលះ   វ្មា៉ា យ

អា្យដាឋា ន ្្ទះ (រ ួ្ មាន ្្វូ វលខ ្្ទះ ទីសក នុង រែឋា វខានធី & វលខកូែតំបន់ +4)៖ វលខទូរ្័ព្ទ៖

(       )
ទូរ្័ព្ទវសបើវៅ ( )៖

 ្្ទះ   កផនលៃងវធ្វ ើការ   ទូរ្័ព្ទចល័ត

អា្យដាឋា នប៉ាុ ្្រ ិ៍មសប្ណីយ៍ (សប្ិនវបើមានខុ្ពីអា្យដាឋា ន ្្ទះ)៖ វលខទូរ្័ព្ទផខសេទីពីរ៖

(       )
ទូរ្័ព្ទវសបើវៅ ( )៖

 ្្ទះ   កផនលៃងវធ្វ ើការ   ទូរ្័ព្ទចល័ត

  ( ) ្ូ្ទីវនះ សប្ិនវបើអ្នក្ិនមានអា្យដាឋា ន ្្ទះ។ អ្នកវៅផតសតវូ ្្រល់ជូនអា្យដាឋា នប៉ាុ ្្រ ិ៍មសប្ណីយ៍។

វតើអ្នកមាន្ភ៌ឬវទ?

 ចា្៎  វទ
ចបើច ល្ៃ ើ�ថា ចាស ៎កូនវកើតម ង្ៃណា? វតើអ្នករំពឹងទុកថា មានកូនចំនួនប៉ាុនា្ម ននាក់?

ច ល្ៃ ើ�សំណួរខាងច្កាម ចបើអ្នកកំពុងដាក់ពាក្យសុំស្មាប់ខ្ លួេឯង។

 ចា្៎   វទ          សប្ិនវបើអ្នក្ិនមាន្ិទ្ធិទទួលបានការវចញម ល្ៃធានារ៉ា ប់រងផ្ទាំ្ ុខភាពវពញវលញ វតើអ្នកសតវូការពិនិត្យវឡើងវញិការវចញម ល្ៃធានារ៉ា ប់រង្សមាប់ក ្្ម វធិីវ្វាក ្្មផ្នការស រ្ួសារផតប៉ាុវណា្ណ ះ?

 ចា្៎   វទ   

សប្ិនវបើអ្នកមានអាយុវសកា្ 21 ឆា្ន ំ វយើងខ្នុ ំនឹង្ិតពិចារណាអំពីសបាក់ចំណូលរប្់អ្នកក្នុងការ្វស្ចចុងវសកាយរប្់វយើងចំវពាះក ្្ម វធិីវ្វាក ្្មផ្នការស រ្ួសារផតប៉ាុវណា្ណ ះ។ សប្ិនវបើអ្នកមានបំណងចង់ពិនិត្យវឡើងវញិ
ការវចញម ល្ៃធានា រ៉ា ប់រងផ្ទាំ្ ុខភាពវពញវលញ វយើងខ្នុ ំនឹងសតវូការវាយតម ល្ៃសបាក់ចំណូលស រ្ួសាររប្់អ្នក ផែលរ ួ្ មានសបាក់ចំណូលរប្់ឪពុកឬមា្រ យអ្នក។ វតើអ្នកសតវូការពិនិត្យវឡើងវញិក ្្ម វធិីវ្វាក ្្មផ្នការស រ្ួសារ 
និង្ិនផ្ន្សមាប់ការវចញម ល្ៃធានា រ៉ា ប់រងផ្ទាំ្ ុខភាពវពញវលញឬវទ?

 ចា្៎   វទ   
វដាយ្ិន្ិតពីអាយុ វតើអ្នកភ័យខាលៃ ចថាព័ត៌មានផែលអ្នកអាចទទួលបានវៅកផនលៃងផែលអ្នករ្់វៅអំពីវ្វាក ្្មផ្នការស រ្ួសារ អាចបងកាឱ្យមានបញ្ហា ្្វូកាយ ្្វូចិត្រ ឬវ�តុ្លអាសកក់វ្សេងវទៀតពីប្រ ីឬសបពន្ធ  ឪពុកមា្រ យរប្់អ្នក 
ឬអ្នកែមទវទៀតឬវទ?

វតើអ្នកជាពលរែឋាអាវ្រកិឬ្ញ្្ជ តិអាវ្រកិឬវទ?    ចា្៎   វទ

ចតើអ្នកជាពលរ�្ឋអាចមរកិឬសញ្ជា តិអាចមរកិ ្ូ្វ ល្ៃ ើយ្ំណួរនានាខាងវសកា្វនះ៖

វតើអ្នកមានឋានៈជាអវនា្រ ប្
រវវ្ន៍ផែលមាន្ិទ្ធិស្ប
ចបាប់ឬវទ?

 ចា្៎
ចបើច ល្ៃ ើ�ថា ចាស ៎្ូ្បំវពញសបវភទឯកសារ  
និងវលខអត្រ្ញ្ញា ណប័ណ្ណ ្មា្គ ល់ខ្ រួនរប្់អ្នក។

សបវភទឯកសារ៖ ឯកសារវលខប័ណ្ណ ្មា្គ ល់ខ្ រួន៖

វតើអ្នកបានរ្់វៅ្�រែឋាអាវ្រកិចាប់តាំងពីឆា្ន ំ 1996?    ចា្៎   វទ
វតើអ្នក ឬប្រ ីឬសបពន្ធ  ឬឪពុកឬមា្រ យរប្់អ្នក ជាអតីតយុទ្ធជន ឬកំពុងបំវពញកាតព្វកិច្ច្ក ្្មវៅក្នុងកងទ័ព្�រែឋាអាវ្រកិឬវទ?

   ចា្៎   វទ

វតើអ្នកមានពិការភាព ឬមានតស្ូវការផ្ទាំ្ ុខភាពពិវ្្ឬវទ?

  ចា្៎        វទ

ចបើច ល្ៃ ើ�ថា ចាស ៎វតើមានភាពពិការអ្វ ី? 
(ផែលមានជវស្ើ្)

វតើអ្នកសតវូការជំនួយបង់វកិកាយបសតវពទ្យណា្ួយពីរយៈវពលបីផខចុងវសកាយឬវទ?

  ចា្៎        វទ

វតើអ្នករ្់វៅក្នុង្ណ្ឌ លផ្ទាំ្ ុខភាពរយៈវពលផវងឬ្ន្ទ ីរ្ុខាភិបាល ឬមានសា្ថ នភាព្ុខភាព្្វូកាយ ្្វូចិត្រ ឬអារ ្្មណ៍ផែលបណា្រ លឱ្យមានការកំណត់កស្ិត្ក ្្មភាពនានា (ែូចជាការងូតទឹក ការវ ល្ៃ ៀកពាក់ ការងារ ្្ទះសបចាំម ង្ៃ ជាវែើ្)?

 ចា្៎  វទ

សំណួរនានាស្មាប់អ្នកថ�លមាេអា�ុច្កាម 26 ឆា្ន ៖ំ
វតើអ្នកជា្ិ្សេឬនិ្សេិត 

វរៀនវពញវមា៉ា ង ?
 ចា្៎  

 វទ

វតើអ្នកបាន ្្ថ ិតវៅកផនលៃងផ្ទាកូំន 
ចិញ្ច ឹ្បវណា្រ ះអា្ន្នវៅអាយុ 18 ឆា្ន ំ 
ឬអាយុវសចើនជាងវនះឬវទ?

 ចា្៎  

 វទ

វៅរែឋា្ួយណា?

ជាតិស្សេ៍ (ផែលមានជវស្ើ្)
(្ូ្្ូ្យកចំណុចទាងំអ្់ ផែលសតវូអនុវត្រ)

 ជនជាតិផ្្កវ ្្ម  ឬអាវ្រកិអាស�្វ ិក  អា្ុី  ជនជាតិវែើ្ហាមវ៉ា ឬវកាះបា៉ា ្ុី�្វ ិក

 ឥណា្ឌ អាវ្រចិ ឬជនជាតិវែើ្អាឡាសាកា  (្ូ្វ្ើលឧប្្័្ន្ធ  A)  ជនជាតិផ្្ក្  វ្សេងៗ  __________________________________________________

្ក ញមជេជាតិភា្រតិេ (ផែលមានជវស្ើ្)  វអ្បា៉ាញ ឬឡាទីន  ្ិនផ្នវអ្បា៉ាញ ឬឡាទីន

អ្នកផ្លច់សវាកម្មចវជជាស្សស្ច្បើ្បាស់ថតប៉ាុចណាណ ះ (Medical Providers Use Only)

Provider Name Provider Number  Emergency

ការយិល�័ CAO ច្បើ្បាស់ថតប៉ាុចណាណ ះ (CAO Use Only)

Application Registration Number Caseload County District Record Number Date Stamp
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សូម្បាប់ច�ើងខ្ញ ំអំពបី្្រលួស្ររបស់អ្នក។

សបាប់វយើងខ្នុ ំអំពី្មាជិកស រ្ួសារទាងំអ្់ ផែលរ្់វៅជា្ួយអ្នក។ សប្ិនវបើអ្នកដាក់ឯកសារពន្ធ  វយើងខ្នុ ំសតវូែឹងអំពី្នុ្សេស្ប់របូវៅក្នុងរបាយការណ៍ពន្ធ រប្់អ្នក។

សមាគា ល់៖ អ្នក្ិនសតវូការដាក់ឯកសារពន្ធ  វែើ្្ីទទួលបានការវចញម ល្ៃធានារ៉ា ប់រង្ុខភាពវឡើយ។

ចហើ�ចេះជាអ្នកថ�ល្តរូវបញ្ រូលក្ញងពាក្យសុំរបស់អ្នក៖
• ប្រ ីឬសបពន្ធ  ឬមែ្ូផែល្ិនវរៀបការរប្់អ្នក
• កូនរប្់អ្នកអាយុវសកា្ 21 ឆា្ន ំ ផែលរ្់វៅជា្ួយអ្នក
• នរណាមា្ន ក់ផែលអ្នករប់បញ្ច លូក្នុងរបាយការណ៍ពន្ធ រប្់អ្នក វបើវទាះជាពួកវ្្ិនរ្់វៅជា្ួយអ្នកក៏វដាយ
• នរណាមា្ន ក់វ្សេងវទៀតផែលមានអាយុវសកា្ 21 ឆា្ន ំ ផែលរ្់វៅជា្ួយអ្នក វ�ើយអ្នកវ្ើលផ្ទាំ

្បសិេចបើអ្នកមាេ សមាជិកច្េើេជាង្បាមួំ�នាក់ ថ�ល្តរូវរប់បញ្ រូលចនាះ អ្នក្តរូវការ្តេមលៃង�ំព័រនានា ចហើ�ភាជា ប់វា មកជាមួ�។

បុ្រគាល�បី 2 សូមសរចសរជាអក្សរពុម្ពេូវព័ត៌មាេទាងំអស់
វ ្្ម ះ (រ ួ្ មាននា្ខ្ រួន អកសេរវែើ្វ ្្ម ះវៅកណា្រ ល នា្សតកូល ពាក្យបផន្ថ្ចុងបញ្ច ប់មនពាក្យែូចជា -Jr./Sr./ជាវែើ្)៖ វតើអ្នកកំពុងដាក់ពាក្យ្ុំ្សមាប់បុ ្្គលវនះ?

 ចា្៎    វទ

វលខ្ន្រ ិ្ុខ្ង្គ្៖

ម ង្ៃផខ ឆា្ន ំ កំវណើត (ផខ/ម ង្ៃ/ឆា្ន ំ) វភទ

 សប ន្ុ   ស្ី
ស្្េភាព
អាពាហ៍ពិពាហ៍   វៅលីវ   ផបកគ្្ន    វរៀបការ   ផលងលះ   វ្មា៉ា យ

វតើបុ ្្គលវនះ មានជាប់ទាក់ទងនឹងអ្នកោ៉ា ងែូចវ ្្រច?    ប្រ ីឬសបពន្ធ    កូន   កូនចុង   ្ិនជាប់ទាក់ទង 

                                                           វ្សេងៗ  ___________________________________________________________________________

វតើបុ ្្គលវនះរ្់វៅជា្ួយវលាកអ្នកឬវទ?

  ចា្៎       វទ

វតើបុ ្្គលវនះមានភ៌ឬវទ?

 ចា្៎  វទ
ចបើច ល្ៃ ើ�ថា ចាស ៎កូនវកើតម ង្ៃណា? វតើអ្នករំពឹងទុកថា មានកូនចំនួនប៉ាុនា្ម ននាក់?

ច ល្ៃ ើ�សំណួរខាងច្កាម ចបើអ្នកកំពុងដាក់ពាក្យសុំស្មាប់បុ្រគាលចេះ។

 ចា្៎   វទ  សប្ិនវបើ្ិនមាន្ិទ្ធិទទួលបានការវចញម ល្ៃធានារ៉ា ប់រងផ្ទាំ្ ុខភាពវពញវលញ វតើបុ ្្គលវនះសតវូការពិនិត្យវឡើងវញិការវចញម ល្ៃធានារ៉ា ប់រង្សមាប់ក ្្ម វធិីវ្វាក ្្មផ្នការស រ្ួសារផតប៉ាុវណា្ណ ះ?

 ចា្៎   វទ 

សប្ិនវបើបុ ្្គលវនះមានអាយុវសកា្ 21 ឆា្ន ំ វយើងខ្នុ ំនឹង្ិតពិចារណាអំពីសបាក់ចំណូលរប្់ពួកវ្ក្នុងការ្វស្ចចុងវសកាយរប្់វយើងចំវពាះក ្្ម វធិីវ្វាក ្្មផ្នការស រ្ួសារផតប៉ាុវណា្ណ ះ។ សប្ិនវបើពួកវ្មានបំណងចង់ពិនិត្
យវឡើងវញិការវចញ ម ល្ៃធានារ៉ា ប់រងផ្ទាំ្ ុខភាពវពញវលញ វយើងខ្នុ ំនឹងសតវូការវាយតម ល្ៃសបាក់ចំណូលស រ្ួសាររប្់ពួកវ្ ផែលរ ួ្ មានសបាក់ចំណូលរប្់ឪពុកឬមា្រ យពួកវ្។ វតើបុ ្្គលវនះសតវូការពិនិត្យវឡើងវញិផតក ្្ម វធិីវ្វាក

្្មផ្នការស រ្ួសារ និង្ិនផ្ន ្សមាប់ការវចញម ល្ៃធានារ៉ា ប់រងផ្ទាំ្ ុខភាពវពញវលញឬវទ?

 ចា្៎   វទ 
វដាយ្ិន្ិតពីអាយុ វតើបុ ្្គលវនះភ័យខាលៃ ចថាព័ត៌មានផែលពួកវ្អាចទទួលបានវៅកផនលៃងផែលពួកវ្រ្់វៅ អំពីវ្វាក ្្មផ្នការស រ្ួសារ អាចបងកាឱ្យមានបញ្ហា ្្វូកាយ ្្វូចិត្រ ឬវ�តុ្លអាសកក់វ្សេងវទៀតពីប្រ ីឬសបពន្ធ  
ឪពុកមា្រ យរប្់ពួកវ្ ឬអ្នកែមទវទៀតឬវទ?

វតើបុ ្្គលវនះជាពលរែឋាអាវ្រកិឬ្ញ្្ជ តិអាវ្រកិឬវទ?    ចា្៎   វទ

ចបើបុ្រគាលចេះមិេថមេពលរ�្ឋអាចមរកិឬសញ្ជា តិអាចមរកិ ្ូ្វ ល្ៃ ើយ្ំណួរនានាខាងវសកា្វនះ៖

វតើបុ ្្គលវនះមានឋានៈជាអវនា្រ សបវវ្ន ៍
ស្បចបាប់ឬវទ?  ចា្៎

ចបើច ល្ៃ ើ�ថា ចាស ៎្ូ្បំវពញសបវភទឯកសារ និ
ងវលខអត្រ្ញ្ញា ណប័ណ្ណ ្មា្គ ល់ខ្ រួន។

សបវភទឯកសារ៖ ឯកសារវលខប័ណ្ណ ្មា្គ ល់ខ្ រួន៖

វតើបុ ្្គលវនះបានរ្់វៅអាវ្រកិចាប់តាំងពីឆា្ន ំ 1996?       ចា្៎   វទ
វតើបុ ្្គលវនះ ឬប្រ ីឬសបពន្ធ  ឬឪពុកឬមា្រ យរប្់អ្នក ជាអតីតយុទ្ធជន ឬកំពុងបំវពញកាតព្វកិច្ច្ក ្្មវៅក្នុងកងទ័ព្�រែឋាអាវ្រកិឬវទ?  

 ចា្៎     វទ

វតើបុ ្្គលវនះមានពិការភាព ឬមានតស្ូវការផ្ទាំ្ ុខភាពពិវ្្ឬវទ?

 ចា្៎    វទ
ចបើច ល្ៃ ើ�ថា ចាស ៎វតើមានភាពពិការអ្វ ី? (ផែលមានជវស្ើ្) វតើបុ ្្គលវនះសតវូការជំនួយបង់វកិកាយបសតវពទ្យណា្ួយពីរយៈវពលបីផខចុងវសកាយឬវទ?    

 ចា្៎    វទ

វតើបុ ្្គលវនះរ្់វៅក្នុង្ណ្ឌ លផ្ទាំ្ ុខភាពរយៈវពលផវងឬ្ន្ទ ីរ្ុខាភិបាល ឬមានសា្ថ នភាព្ុខភាព្្វូកាយ ្្វូចិត្រ ឬអារ ្្មណ៍ផែលបណា្រ លឱ្យមានការកំណត់កស្ិត្ក ្្មភាពនានា (ែូចជាការងូតទឹក ការវ ល្ៃ ៀកពាក់ ការងារ ្្ទះសបចាំម ង្ៃ ជាវែើ្)?  ចា្៎    វទ

សំណួរស្មាប់បុ្រគាលនានា
អា�ុច្កាម 26 ឆា្ន ៖ំ

វតើបុ ្្គលវនះជា្ិ្សេឬនិ្សេិតវរៀន 
វពញវមា៉ា ង ?  ចា្៎    វទ

វតើបុ ្្គលវនះបាន ្្ថ ិតវៅកផនលៃងផ្ទាកូំនចិញ្ច ឹ្បវណា្រ ះអា្ន្នវៅ
អាយុ 18 ឆា្ន ំ ឬអាយុវសចើនជាងវនះឬវទ?  ចា្៎   វទ

វៅរែឋា្ួយណា?

ជាតិស្សេ៍ (ផែលមានជវស្ើ្)
(្ូ្្ូ្យកចំណុចទាងំអ្់ 

ផែលសតវូអនុវត្រ)

 ជនជាតិផ្្កវ ្្ម  ឬអាវ្រកិអាស�្វ ិក  អា្ុី  ជនជាតិវែើ្ហាមវ៉ា ឬវកាះបា៉ា ្ុី�្វ ិក

 ឥណា្ឌ អាវ្រចិ ឬជនជាតិវែើ្អាឡាសាកា  (្ូ្វ្ើលឧប្្័្ន្ធ  A)  ជនជាតិផ្្ក្  វ្សេងៗ  __________________________________________________________________

្ក ញមជេជាតិភា្រតិេ 
(ផែលមានជវស្ើ្)  វអ្បា៉ាញ ឬឡាទីន  ្ិនផ្នវអ្បា៉ាញ ឬឡាទីន
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បុ្រគាល�បី 3 សូមសរចសរជាអក្សរពុម្ពេូវព័ត៌មាេទាងំអស់
វ ្្ម ះ (រ ួ្ មាននា្ខ្ រួន អកសេរវែើ្វ ្្ម ះវៅកណា្រ ល នា្សតកូល ពាក្យបផន្ថ្ចុងបញ្ច ប់មនពាក្យែូចជា -Jr./Sr./ជាវែើ្)៖ វតើអ្នកកំពុងដាក់ពាក្យ្ុំ្សមាប់បុ ្្គលវនះ?

 ចា្៎    វទ

វលខ្ន្រ ិ្ុខ្ង្គ្៖

ម ង្ៃផខ ឆា្ន ំ កំវណើត (ផខ/ម ង្ៃ/ឆា្ន ំ) វភទ

 សប ន្ុ   ស្ី ស្្េភាព
អាពាហ៍ពិពាហ៍   វៅលីវ   ផបកគ្្ន    វរៀបការ   ផលងលះ   វ្មា៉ា យ

វតើបុ ្្គលវនះ មានជាប់ទាក់ទងនឹងអ្នកោ៉ា ងែូចវ ្្រច?   ប្រ ីឬសបពន្ធ    កូន   កូនចុង   ្ិនជាប់ទាក់ទង 

               វ្សេងៗ  ____________________________________________________________________________

វតើបុ ្្គលវនះរ្់វៅជា្ួយវលាកអ្នកឬវទ?

  ចា្៎       វទ

វតើបុ ្្គលវនះ មាន្ភ៌ឬវទ?

 ចា្៎  វទ
ចបើច ល្ៃ ើ�ថា ចាស ៎កូនវកើតម ង្ៃណា? វតើអ្នករំពឹងទុកថា មានកូនចំនួនប៉ាុនា្ម ននាក់?

ច ល្ៃ ើ�សំណួរខាងច្កាម ចបើអ្នកកំពុងដាក់ពាក្យសុំស្មាប់បុ្រគាលចេះ។

 ចា្៎   វទ  សប្ិនវបើ្ិនមាន្ិទ្ធិទទួលបានការវចញម ល្ៃធានារ៉ា ប់រងផ្ទាំ្ ុខភាពវពញវលញ វតើបុ ្្គលវនះសតវូការពិនិត្យវឡើងវញិការវចញម ល្ៃធានារ៉ា ប់រង្សមាប់ក ្្ម វធិីវ្វាក ្្មផ្នការស រ្ួសារផតប៉ាុវណា្ណ ះ?

 ចា្៎   វទ 

សប្ិនវបើអ្នកមានអាយុវសកា្ 21 ឆា្ន ំ វយើងខ្នុ ំនឹង្ិតពិចារណាអំពីសបាក់ចំណូលរប្់ពួកវ្ក្នុងការ្វស្ចចុងវសកាយរប្់វយើងចំវពាះក ្្ម វធិីវ្វាក ្្មផ្នការស រ្ួសារផតប៉ាុវណា្ណ ះ។ សប្ិនវបើអ្នកមានបំណងចង់ពិនិត្យវឡើងវញិកា
រវចញម ល្ៃធានា រ៉ា ប់រងផ្ទាំ្ ុខភាពវពញវលញ វយើងខ្នុ ំនឹងសតវូការវាយតម ល្ៃសបាក់ចំណូលស រ្ួសាររប្់ពួកវ្ ផែលរ ួ្ មានសបាក់ចំណូលរប្់ឪពុកឬមា្រ យពួកវ្។ វតើបុ ្្គលវនះសតវូការពិនិត្យវឡើងវញិក ្្ម វធិីវ្វាក ្្មផ្នការស រ្ួសារ 
និង្ិនផ្ន្សមាប់ការវចញ ម ល្ៃធានារ៉ា ប់រងផ្ទាំ្ ុខភាពវពញវលញឬវទ?

 ចា្៎   វទ 
វដាយ្ិន្ិតពីអាយុ វតើបុ ្្គលវនះភ័យខាលៃ ចថាព័ត៌មានផែលពួកវ្អាចទទួលបានវៅកផនលៃងផែលពួកវ្រ្់វៅអំពីវ្វាក ្្មផ្នការស រ្ួសារ អាចបងកាឱ្យមានបញ្ហា ្្វូកាយ ្្វូចិត្រ ឬវ�តុ្លអាសកក់វ្សេងវទៀតពីប្រ ីឬសបពន្ធ  
ឪពុកមា្រ យរប្់ ឬអ្នកែមទ វទៀតឬវទ?

វតើបុ ្្គលវនះជាពលរែឋាអាវ្រកិឬ្ញ្្ជ តិអាវ្រកិឬវទ?    ចា្៎   វទ

ចបើបុ្រគាលចេះមិេថមេពលរ�្ឋអាចមរកិឬសញ្ជា តិអាចមរកិ ្ូ្វ ល្ៃ ើយ្ំណួរនានាខាងវសកា្វនះ៖

វតើបុ ្្គលវនះមានឋានៈជា 
អវនា្រ សបវវ្ន៍ស្បចបាប់ឬវទ?  ចា្៎

ចបើច ល្ៃ ើ�ថា ចាស ៎្ូ្បំវពញសបវភទឯកសារ  
និងវលខអត្រ្ញ្ញា ណប័ណ្ណ ្មា្គ ល់ខ្ រួន។

សបវភទឯកសារ៖ ឯកសារវលខប័ណ្ណ ្មា្គ ល់ខ្ រួន៖

វតើបុ ្្គលវនះបានរ្់វៅអាវ្រកិចាប់តាំងពីឆា្ន ំ 1996?       ចា្៎   វទ
វតើបុ ្្គលវនះ ឬប្រ ីឬសបពន្ធ  ឬឪពុកឬមា្រ យរប្់អ្នក ជាអតីតយុទ្ធជន ឬកំពុងបំវពញកាតព្វកិច្ច្ក ្្មវៅក្នុងកងទ័ព្�រែឋាអាវ្រកិឬវទ? 

  ចា្៎    វទ

វតើបុ ្្គលវនះមានពិការភាព ឬមានតស្ូវការផ្ទាំ្ ុខភាពពិវ្្ឬវទ?

 ចា្៎    វទ
ចបើច ល្ៃ ើ�ថា ចាស ៎វតើមានភាពពិការអ្វ ី? (ផែលមានជវស្ើ្) វតើបុ ្្គលវនះសតវូការជំនួយបង់វកិកាយបសតវពទ្យណា្ួយពីរយៈវពលបីផខចុងវសកាយឬវទ?    

 ចា្៎    វទ

វតើបុ ្្គលវនះរ្់វៅក្នុង្ណ្ឌ លផ្ទាំ្ ុខភាពរយៈវពលផវងឬ្ន្ទ ីរ្ុខាភិបាល ឬមានសា្ថ នភាព្ុខភាព្្វូកាយ ្្វូចិត្រ ឬអារ ្្មណ៍ផែលបណា្រ លឱ្យមានការកំណត់កស្ិត្ក ្្មភាពនានា (ែូចជាការងូតទឹក ការវ ល្ៃ ៀកពាក់ ការងារ ្្ទះសបចាំម ង្ៃ ជាវែើ្)?

 ចា្៎    វទ

សំណួរស្មាប់បុ្រគាលនានា
អា�ុច្កាម 26 ឆា្ន ៖ំ

វតើបុ ្្គលវនះជា្ិ្សេឬនិ្សេិតវរៀន 
វពញវមា៉ា ង ?  ចា្៎    វទ

វតើបុ ្្គលវនះបាន ្្ថ ិតវៅកផនលៃងផ្ទាកូំនចិញ្ច ឹ្បវណា្រ ះអា្ន្នវៅ
អាយុ 18 ឆា្ន ំ ឬអាយុវសចើនជាងវនះឬវទ?  ចា្៎   វទ

វៅរែឋា្ួយណា?

ជាតិស្សេ៍ (ផែលមានជវស្ើ្)
(្ូ្្ូ្យកចំណុចទាងំអ្់ 

ផែលសតវូអនុវត្រ)

 ជនជាតិផ្្កវ ្្ម  ឬអាវ្រកិអាស�្វ ិក  អា្ុី  ជនជាតិវែើ្ហាមវ៉ា ឬវកាះបា៉ា ្ុី�្វ ិក

 ឥណា្ឌ អាវ្រចិ ឬជនជាតិវែើ្អាឡាសាកា  (្ូ្វ្ើលឧប្្័្ន្ធ  A)  ជនជាតិផ្្ក្  វ្សេងៗ  __________________________________________________________________

្ក ញមជេជាតិភា្រតិេ 
(ផែលមានជវស្ើ្)  វអ្បា៉ាញ ឬឡាទីន  ្ិនផ្នវអ្បា៉ាញ ឬឡាទីន
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បុ្រគាល�បី 4 សូមសរចសរជាអក្សរពុម្ពេូវព័ត៌មាេទាងំអស់
វ ្្ម ះ (រ ួ្ មាននា្ខ្ រួន អកសេរវែើ្វ ្្ម ះវៅកណា្រ ល នា្សតកូល ពាក្យបផន្ថ្ចុងបញ្ច ប់មនពាក្យែូចជា -Jr./Sr./ជាវែើ្)៖ វតើអ្នកកំពុងដាក់ពាក្យ្ុំ្សមាប់បុ ្្គលវនះ?

 ចា្៎    វទ

វលខ្ន្រ ិ្ុខ្ង្គ្៖

ម ង្ៃផខ ឆា្ន ំ កំវណើត (ផខ/ម ង្ៃ/ឆា្ន ំ) វភទ

 សប ន្ុ   ស្ី
ស្្េភាព
អាពាហ៍ពិពាហ៍   វៅលីវ   ផបកគ្្ន    វរៀបការ   ផលងលះ   វ្មា៉ា យ

វតើបុ ្្គលវនះ មានជាប់ទាក់ទងនឹងអ្នកោ៉ា ងែូចវ ្្រច?   ប្រ ីឬសបពន្ធ    កូន   កូនចុង   ្ិនជាប់ទាក់ទង 

               វ្សេងៗ  ____________________________________________________________________________

វតើបុ ្្គលវនះរ្់វៅជា្ួយវលាកអ្នកឬវទ?

  ចា្៎       វទ

វតើបុ ្្គលវនះ មាន្ភ៌ឬវទ?

 ចា្៎  វទ
ចបើច ល្ៃ ើ�ថា ចាស ៎កូនវកើតម ង្ៃណា? វតើអ្នករំពឹងទុកថា មានកូនចំនួនប៉ាុនា្ម ននាក់?

ច ល្ៃ ើ�សំណួរខាងច្កាម ចបើអ្នកកំពុងដាក់ពាក្យសុំស្មាប់បុ្រគាលចេះ។

 ចា្៎   វទ  សប្ិនវបើ្ិនមាន្ិទ្ធិទទួលបានការវចញម ល្ៃធានារ៉ា ប់រងផ្ទាំ្ ុខភាពវពញវលញ វតើបុ ្្គលវនះសតវូការពិនិត្យវឡើងវញិការវចញម ល្ៃធានារ៉ា ប់រង្សមាប់ក ្្ម វធិីវ្វាក ្្មផ្នការស រ្ួសារផតប៉ាុវណា្ណ ះ?

 ចា្៎   វទ 

សប្ិនវបើអ្នកមានអាយុវសកា្ 21 ឆា្ន ំ វយើងខ្នុ ំនឹង្ិតពិចារណាអំពីសបាក់ចំណូលរប្់ពួកវ្ក្នុងការ្វស្ចចុងវសកាយរប្់វយើងចំវពាះក ្្ម វធិីវ្វាក ្្មផ្នការស រ្ួសារផតប៉ាុវណា្ណ ះ។ សប្ិនវបើអ្នកមានបំណងចង់ពិនិត្យវឡើងវញិកា
រវចញម ល្ៃធានា រ៉ា ប់រងផ្ទាំ្ ុខភាពវពញវលញ វយើងខ្នុ ំនឹងសតវូការវាយតម ល្ៃសបាក់ចំណូលស រ្ួសាររប្់ពួកវ្ ផែលរ ួ្ មានសបាក់ចំណូលរប្់ឪពុកឬមា្រ យពួកវ្។ វតើបុ ្្គលវនះសតវូការពិនិត្យវឡើងវញិក ្្ម វធិីវ្វាក ្្មផ្នការស រ្ួសារ 
និង្ិនផ្ន្សមាប់ការវចញ ម ល្ៃធានារ៉ា ប់រងផ្ទាំ្ ុខភាពវពញវលញឬវទ?

 ចា្៎   វទ 
វដាយ្ិន្ិតពីអាយុ វតើបុ ្្គលវនះភ័យខាលៃ ចថាព័ត៌មានផែលពួកវ្អាចទទួលបានវៅកផនលៃងផែលពួកវ្រ្់វៅអំពីវ្វាក ្្មផ្នការស រ្ួសារ អាចបងកាឱ្យមានបញ្ហា ្្វូកាយ ្្វូចិត្រ ឬវ�តុ្លអាសកក់វ្សេងវទៀតពីប្រ ីឬសបពន្ធ  
ឪពុកមា្រ យរប្់ ឬអ្នកែមទ វទៀតឬវទ?

វតើបុ ្្គលវនះជាពលរែឋាអាវ្រកិឬ្ញ្្ជ តិអាវ្រកិឬវទ?    ចា្៎   វទ

ចបើបុ្រគាលចេះមិេថមេពលរ�្ឋអាចមរកិឬសញ្ជា តិអាចមរកិ ្ូ្វ ល្ៃ ើយ្ំណួរនានាខាងវសកា្វនះ៖

វតើបុ ្្គលវនះមានឋានៈជា 
អវនា្រ សបវវ្ន៍ស្បចបាប់ឬវទ?  ចា្៎

ចបើច ល្ៃ ើ�ថា ចាស ៎្ូ្បំវពញសបវភទឯកសារ  
និងវលខអត្រ្ញ្ញា ណប័ណ្ណ ្មា្គ ល់ខ្ រួន។

សបវភទឯកសារ៖ ឯកសារវលខប័ណ្ណ ្មា្គ ល់ខ្ រួន៖

វតើបុ ្្គលវនះបានរ្់វៅអាវ្រកិចាប់តាំងពីឆា្ន ំ 1996?       ចា្៎   វទ
វតើបុ ្្គលវនះ ឬប្រ ីឬសបពន្ធ  ឬឪពុកឬមា្រ យរប្់អ្នក ជាអតីតយុទ្ធជន ឬកំពុងបំវពញកាតព្វកិច្ច្ក ្្មវៅក្នុងកងទ័ព្�រែឋាអាវ្រកិឬវទ? 

  ចា្៎    វទ

វតើបុ ្្គលវនះមានពិការភាព ឬមានតស្ូវការផ្ទាំ្ ុខភាពពិវ្្ឬវទ?

 ចា្៎    វទ

ចបើច ល្ៃ ើ�ថា ចាស ៎វតើមានភាពពិការអ្វ ី? (ផែលមានជវស្ើ្)
វតើបុ ្្គលវនះសតវូការជំនួយបង់វកិកាយបសតវពទ្យណា្ួយពីរយៈវពលបីផខចុងវសកាយឬវទ?    

 ចា្៎    វទ

វតើបុ ្្គលវនះរ្់វៅក្នុង្ណ្ឌ លផ្ទាំ្ ុខភាពរយៈវពលផវងឬ្ន្ទ ីរ្ុខាភិបាល ឬមានសា្ថ នភាព្ុខភាព្្វូកាយ ្្វូចិត្រ ឬអារ ្្មណ៍ផែលបណា្រ លឱ្យមានការកំណត់កស្ិត្ក ្្មភាពនានា (ែូចជាការងូតទឹក ការវ ល្ៃ ៀកពាក់ ការងារ ្្ទះសបចាំម ង្ៃ ជាវែើ្)?

 ចា្៎    វទ

សំណួរស្មាប់បុ្រគាលនានា
អា�ុច្កាម 26 ឆា្ន ៖ំ

វតើបុ ្្គលវនះជា្ិ្សេឬនិ្សេិតវរៀន 
វពញវមា៉ា ង ?  ចា្៎    វទ

វតើបុ ្្គលវនះបាន ្្ថ ិតវៅកផនលៃងផ្ទាកូំនចិញ្ច ឹ្បវណា្រ ះអា្ន្នវៅ
អាយុ 18 ឆា្ន ំ ឬអាយុវសចើនជាងវនះឬវទ?  ចា្៎   វទ

វៅរែឋា្ួយណា?

ជាតិស្សេ៍ (ផែលមានជវស្ើ្)
(្ូ្្ូ្យកចំណុចទាងំអ្់ 

ផែលសតវូអនុវត្រ)

 ជនជាតិផ្្កវ ្្ម  ឬអាវ្រកិអាស�្វ ិក  អា្ុី  ជនជាតិវែើ្ហាមវ៉ា ឬវកាះបា៉ា ្ុី�្វ ិក

 ឥណា្ឌ អាវ្រចិ ឬជនជាតិវែើ្អាឡាសាកា  (្ូ្វ្ើលឧប្្័្ន្ធ  A)  ជនជាតិផ្្ក្  វ្សេងៗ  __________________________________________________________________

្ក ញមជេជាតិភា្រតិេ 
(ផែលមានជវស្ើ្)  វអ្បា៉ាញ ឬឡាទីន  ្ិនផ្នវអ្បា៉ាញ ឬឡាទីន
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បុ្រគាល�បី 5 សូមសរចសរជាអក្សរពុម្ពេូវព័ត៌មាេទាងំអស់
វ ្្ម ះ (រ ួ្ មាននា្ខ្ រួន អកសេរវែើ្វ ្្ម ះវៅកណា្រ ល នា្សតកូល ពាក្យបផន្ថ្ចុងបញ្ច ប់មនពាក្យែូចជា -Jr./Sr./ជាវែើ្)៖ វតើអ្នកកំពុងដាក់ពាក្យ្ុំ្សមាប់បុ ្្គលវនះ?

 ចា្៎    វទ

វលខ្ន្រ ិ្ុខ្ង្គ្៖

ម ង្ៃផខ ឆា្ន ំ កំវណើត (ផខ/ម ង្ៃ/ឆា្ន ំ) វភទ

 សប ន្ុ   ស្ី
ស្្េភាព
អាពាហ៍ពិពាហ៍   វៅលីវ   ផបកគ្្ន    វរៀបការ   ផលងលះ   វ្មា៉ា យ

វតើបុ ្្គលវនះ មានជាប់ទាក់ទងនឹងអ្នកោ៉ា ងែូចវ ្្រច?   ប្រ ីឬសបពន្ធ    កូន   កូនចុង   ្ិនជាប់ទាក់ទង 

               វ្សេងៗ  ____________________________________________________________________________

វតើបុ ្្គលវនះរ្់វៅជា្ួយវលាកអ្នកឬវទ?

  ចា្៎       វទ

វតើបុ ្្គលវនះ មាន្ភ៌ឬវទ?

 ចា្៎  វទ
ចបើច ល្ៃ ើ�ថា ចាស ៎កូនវកើតម ង្ៃណា? វតើអ្នករំពឹងទុកថា មានកូនចំនួនប៉ាុនា្ម ននាក់?

ច ល្ៃ ើ�សំណួរខាងច្កាម ចបើអ្នកកំពុងដាក់ពាក្យសុំស្មាប់បុ្រគាលចេះ។

 ចា្៎   វទ  សប្ិនវបើ្ិនមាន្ិទ្ធិទទួលបានការវចញម ល្ៃធានារ៉ា ប់រងផ្ទាំ្ ុខភាពវពញវលញ វតើបុ ្្គលវនះសតវូការពិនិត្យវឡើងវញិការវចញម ល្ៃធានារ៉ា ប់រង្សមាប់ក ្្ម វធិីវ្វាក ្្មផ្នការស រ្ួសារផតប៉ាុវណា្ណ ះ?

 ចា្៎   វទ 

សប្ិនវបើអ្នកមានអាយុវសកា្ 21 ឆា្ន ំ វយើងខ្នុ ំនឹង្ិតពិចារណាអំពីសបាក់ចំណូលរប្់ពួកវ្ក្នុងការ្វស្ចចុងវសកាយរប្់វយើងចំវពាះក ្្ម វធិីវ្វាក ្្មផ្នការស រ្ួសារផតប៉ាុវណា្ណ ះ។ សប្ិនវបើអ្នកមានបំណងចង់ពិនិត្យវឡើងវញិកា
រវចញម ល្ៃធានា រ៉ា ប់រងផ្ទាំ្ ុខភាពវពញវលញ វយើងខ្នុ ំនឹងសតវូការវាយតម ល្ៃសបាក់ចំណូលស រ្ួសាររប្់ពួកវ្ ផែលរ ួ្ មានសបាក់ចំណូលរប្់ឪពុកឬមា្រ យពួកវ្។ វតើបុ ្្គលវនះសតវូការពិនិត្យវឡើងវញិក ្្ម វធិីវ្វាក ្្មផ្នការស រ្ួសារ 
និង្ិនផ្ន្សមាប់ការវចញ ម ល្ៃធានារ៉ា ប់រងផ្ទាំ្ ុខភាពវពញវលញឬវទ?

 ចា្៎   វទ 
វដាយ្ិន្ិតពីអាយុ វតើបុ ្្គលវនះភ័យខាលៃ ចថាព័ត៌មានផែលពួកវ្អាចទទួលបានវៅកផនលៃងផែលពួកវ្រ្់វៅអំពីវ្វាក ្្មផ្នការស រ្ួសារ អាចបងកាឱ្យមានបញ្ហា ្្វូកាយ ្្វូចិត្រ ឬវ�តុ្លអាសកក់វ្សេងវទៀតពីប្រ ីឬសបពន្ធ  
ឪពុកមា្រ យរប្់ ឬអ្នកែមទ វទៀតឬវទ?

វតើបុ ្្គលវនះជាពលរែឋាអាវ្រកិឬ្ញ្្ជ តិអាវ្រកិឬវទ?    ចា្៎   វទ

ចបើបុ្រគាលចេះមិេថមេពលរ�្ឋអាចមរកិឬសញ្ជា តិអាចមរកិ ្ូ្វ ល្ៃ ើយ្ំណួរនានាខាងវសកា្វនះ៖

វតើបុ ្្គលវនះមានឋានៈជា 
អវនា្រ សបវវ្ន៍ស្បចបាប់ឬវទ?  ចា្៎

ចបើច ល្ៃ ើ�ថា ចាស ៎្ូ្បំវពញសបវភទឯកសារ  
និងវលខអត្រ្ញ្ញា ណប័ណ្ណ ្មា្គ ល់ខ្ រួន។

សបវភទឯកសារ៖ ឯកសារវលខប័ណ្ណ ្មា្គ ល់ខ្ រួន៖

វតើបុ ្្គលវនះបានរ្់វៅអាវ្រកិចាប់តាំងពីឆា្ន ំ 1996?       ចា្៎   វទ
វតើបុ ្្គលវនះ ឬប្រ ីឬសបពន្ធ  ឬឪពុកឬមា្រ យរប្់អ្នក ជាអតីតយុទ្ធជន ឬកំពុងបំវពញកាតព្វកិច្ច្ក ្្មវៅក្នុងកងទ័ព្�រែឋាអាវ្រកិឬវទ? 

  ចា្៎    វទ

វតើបុ ្្គលវនះមានពិការភាព ឬមានតស្ូវការផ្ទាំ្ ុខភាពពិវ្្ឬវទ?

 ចា្៎    វទ

ចបើច ល្ៃ ើ�ថា ចាស ៎វតើមានភាពពិការអ្វ ី? (ផែលមានជវស្ើ្)
វតើបុ ្្គលវនះសតវូការជំនួយបង់វកិកាយបសតវពទ្យណា្ួយពីរយៈវពលបីផខចុងវសកាយឬវទ?    

 ចា្៎    វទ

វតើបុ ្្គលវនះរ្់វៅក្នុង្ណ្ឌ លផ្ទាំ្ ុខភាពរយៈវពលផវងឬ្ន្ទ ីរ្ុខាភិបាល ឬមានសា្ថ នភាព្ុខភាព្្វូកាយ ្្វូចិត្រ ឬអារ ្្មណ៍ផែលបណា្រ លឱ្យមានការកំណត់កស្ិត្ក ្្មភាពនានា (ែូចជាការងូតទឹក ការវ ល្ៃ ៀកពាក់ ការងារ ្្ទះសបចាំម ង្ៃ ជាវែើ្)?

 ចា្៎    វទ

សំណួរស្មាប់បុ្រគាលនានា
អា�ុច្កាម 26 ឆា្ន ៖ំ

វតើបុ ្្គលវនះជា្ិ្សេឬនិ្សេិតវរៀន 
វពញវមា៉ា ង ?  ចា្៎    វទ

វតើបុ ្្គលវនះបាន ្្ថ ិតវៅកផនលៃងផ្ទាកូំនចិញ្ច ឹ្បវណា្រ ះអា្ន្នវៅ
អាយុ 18 ឆា្ន ំ ឬអាយុវសចើនជាងវនះឬវទ?  ចា្៎   វទ

វៅរែឋា្ួយណា?

ជាតិស្សេ៍ (ផែលមានជវស្ើ្)
(្ូ្្ូ្យកចំណុចទាងំអ្់ 

ផែលសតវូអនុវត្រ)

 ជនជាតិផ្្កវ ្្ម  ឬអាវ្រកិអាស�្វ ិក  អា្ុី  ជនជាតិវែើ្ហាមវ៉ា ឬវកាះបា៉ា ្ុី�្វ ិក

 ឥណា្ឌ អាវ្រចិ ឬជនជាតិវែើ្អាឡាសាកា  (្ូ្វ្ើលឧប្្័្ន្ធ  A)  ជនជាតិផ្្ក្  វ្សេងៗ  __________________________________________________________________

្ក ញមជេជាតិភា្រតិេ 
(ផែលមានជវស្ើ្)  វអ្បា៉ាញ ឬឡាទីន  ្ិនផ្នវអ្បា៉ាញ ឬឡាទីន
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បុ្រគាល�បី 6 សូមសរចសរជាអក្សរពុម្ពេូវព័ត៌មាេទាងំអស់
វ ្្ម ះ (រ ួ្ មាននា្ខ្ រួន អកសេរវែើ្វ ្្ម ះវៅកណា្រ ល នា្សតកូល ពាក្យបផន្ថ្ចុងបញ្ច ប់មនពាក្យែូចជា -Jr./Sr./ជាវែើ្)៖ វតើអ្នកកំពុងដាក់ពាក្យ្ុំ្សមាប់បុ ្្គលវនះ?

 ចា្៎    វទ

វលខ្ន្រ ិ្ុខ្ង្គ្៖

ម ង្ៃផខ ឆា្ន ំ កំវណើត (ផខ/ម ង្ៃ/ឆា្ន ំ) វភទ

 សប ន្ុ   ស្ី
ស្្េភាព
អាពាហ៍ពិពាហ៍   វៅលីវ   ផបកគ្្ន    វរៀបការ   ផលងលះ   វ្មា៉ា យ

វតើបុ ្្គលវនះ មានជាប់ទាក់ទងនឹងអ្នកោ៉ា ងែូចវ ្្រច?   ប្រ ីឬសបពន្ធ    កូន   កូនចុង   ្ិនជាប់ទាក់ទង 

               វ្សេងៗ  ____________________________________________________________________________

វតើបុ ្្គលវនះរ្់វៅជា្ួយវលាកអ្នកឬវទ?

  ចា្៎       វទ

វតើបុ ្្គលវនះ មាន្ភ៌ឬវទ?

 ចា្៎  វទ
ចបើច ល្ៃ ើ�ថា ចាស ៎កូនវកើតម ង្ៃណា? វតើអ្នករំពឹងទុកថា មានកូនចំនួនប៉ាុនា្ម ននាក់?

ច ល្ៃ ើ�សំណួរខាងច្កាម ចបើអ្នកកំពុងដាក់ពាក្យសុំស្មាប់បុ្រគាលចេះ។

 ចា្៎   វទ  សប្ិនវបើ្ិនមាន្ិទ្ធិទទួលបានការវចញម ល្ៃធានារ៉ា ប់រងផ្ទាំ្ ុខភាពវពញវលញ វតើបុ ្្គលវនះសតវូការពិនិត្យវឡើងវញិការវចញម ល្ៃធានារ៉ា ប់រង្សមាប់ក ្្ម វធិីវ្វាក ្្មផ្នការស រ្ួសារផតប៉ាុវណា្ណ ះ?

 ចា្៎   វទ 

សប្ិនវបើអ្នកមានអាយុវសកា្ 21 ឆា្ន ំ វយើងខ្នុ ំនឹង្ិតពិចារណាអំពីសបាក់ចំណូលរប្់ពួកវ្ក្នុងការ្វស្ចចុងវសកាយរប្់វយើងចំវពាះក ្្ម វធិីវ្វាក ្្មផ្នការស រ្ួសារផតប៉ាុវណា្ណ ះ។ សប្ិនវបើអ្នកមានបំណងចង់ពិនិត្យវឡើងវញិកា
រវចញម ល្ៃធានា រ៉ា ប់រងផ្ទាំ្ ុខភាពវពញវលញ វយើងខ្នុ ំនឹងសតវូការវាយតម ល្ៃសបាក់ចំណូលស រ្ួសាររប្់ពួកវ្ ផែលរ ួ្ មានសបាក់ចំណូលរប្់ឪពុកឬមា្រ យពួកវ្។ វតើបុ ្្គលវនះសតវូការពិនិត្យវឡើងវញិក ្្ម វធិីវ្វាក ្្មផ្នការស រ្ួសារ 
និង្ិនផ្ន្សមាប់ការវចញ ម ល្ៃធានារ៉ា ប់រងផ្ទាំ្ ុខភាពវពញវលញឬវទ?

 ចា្៎   វទ 
វដាយ្ិន្ិតពីអាយុ វតើបុ ្្គលវនះភ័យខាលៃ ចថាព័ត៌មានផែលពួកវ្អាចទទួលបានវៅកផនលៃងផែលពួកវ្រ្់វៅអំពីវ្វាក ្្មផ្នការស រ្ួសារ អាចបងកាឱ្យមានបញ្ហា ្្វូកាយ ្្វូចិត្រ ឬវ�តុ្លអាសកក់វ្សេងវទៀតពីប្រ ីឬសបពន្ធ  
ឪពុកមា្រ យរប្់ ឬអ្នកែមទ វទៀតឬវទ?

វតើបុ ្្គលវនះជាពលរែឋាអាវ្រកិឬ្ញ្្ជ តិអាវ្រកិឬវទ?    ចា្៎   វទ

ចបើបុ្រគាលចេះមិេថមេពលរ�្ឋអាចមរកិឬសញ្ជា តិអាចមរកិ ្ូ្វ ល្ៃ ើយ្ំណួរនានាខាងវសកា្វនះ៖

វតើបុ ្្គលវនះមានឋានៈជា 
អវនា្រ សបវវ្ន៍ស្បចបាប់ឬវទ?  ចា្៎

ចបើច ល្ៃ ើ�ថា ចាស ៎្ូ្បំវពញសបវភទឯកសារ  
និងវលខអត្រ្ញ្ញា ណប័ណ្ណ ្មា្គ ល់ខ្ រួន។

សបវភទឯកសារ៖ ឯកសារវលខប័ណ្ណ ្មា្គ ល់ខ្ រួន៖

វតើបុ ្្គលវនះបានរ្់វៅអាវ្រកិចាប់តាំងពីឆា្ន ំ 1996?       ចា្៎   វទ
វតើបុ ្្គលវនះ ឬប្រ ីឬសបពន្ធ  ឬឪពុកឬមា្រ យរប្់អ្នក ជាអតីតយុទ្ធជន ឬកំពុងបំវពញកាតព្វកិច្ច្ក ្្មវៅក្នុងកងទ័ព្�រែឋាអាវ្រកិឬវទ?  

  ចា្៎    វទ

វតើបុ ្្គលវនះមានពិការភាព ឬមានតស្ូវការផ្ទាំ្ ុខភាពពិវ្្ឬវទ?

 ចា្៎    វទ
ចបើច ល្ៃ ើ�ថា ចាស ៎វតើមានភាពពិការអ្វ ី? (ផែលមានជវស្ើ្) វតើបុ ្្គលវនះសតវូការជំនួយបង់វកិកាយបសតវពទ្យណា្ួយពីរយៈវពលបីផខចុងវសកាយឬវទ?    

 ចា្៎    វទ

វតើបុ ្្គលវនះរ្់វៅក្នុង្ណ្ឌ លផ្ទាំ្ ុខភាពរយៈវពលផវងឬ្ន្ទ ីរ្ុខាភិបាល ឬមានសា្ថ នភាព្ុខភាព្្វូកាយ ្្វូចិត្រ ឬអារ ្្មណ៍ផែលបណា្រ លឱ្យមានការកំណត់កស្ិត្ក ្្មភាពនានា (ែូចជាការងូតទឹក ការវ ល្ៃ ៀកពាក់ ការងារ ្្ទះសបចាំម ង្ៃ ជាវែើ្)?

 ចា្៎    វទ

សំណួរស្មាប់បុ្រគាលនានា
អា�ុច្កាម 26 ឆា្ន ៖ំ

វតើបុ ្្គលវនះជា្ិ្សេឬនិ្សេិតវរៀន 
វពញវមា៉ា ង ?  ចា្៎    វទ

វតើបុ ្្គលវនះបាន ្្ថ ិតវៅកផនលៃងផ្ទាកូំនចិញ្ច ឹ្បវណា្រ ះអា្ន្នវៅ
អាយុ 18 ឆា្ន ំ ឬអាយុវសចើនជាងវនះឬវទ?  ចា្៎   វទ

វៅរែឋា្ួយណា?

ជាតិស្សេ៍ (ផែលមានជវស្ើ្)
(្ូ្្ូ្យកចំណុចទាងំអ្់ 

ផែលសតវូអនុវត្រ)

 ជនជាតិផ្្កវ ្្ម  ឬអាវ្រកិអាស�្វ ិក  អា្ុី  ជនជាតិវែើ្ហាមវ៉ា ឬវកាះបា៉ា ្ុី�្វ ិក

 ឥណា្ឌ អាវ្រចិ ឬជនជាតិវែើ្អាឡាសាកា  (្ូ្វ្ើលឧប្្័្ន្ធ  A)  ជនជាតិផ្្ក្  វ្សេងៗ  __________________________________________________________________

្ក ញមជេជាតិភា្រតិេ 
(ផែលមានជវស្ើ្)  វអ្បា៉ាញ ឬឡាទីន  ្ិនផ្នវអ្បា៉ាញ ឬឡាទីន
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ព័ត៌មាេអំពបីពេ្ធ
បំវពញព័ត៌មានវនះ្សមាប់ប្រ ីឬសបពន្ធ/មែ្ូរប្់អ្នក និងកូនៗផែលរ្់វៅជា្ួយអ្នក និង/ឬ អ្នកវ្សេងវទៀតវៅក្នុងរបាយការណ៍ពន្ធ សបាក់ចំណូល្�ព័ន្ធ ែូចគ្្ន រប្់អ្នក 
សប្ិនវបើអ្នកដាក់ឯកសារ្ួយចបាប់។

វតើបុ ្្គលណាមា្ន ក់ក្នុងចំវណា្បុ ្្គលនានាផែលមានរយបញ្ជ ីវ ្្ម ះក្នុងពាក្យ្ុំវនះមានផ្នការដាក់របាយការណ៍ពន្ធ សបាក់ចំណូល្�ព័ន្ធ  ឆា្ន ចំ្កា�?    ចា្៎    វទ

ចបើច ល្ៃ ើ�ថា ចាស ៎្ូ្រយបញ្ជ ីវ ្្ម ះអ្នកដាក់ឯកសារពន្ធ  និងរយបញ្ជ ីវ ្្ម ះប្រ ីឬសបពន្ធ រប្់អ្នកដាក់ឯកសារពន្ធ  ្បសិេចបើការដាក់ឯកស្ររបា�ការណ៍រមួរា្ន ។

ច ្្ម ះអ្នកដាក់ឯកស្រពេ្ធ ្បសិេចបើការដាក់ឯកស្ររមួរា្ន ៖ ច ្្ម ះប្បីឬ្បពេ្ធ

វតើបុ ្្គលណាមា្ន ក់ក្នុងចំវណា្បុ ្្គលនានាផែលមានរយបញ្ជ ីវ ្្ម ះក្នុងពាក្យ្ុំ នឹងទា្ទារ្ំណងចំវពាះអ្នករ្់វៅក្នុងបន្នុកណាមា្ន ក់វៅក្នុងរបាយការណ៍ពន្ធ រប្់ពួកវ្ឬវទ?    ចា្៎    វទ

ចបើច ល្ៃ ើ�ថា ចាស ៎្ូ្រយបញ្ជ ីវ ្្ម ះអ្នកដាក់ឯកសារពន្ធ  និងរយបញ្ជ ីវ ្្ម ះអ្នករ្់វៅក្នុងបន្នុក។

អ្នករស់ចៅក្ញងបេ្ញកមា្ន ក់ អាេទាមទារសំណងចដា�អ្នកដាក់ឯកស្រពេ្ធថតមួ�ប៉ាុចណាណ ះ។ ស្មាប់អ្នកដាក់ឯកស្រពេ្ធរមួរា្ន  អ្នក្រាេ់ថត្តរូវការរ�បញជា បីច ្្ម ះអ្នករស់ចៅក្ញងបេ្ញកស្មាប់អ្នក
ដាក់ឯកស្រពេ្ធ ថ�លេឹងេុះហត្ចលខាសំណុំថបបប�ពេ្ធ។

ច ្្ម ះអ្នកដាក់ឯកស្រពេ្ធ អ្នករស់ចៅក្ញងបេ្ញក

វតើបុ ្្គលណាមា្ន ក់ក្នុងចំវណា្បុ ្្គលនានាផែលមានរយបញ្ជ ីវ ្្ម ះក្នុងពាក្យ្ុំ នឹងទា្ទារ្ំណងក្នុងនា្ជាអ្នករ្់វៅក្នុងបន្នុកវៅក្នុងរបាយការណ៍ពន្ធ រប្់អ្នកណាមា្ន ក់ឬវទ?    ចា្៎    វទ

ចបើច ល្ៃ ើ�ថា ចាស ៎្ូ្រយបញ្ជ ីវ ្្ម ះអ្នករ្់វៅក្នុងបន្នុក និងរយបញ្ជ ីវ ្្ម ះអ្នកដាក់ឯកសារពន្ធ្ សមាប់អ្នកណាផែលជាអ្នករ្់វៅក្នុងបន្នុក ផែលនឹងសតវូទា្ទារ្ំណង។

អ្នកមិេចាបំាេ់បំចពញព័ត៌មាេក្ញងតារងចេះច� ្បសិេចបើអ្នករស់ចៅក្ញងបេ្ញក ្តរូវបាេរ�បញជា បីច ្្ម ះខាងចលើចហើ�ចនាះ។

ច ្្ម ះអ្នករស់ចៅក្ញងបេ្ញក ច ្្ម ះអ្នកដាក់ឯកស្រពេ្ធ ញាតិភាពេំចពាះអ្នកដាក់ឯកស្រពេ្ធ

ការកាត់�កពេ្ធ
សប្ិនវបើមាននរណាមា្ន ក់បង់សបាក់្សមាប់អ្វ ី្ួយជាក់លាក់ ផែលអាចកាត់យកក្នុងរបាយការណ៍ពន្ធ សបាក់ចំណូល្�ព័ន្ធ  ផែលសបាប់វយើងអំពីពួកវ្វនាះ អាចវរៀបចំការចំណាយវលើការវចញ
ម ល្ៃធានារ៉ា ប់រងផ្ទាំ្ ុខភាពទាបជាងបន្រ ិច។

សមាគា ល់៖ សប្ិនវបើអ្នកជាអ្នកសបកបកិច្ចការជំនួញជាមា្ច ្់វដាយខ្ រួនឯង កុំរប់បញ្ច លូការចំណាយផែលអ្នកនឹងវរៀបរប់បញ្ជ ីជាការចំណាយវលើ្ំណំុផបបបទពន្ធតា្ក ្្ម វធីិផ ្្នក C 
រប្់អ្នកវឡើយ (ឧទា�រណ៍ការចំណាយវលើរ្យន្រ  និងរ្យន្រែឹកទំនិញ ការបញ្ច នុះតម ល្ៃ សបាក់ឈ្ រួលនិវោជិត និងអត្ថសបវោជន៍បនា្ទ ប់បនសេ ំជាវែើ្)។

ចតើមាេេរណាមា្ន ក់ មាេការេំណា�ពបី៖
( )(្ូ្ ចាស៎)

ចាស៎ ចតើការេំណា�ចេះជារបស់េរណា?

ចតើថ ល្ៃេំណា�ចេះ  
 ្តរូវបង់្បាក់ជាញឹកញាប់ប៉ាុណាណ ?

(្ួយែង វរៀងរល់ផខ វរៀងរល់បីផខ 
ពីរែងក្នុង្ួយឆា្ន ំ វរៀងរល់ឆា្ន ំ)

ប៉ាុនា្ម េ?

ការកាត់យកការសបាក់ក ្្ច ីរប្់្ិ្សេឬនិ្សេិត

ការកាត់យកធានារ៉ា ប់រង្ុខភាពរប្់អ្នកសបកបកិច្ចការជំនួញជាមា្ច ្់វដា
យខ្ រួនឯង

ផ ្្នកផែលអាចកាត់យកបានពីពន្ធ សបកបកិច្ចការជំនួញជាមា្ច ្់វដាយខ្ រួនឯង

ការកាត់យកតា្្ណនី្នសេសំបាក់ផ្ទាំ្ ុខភាព

វ្សេងៗ (្ូ្បញ្្ជ ក់)
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្បាក់េំណូល
្ូ្សបាប់វយើងអំពីសបាក់ចំណូលរប្់កូនណាមា្ន ក់ ឬឬ្នុ្សេវពញវយ័ផែលអ្នកបានរយបញ្ជ ីវ ្្ម ះវៅក្នុងពាក្យ្ុំវនះ។

សូមរ�បញជា បី្បាក់េំណូលទាងំអស់ �ូេជា៖

• ការងារ (សបាក់ឈ្ រួល សបាក់ទឹកផត កមស្វជើងសារ សបាក់បផន្ថ្វលើកទឹកចិត្រ) 
• ការសបកបកិច្ចការជំនួញជាមា្ច ្់វដាយខ្ រួនឯង (រ ួ្ ទាងំការវ្ើលវក្មង និងបន្ទប់និងអាហារបរវិភា្ ផែលបង់សបាក់ជូនអ្នក)
• ្ំណងភាពគ្្ម នការងារវធ្វ ើ
• អត្ថសបវោជន៍្ន្រ ិ្ុខ្ង្គ្
• សបាក់ចូលនិវត្រន៍/ការចូលនិវត្រន៍
• វសាធនអាហារកិច្ច
• ភា្លាភ/ការសបាក់
• ការវធ្វ ើក្ិក ្្ម/ការវនសាទ
• ការជួល/ម ល្ៃ្ួយសារ

ចតើ្បាក់េំណូលចេះជារបស់េរណា? ្បចេ�/្បេព្បាក់េំណូល

ចតើ្បាក់េំណូលចេះ 
��ួលបាេញឹកញាប់ប៉ាុណាណ ?

(វរៀងរល់្បា្រ �៍ 
វរៀងរល់ពីរ្បា្រ �៍ វរៀងរល់ផខ 

វរៀងរល់ឆា្ន ំ)

េំេួេចមា៉ា ងមធ្យម
បាេចធ្ើការចៅ

ច�ើមសបាដា ហ៍
េបីមួ�ៗ៖

េំេួេ�ឹក្បាក់សរុប?
(ចំនួនសបាក់ចំណូល្ុនការបង់ពន្ធ  

និងការកាត់វចញ)

កាលពីឆា្ន ំកនលៃងវៅ វតើមាននរណាមា្ន ក់៖ (្ូ្វសជើ្វរ ើ្ ចំណុចទាងំអ្់ ផែលសតវូអនុវត្រ)

 ផ្លៃ ្់ប្រូការងារ? នរណា?  __________________________________________________________________________   ចាប់វ ្្រ ើ្វធ្វ ើការងារពីរបីវមា៉ា ងឬវទ? នរណា?  ______________________________________________

 ឈប់ វធ្វ ើការ? នរណា?  _____________________________________________________________________________

វតើមានសបាក់ចំណូលរប្់នរណាមា្ន ក់ផ្លៃ ្់ប្រូពី្ួយផខវៅ្ួយផខឬវទ?    ចា្៎    វទ

ចបើច ល្ៃ ើ�ថា ចាស ៎្ូ្រយបញ្ជ ីវ ្្ម ះអ្នកផែលមានសបាក់ចំណូលផ្លៃ ្់ប្រូ និងសបាក់ចំណូល្រុបផែលរំពឹងទុកក្នុងឆា្ន ំវនះ និងឆា្ន ំវសកាយ។

ច ្្ម ះ ្បាក់េំណូលសរុបថ�លរំពឹង�ុកក្ញងឆា្ន ចំេះ ្បាក់េំណូលសរុបថ�លរំពឹង�ុកចៅឆា្ន ចំ្កា�
(សប្ិនវបើវាមានខុ្គ្្ន )
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ការធានារ៉ា ប់រងសុខភាព

សប្ិនវបើមាននរណាមា្ន ក់ផែលអ្នកនឹងដាក់ពាក្យ្ុំវនាះ  មានការវចញម ល្ៃធានារ៉ា ប់រង្ុខភាព ឬមានការវចញម ល្ៃធានារ៉ា ប់រង្ុខភាពក្នុងវពលកនលៃង្ក ្្មីៗវនះ្ូ្បំវពញផ ្្នកវនះ។

វតើមាននរណាមា្ន ក់ផែលអ្នកនឹងដាក់ពាក្យ្ុំវនាះ មានការវចញម ល្ៃធានារ៉ា ប់រង្ុខភាពឬវទ?    ចា្៎   វទ

វតើមាននរណាមា្ន ក់ផែលអ្នកនឹងដាក់ពាក្យ្ុំវនាះ មានការវចញម ល្ៃធានារ៉ា ប់រង្ុខភាពក្នុងរយៈវពល 90 ម ង្ៃចុងវសកាយឬវទ?  ចា្៎    វទ

ចបើច ល្ៃ ើ�ថា ចាស ៎្ូ្បំវពញផ ្្នកបនា្ទ ប់ វ�ើយសបាប់វយើងអំពីការធានារ៉ា ប់រងទាងំអ្់ផែលអ្នកអាច។ ចបើរា្ម េ ្ូ្រំលងផ ្្នកវនះ។

សប្ិនវបើអ្នកមាន (ឬមានក្នុងរយៈវពល 90 ម ង្ៃចុងវសកាយ) ការវចញម ល្ៃធានារ៉ា ប់រងផ្ទាំ្ ុខភាពវសចើនជាង្ួយសបវភទ ្ូ្បំវពញក្នុងសបអប់្ួយ្សមាប់វគ្លនវោបាយ េបីមួ�ៗ ។ សប្ិនវបើអ្នកមាន ប់វគ្លនវោបាយវសចើនជាងបី 
អ្នកសតវូការ្តច ល្ៃងទំព័រនានា វ�ើយភា្ជ ប់វា ្កជា្ួយ។

្បចេ�ថេការចេញថ ល្ៃធានា 
រ៉ា ប់រងថ្ទាសំុខភាព

  ការធានារ៉ា ប់រងនិវោជក                     Medicare                         TRICARE*

  Peace Corps                                        ផ្នការបុ ្្គល                  វ្សេងៗ 

រ�បញជា បីច ្្ម ះអ្នកណាថ�ល��ួលបាេ (ឬបាេ��ួល) ការចេញថ ល្ៃ៖

វ ្្ម ះអ្នកកាន់វគ្លនវោបាយ៖ នា្ខ្ រួន៖ នា្សតកូល៖

វ ្្ម ះសក ន្ុ �៊ុនធានារ៉ា ប់រង៖ នា្ខ្ រួន៖ នា្សតកូល៖

វលខវគ្លនវោបាយ៖ នា្ខ្ រួន៖ នា្សតកូល៖

វ ្្ម ះ/វលខសក ន្ុ ៖ នា្ខ្ រួន៖ នា្សតកូល៖

ចតើ��ួលបាេ (ឬបានទទួល) 
ការចេញថ ល្ៃអ្បីខលៃះ?

  ការផ្ទាវំៅ្ន្ទ ីរវពទ្យ   ការចញវវជ្ជបញ្្ជ    ការផ្ទាផំភ្នក

  ជួបស្វូពទ្យ   វធ្មញ

វតើការធានារ៉ា ប់រងវនះមាន (ឬមានរចួវ�ើយ) ផ្នការធានារ៉ា ប់រងផែលមានកំណត់  
(ែូចជាវគ្លនវោបាយវសគ្ះថា្ន ក់វៅសាលា) ឬវទ?

 ចា្៎    វទ

ចតើការធានារ៉ា ប់រងចេះ 
បាេចាប់ចផ្ើមចៅចពលណា?

ចតើការធានារ៉ា ប់រងចេះ បាេឈប់ (ឬេឹងឈប់) 
ចៅចពលណា?
(្ូ្ទុកកផនលៃងវនះឲ្យវៅទំវនរ សប្ិនវបើអ្នកវៅផតទទួលបានការវចញម ល្ៃ។)

វតើការធានារ៉ា ប់រង្ុខភាពវនះ បានបញ្ច ប់ (ឬនឹងបញ្ច ប់) វដាយសារអ្នកកាន់កាប់វគ្លនវោបាយបាត់បង់ការងារ  
(ការងារបវណា្រ ះអា្ន្នផតមានបង់សបាក់ បញ្ឈប់ពីការងារ ចាកវចញពីការងារ) ឬផ្លៃ ្់ប្រូការងារឬវទ?

 ចា្៎    វទ

ចបើច ល្ៃ ើ�ថា ចាស ៎អ្នកណាបាត់បង់ការវចញម ល្ៃធានារ៉ា ប់រង?

វតើមានកូនណាមា្ន ក់បាន (ឬនឹង) បាត់បង់ការធានារ៉ា ប់រង្ុខភាពវដាយសារនិវោជកឈប់ ្្រល់ជូនការវចញម ល្ៃធានារ៉ា ប់រងឬវទ?    ចា្៎    វទ

*្ូ្កុំ្ូ្ វបើអ្នកមានការផ្ទាំ្ ុខភាពវដាយផ្្ទ ល់ ឬកាតព្វកិច្ចការងារផែលមានវសគ្ះថា្ន ក់។     

្បចេ�ថេការចេញថ ល្ៃធា
នារ៉ា ប់រងថ្ទាសំុខភាព

  ការធានារ៉ា ប់រងនិវោជក              Medicare                         TRICARE*

  Peace Corps                                 ផ្នការបុ ្្គល                  វ្សេងៗ 

រ�បញជា បីច ្្ម ះអ្នកណាថ�ល��ួលបាេ (ឬបាេ��ួល) ការចេញថ ល្ៃ៖

វ ្្ម ះអ្នកកាន់វគ្លនវោបាយ៖ នា្ខ្ រួន៖ នា្សតកូល៖

វ ្្ម ះសក ន្ុ �៊ុនធានារ៉ា ប់រង៖ នា្ខ្ រួន៖ នា្សតកូល៖

វលខវគ្លនវោបាយ៖ នា្ខ្ រួន៖ នា្សតកូល៖

វ ្្ម ះ/វលខសក ន្ុ ៖ នា្ខ្ រួន៖ នា្សតកូល៖

ចតើ��ួលបាេ (ឬបានទទួល) 
ការចេញថ ល្ៃអ្បីខលៃះ?

  ការផ្ទាវំៅ្ន្ទ ីរវពទ្យ   ការចញវវជ្ជបញ្្ជ    ការផ្ទាផំភ្នក

  ជួបស្វូពទ្យ   វធ្មញ

វតើការធានារ៉ា ប់រងវនះមាន (ឬមានរចួវ�ើយ) ផ្នការធានារ៉ា ប់រងផែលមានកំណត់  
(ែូចជាវគ្លនវោបាយវសគ្ះថា្ន ក់វៅសាលា) ឬវទ?

 ចា្៎    វទ

ចតើការធានារ៉ា ប់រងចេះ 
បាេចាប់ចផ្ើមចៅចពលណា?

ចតើការធានារ៉ា ប់រងចេះ បាេឈប់ (ឬេឹងឈប់) 
ចៅចពលណា?
(្ូ្ទុកកផនលៃងវនះឲ្យវៅទំវនរ សប្ិនវបើអ្នកវៅផតទទួលបានការវចញម ល្ៃ។)

វតើការធានារ៉ា ប់រង្ុខភាពវនះ បានបញ្ច ប់ (ឬនឹងបញ្ច ប់) វដាយសារអ្នកកាន់កាប់វគ្លនវោបាយបាត់បង់ការងារ  
(ការងារបវណា្រ ះអា្ន្នផតមានបង់សបាក់ បញ្ឈប់ពីការងារ ចាកវចញពីការងារ) ឬផ្លៃ ្់ប្រូការងារឬវទ?

 ចា្៎    វទ

ចបើច ល្ៃ ើ�ថា ចាស ៎អ្នកណាបាត់បង់ការវចញម ល្ៃធានារ៉ា ប់រង?

វតើមានកូនណាមា្ន ក់បាន (ឬនឹង) បាត់បង់ការធានារ៉ា ប់រង្ុខភាពវដាយសារនិវោជកឈប់ ្្រល់ជូនការវចញម ល្ៃធានារ៉ា ប់រងឬវទ?    ចា្៎    វទ

* ្ូ្្ូ្ វបើអ្នកមានការផ្ទាំ្ ុខភាពវដាយផ្្ទ ល់ ឬកាតព្វកិច្ចការងារផែលមានវសគ្ះថា្ន ក់។

(ការធានារ៉ា ប់រងសុខភាពចេះ បេ្ចៅ�ំព័របនាទា ប់)។
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ការធានារ៉ា ប់រងសុខភាព (បេ្)

្បចេ�ថេការចេញថ ល្ៃធានា 
រ៉ា ប់រងថ្ទាសំុខភាព

  ការធានារ៉ា ប់រងនិវោជក               Medicare                         TRICARE*

  Peace Corps                                  ផ្នការបុ ្្គល                  វ្សេងៗ 

រ�បញជា បីច ្្ម ះអ្នកណាថ�ល��ួលបាេ (ឬបាេ��ួល) ការចេញថ ល្ៃ៖

វ ្្ម ះអ្នកកាន់វគ្លនវោបាយ៖ នា្ខ្ រួន៖ នា្សតកូល៖

វ ្្ម ះសក ន្ុ �៊ុនធានារ៉ា ប់រង៖ នា្ខ្ រួន៖ នា្សតកូល៖

វលខវគ្លនវោបាយ៖ នា្ខ្ រួន៖ នា្សតកូល៖

វ ្្ម ះ/វលខសក ន្ុ ៖ នា្ខ្ រួន៖ នា្សតកូល៖

ចតើ��ួលបាេ (ឬបានទទួល) 
ការចេញថ ល្ៃអ្បីខលៃះ?

  ការផ្ទាវំៅ្ន្ទ ីរវពទ្យ   ការចញវវជ្ជបញ្្ជ    ការផ្ទាផំភ្នក

  ជួបស្វូពទ្យ   វធ្មញ

វតើការធានារ៉ា ប់រងវនះមាន (ឬមានរចួវ�ើយ) ផ្នការធានារ៉ា ប់រងផែលមានកំណត់  
(ែូចជាវគ្លនវោបាយវសគ្ះថា្ន ក់វៅសាលា) ឬវទ?

 ចា្៎    វទ

ចតើការធានារ៉ា ប់រងចេះ 
បាេចាប់ចផ្ើមចៅចពលណា?

ចតើការធានារ៉ា ប់រងចេះ បាេឈប់ (ឬេឹងឈប់) 
ចៅចពលណា?
(្ូ្ទុកកផនលៃងវនះឲ្យវៅទំវនរ សប្ិនវបើអ្នកវៅផតទទួលបានការវចញម ល្ៃ។)

វតើការធានារ៉ា ប់រង្ុខភាពវនះ បានបញ្ច ប់ (ឬនឹងបញ្ច ប់) វដាយសារអ្នកកាន់កាប់វគ្លនវោបាយបាត់បង់ការងារ  
(ការងារបវណា្រ ះអា្ន្នផតមានបង់សបាក់ បញ្ឈប់ពីការងារ ចាកវចញពីការងារ) ឬផ្លៃ ្់ប្រូការងារឬវទ?

 ចា្៎    វទ

ចបើច ល្ៃ ើ�ថា ចាស ៎អ្នកណាបាត់បង់ការវចញម ល្ៃធានារ៉ា ប់រង?

វតើមានកូនណាមា្ន ក់បាន (ឬនឹង) បាត់បង់ការធានារ៉ា ប់រង្ុខភាពវដាយសារនិវោជកឈប់ ្្រល់ជូនការវចញម ល្ៃធានារ៉ា ប់រងឬវទ?    ចា្៎    វទ

* ្ូ្្ូ្ វបើអ្នកមានការផ្ទាំ្ ុខភាពវដាយផ្្ទ ល់ ឬកាតព្វកិច្ចការងារផែលមានវសគ្ះថា្ន ក់។
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ការធានារ៉ា ប់រងសុខភាពពបីេិចយជករបស់អ្នក
សប្ិនវបើមាននរណាមា្ន ក់ផែលអ្នកនឹងដាក់ពាក្យ្ុំវនាះ មាន ឬសតវូបានវ្ ្្រល់ជូនការធានារ៉ា ប់រង្ុខភាពពីការងារ្ួយវនាះ ្ូ្បំវពញផ ្្នកវនះ។ វ�ើយវនះរប់បញ្ច លូទាងំការវចញម ល្ៃធា
នារ៉ា ប់រងពី ការងាររប្់នរណាមា្ន ក់វ្សេងវទៀត ែូចជាឪពុកឬមា្រ យ ឬប្រ ីឬសបពន្ធ។

វតើមាននរណាមា្ន ក់ផែលអ្នកនឹងដាក់ពាក្យ្ុំវនាះ មានការធានារ៉ា ប់រង្ុខភាពពីការងារ្ួយឬវទ?    ចា្៎    វទ ្ូ្យក ចា្៎ វបើវទាះជាការវចញម ល្ៃធានារ៉ា ប់រងវនះ្កពីការងាររប្់នរណាមា្ន ក់វ្សេងវទៀត ែូចជាឪពុកឬមា្រ យ 
ឬប្រ ីឬសបពន្ធក៏វដាយ។

ចបើច ល្ៃ ើ�ថា ចាស៎ សូមបំចពញថផ្នកចេះ េិងព័ត៌មាេជាច្េើេច�ៀត ថ�លអ្នកអាេចធ្ើបាេចៅក្ញងឧបសម្ព ័េ្ធ  B៖ ការចេញថ ល្ៃធានារ៉ា ប់រងសុខភាពពបីការងារ។

វតើវនះជាផ្នការអត្ថសបវោជន៍និវោជិតរែឋា?

 ចា្៎    វទ

វតើមានការវចញម ល្ៃធានារ៉ា ប់រង COBRA វនះឬវទ?

 ចា្៎    វទ

វតើវនះជាផ្នការផ្ទាំ្ ុខភាព្សមាប់និវត្រន៍ឬជនចូលនិវត្រន៍?

 ចា្៎    វទ

សប្ិនវបើអ្នកទទួលបានការវចញម ល្ៃធានារ៉ា ប់រង្ុខភាពពីការងាររប្់អ្នក 
វតើអ្នកសតវូ  (ឬនឹងអាច) បង់សបាក់្សមាប់ការវចញម ល្ៃធានារ៉ា ប់រងរប្់អ្នកឬវទ?  ចា្៎    វទ វតើអ្នកសតវូ  (ឬនឹងអាច) បង់សបាក់្សមាប់ការវចញម ល្ៃធានារ៉ា ប់រងកូនរប្់អ្នកឬវទ?  ចា្៎    វទ

វតើមានការចំណាយប៉ាុនា្ម នវលើការវចញម ល្ៃធានារ៉ា ប់រងសក ន្ុ ស រ្ួសារតា្រ
យៈផ្នការផ្ទាំ្ ុខភាពសក ន្ុ និវោជករប្់អ្នក?

វតើមានការចំណាយប៉ាុនា្ម ន វែើ្្ីវចញម ល្ៃធានារ៉ា ប់រងកូនរប្់ 
អ្នកតា្រយៈផ្នការផ្ទាំ្ ុខភាពនិវោជករប្់អ្នក?

សប្ិនវបើអ្នក្ិនសតវូបានវ្ចុះវ ្្ម ះវបាះវឆា្ន តវៅកផនលៃងផែលអ្នករ្់វៅឥឡូវវនះ វតើអ្នកចង់ដាក់ពាក្យ្ុំចុះវ ្្ម ះវបាះវឆា្ន តវៅទីវនះវៅម ង្ៃវនះឬវទ?  ចា្៎   វទ   
្បសិេចបើអ្នកមិេ្ូរស្បអប់ទាងំពបីរចេះច� អ្នកេឹង្តរូវបាេច្រចាត់�ុកថា បាេសច្មេេិត្មិេេុះច ្្ម ះចបាះចឆា្ន តចៅចពលចេះច�ើ�។

ការដាក់ពាក្យសុំេុះច ្្ម ះ ឬការប�ិចសធមិេេុះច ្្ម ះចបាះចឆា្ន ត េឹងមិេមាេផលប៉ាះពាល់�ល់េំេួេជំេួ�ថ�លអ្នកេឹង្តរូវផ្ល់ជូេចដា��បីភា្ន ក់ងារចេះច�ើ�។
សប្ិនវបើអ្នកចង់ជួយបំវពញ្ំណំុផបបបទពាក្យ្ុំចុះវ ្្ម ះអ្នកវបាះវឆា្ន ត វយើងខ្នុ ំនឹងជួយអ្នក។ ការ្វស្ចចិត្រថា សតវូផ ្្វ ងរកឬទទួលយកជំនួយ្ឺជាការ្វស្ចចិត្ររប្់អ្នក។  

អ្នកអាចបំវពញ្ំណំុផបបបទពាក្យ្ុំជាលក្ខណៈឯកជន។ ្ូ្ទាក់ទងការោិល័យជំនួយវខានធី សប្ិនវបើអ្នកចង់បានជំនួយ។ សប្ិនវបើអ្នកវជឿជាក់ថា មាននរណាមា្ន ក់បានរំខានែល់្ិទ្ធិរប្់អ្នក 
ចំវពាះការចុះវ ្្ម ះ ឬការបែិវ្ធ្ិនចុះវ ្្ម ះវបាះវឆា្ន ត ្ិទ្ធិរប្់អ្នកចំវពាះ្ិទ្ធិឯកជនភាពក្នុងការ្វស្ចចិត្រថាវតើសតវូចុះវ ្្ម ះ ឬការដាក់ពាក្យ្ុំចុះវ ្្ម ះវបាះវឆា្ន ត  

ឬ្ិទ្ធិរប្់អ្នកវែើ្្ីវសជើ្វរ ើ្ ្ណបកសេនវោបាយផ្្ទ ល់ខ្ រួនរប្់អ្នក ឬចំណង់ចំណូលចិត្រខាងនវោបាយវ្សេងវទៀតវនាះ អ្នកអាចដាក់ពាក្យបណ្រ ឹងវៅវលខាធិការ្�្្ន៍មនសក្ួងការបរវទ្រែឋាវ្ន្ុីលវា៉ា នវនៀ  
តា្អា្យដាឋា ន Secretary of the Commonwealth, PA Department of State, Harrisburg, PA 17120 ។ (វលខទូរ្័ព្ទឥត្ិតម ល្ៃ 1-877-VOTESPA)។

ច�ើម្បីេុះច ្្ម ះ អ្នក្តរូវថត៖ 1) មាេអា�ុយ៉ា ងតិេ 18 ឆា្ន  ំចៅថ ង្ៃចបាះចឆា្ន តបនាទា ប់; 2) ជាពលរ�្ឋអាចមរកិថ�លមាេរ�ៈចពលយ៉ា ងតិេមួ�ថខមុេការចបាះចឆា្ន តបនាទា ប់;  
3) រស់ចៅក្ញងរ�្ឋចផេេបីលសុបីលវា៉ា េចេៀ Pennsylvania េិងមណ្ឌ លចបាះចឆា្ន តយ៉ា ងតិេ 30 ថ ង្ៃមុេការចបាះចឆា្ន តចលើកច្កា�។

ការេុះបញជា បីច ្្ម ះអ្នកចបាះចឆា្ន ត (ផែលមានជវស្ើ្)

COUNTY ASSISTANCE OFFICE STAFF WILL COMPLETE THIS BOX BASED UPON YOUR RESPONSE ABOVE 
បុ្រគាលិកការយិល័�ជំេួ�ចៅចខាេធបី េឹងបំចពញ្បអប់ចេះចដា�ថផអែកចលើេចមលៃ ើ�របស់អ្នកចៅខាងចលើ

Given to Client __/__/__  
Declined, not interested __/__/__ 

Sent to voter registration __/__/__ 
Not a U.S. citizen __/__/__ Declined, already registered __/__/__

 Mailed to Client __/__/__
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ជំេួ�ចវជជាស្សស្

• ខ្នុ ំយល់ថារែឋា Pennsylvania ទទួលព័ត៌មានពីសបព័ន្ធ វ ្្ទៀងផ្្ទ ត់ភាពមាន្ិទ្ធ ិ
ស្បចបាប់ចំវពាះសបាក់ចំណូល (IEVS) សា្ថ ប័ន�ិរញញា វត្នុ របាយការណ៍អតិ្ិជន  
និងទីភា្ន ក់ងាររែឋានិង្�ព័ន្ធ  វែើ្្ីវ ្្ទៀងផ្្ទ ត់ព័ត៌មានផែលខ្នុ ំ

្្រល់ជូនពួកវ្។ ព័ត៌មានផែលអាចមានតា្រយៈសបព័ន្ធ  IEVS 
និងអង្គភាពវ្សេងវទៀត នឹងសតវូបាន វ ្្ន ើ្ុំ វសបើសបា្់ និងអាចសតវូបាន
វ ្្ទៀងផ្្ទ ត់តា្រយៈសបវភពព័ត៌មានវៅ វពលព័ត៌មានល ្្អ ិតផែលខុ្គ្្ន  
សតវូបានរកវ�ើញវដាយភា្ន ក់ងាររែឋា វ�ើយព័ត៌មាន ផបបវនះអាចមាន្លប៉ាះ
ពាល់ែល់ភាពមាន្ិទ្ធិស្បចបាប់ និងកស្ិតមនអត្ថសបវោជន៍ ស រ្ួសាររប្់ខ្នុ ំ។

• ខ្នុ ំយល់ថាតា្រយៈការចុះ�ត្ថវលខាវលើពាក្យ្ុំវនះ ខ្នុ ំនឹងអនុញ្ញា តឱ្យសា្ថ ប័ន 
�រិញញា វត្នុណា្ួយ បវញ្ច ញឱ្យែឹងព័ត៌មានតា្វអឡិចសតនូិក ឬតា្្វធយោបាយ 
ណា្ួយវ្សេងវទៀត ព័ត៌មាន�ិរញញា វត្នុណា្ួយក្នុងចំវណា្ព័ត៌មាន�ិរញញា វត្នុ
នានាផែល ស្ប់ស្ងវដាយសា្ថ ប័នវនាះ ជូនវៅសក្ួងវ្វាក ្្ម្នុ្សេជាតិ 
ឬភា្ន ក់ងារផែលបាន ចាត់តាំង ឬអ្នកវ ៉៉ា ការរប្់ខ្ រួន ្សមាប់វគ្លបំណង
មនការកំណត់អត្រ្ញ្ញា ណ និងការវ ្្ទៀងផ្្ទ ត់សទព្យ្្្ត្រ ិក្នុងករណីមានតស្ូ
វការវែើ្្ីកំណត់ និងកំណត់ វឡើងវញិនូវភាពមាន្ិទ្ធិស្បចបាប់ចំវពាះជំនួ
យវវជ្ជសាស ្្រ ។ ខ្នុ ំយល់ថាព័ត៌មាន �ិរញញា វត្នុ រ ួ្ មានសបាក់បវញញា ើ ការែកសបាក់ 
ការបិទ្ណនី និងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ  វ្សេងវទៀត ផែលបានវ ្្ន ើ្ុំ 
ឬបានទទួលពីសា្ថ ប័ន�ិរញញា វត្នុ ផែលរ ួ្ មានទាងំ សបតិបត្រ ិការវ ្្ទរសបាក់វ្សេង
វទៀត ផែលទទួលរ៉ា ប់រងវដាយសា្ថ ប័ន�ិរញញា វត្នុចំវពាះ 
្ណនី ឬសទព្យ្្្ត្រ ិ។ ខ្នុ ំយល់ថាការ ្្រល់្ិទ្ធិអនុញ្ញា តវនះ មានសប្ិទ្ធភាព 
រ�ូតែល់ភាពមាន្ិទ្ធិស្បចបាប់ចំវពាះជំនួយវវជ្ជសាស ្្រ  សតវូបានបែិវ្ធ  
ឬបញ្ច ប់ សប្ិនវបើខ្នុ ំ្វស្ចចិត្រលុបវចាលការ ្្រល់្ិទ្ធិអនុញ្ញា តវនះ  
វដាយមានលិខិតជូនែំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អកសេរជូនវៅសក្ួងណា្ួយផែល 
វកើតវឡើង្ុនវ្។ ខ្នុ ំយល់ថា សប្ិនវបើខ្នុ ំលុបវចាលការ ្្រល់្ិទ្ធិអនុញ្ញា តវនះ  
ការណ៍វនាះអាចវធ្វ ើឱ្យខ្នុ ំ ឬស រ្ួសារខ្នុ ំ្ិនមាន្ិទ្ធិទទួលបានជំនួយវវជ្ជសាស ្្រ
វឡើយ។

• ខ្នុ ំយល់ថា សប្ិនវបើខ្នុ ំបកសសាយខុ្ បិទបាំង ឬ្ិនសព្ទទួលការពិតផែ
លអាចមាន្លប៉ាះពាល់ែល់ភាពមាន្ិទ្ធិស្បចបាប់រប្់ខ្នុ ំចំវពាះអត្ថសបវោ
ជន៍ ខ្នុ ំអាច សតវូបានទា្ទារឱ្យបង់សបាក់្ំណងវលើអត្ថសបវោជន៍រប្់ខ្
ញនុំ វ�ើយខ្នុ ំអាចសតវូ កាត់វទា្ និងសតវូែក្ិទ្ធិពីការទទួលបានអត្ថសបវោជន៍
ជាក់លាក់នា វពលអនា្ត។

• ខ្នុ ំយល់ថាខ្នុ ំអាចចាត់តាំងអ្នកតំណាងផែលមាន្ិទ្ធិអនុញ្ញា តវដាយបំវពញផ ្្នកអ្ន
កតំណាង ផែលមាន្ិទ្ធិអនុញ្ញា ត វ�ើយដាក់ជូនផ ្្នកវនះជា្ួយពាក្យ្ុំវនះ។

• ខ្នុ ំយល់ និងយល់សព្ថាខ្នុ ំទទួលខុ្សតវូចំវពាះរបាយការណ៍ផកលៃងបនលៃ ំណា្ួយផែ
លបាន វធ្វ ើវឡើងវៅក្នុងពាក្យ្ុំវនះ វទាះជាជាពាក្យ្ុំវនះសតវូបានដាក់ជូនវដា
យនរណាមា្ន ក់ ផែលតំណាងឱ្យខ្នុ ំក៏វដាយ។

• ខ្នុ ំយល់ថា ព័ត៌មានផែលបានបញ្ច លូវៅក្នុងពាក្យ្ុំវនះ 
នឹងសតវូរកសាទុកជាការ្មាងៃ ត ់វ�ើយសតវូវសបើវែើ្្ីស្ប់ស្ងអត្ថសបវោជន៍
ផតប៉ាុវណា្ណ ះ។ ខ្នុ ំ ្្រល់្ិទ្ធិអនុញ្ញា តឱ្យមានការ វចញ្សាយព័ត៌មានផ្្ទ ល់ខ្ រួន 
ព័ត៌មាន�ិរញញា វត្នុ និងព័ត៌មានវវជ្ជសាស ្្រ ្សមាប់ 
វគ្លបំណងមនការកំណត់ភាពមាន្ិទ្ធិស្បចបាប់។

• ខ្នុ ំយល់ថា ការផ្លៃ ្់ប្រូណា្ួយផែលតស្ូវឱ្យខ្នុ ំរយការណ៍ សតវូផតរយការណ៍ក្នុង 
រយៈវពល 10 ម ង្ៃែំបូងមនវែើ្ផខ បនា្ទ ប់ពីផខមនការផ្លៃ ្់ប្រូ។ 

• ខ្នុ ំយល់ថា ខ្នុ ំនឹងទទួលបានលិខិតជូនែំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អកសេរ 
ផែលពន្យល់អំពី អត្ថសបវោជន៍។ សប្ិនវបើអត្ថសបវោជន៍សតវូបានបែិវ្ធ 
ផ្លៃ ្់ប្រូ ផ្្អ ក ឬបញ្ឈប់ វនាះ លិខិតជូនែំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អកសេរវនះ 
នឹងពន្យល់អំពី្ូលវ�តុ។

• ខ្នុ ំយល់ថា ខ្នុ ំនឹងមានរយៈវពល 30 ម ង្ៃចាប់ពីកាលបរវិចឆេទមនលិខិតជូនែំណឹ
ងវនះ វែើ្្ីវ ្្ន ើ្ុំ្វនាការ្ួយ សប្ិនវបើខ្នុ ំ្ិនយល់សព្ចំវពាះការ្វស្ច
ផែលបានវធ្វ ើ វឡើងវៅក្នុងពាក្យ្ុំវនះ។

• ខ្នុ ំយល់ថា សា្ថ នភាពរប្់ខ្នុ ំសតវូកំណត់ការវ ្្ទៀងផ្្ទ ត់ពីនិវោជក 
សបភព�ិរញញា វត្នុ និងភា្ីទីបីវ្សេងវទៀត។

• ខ្នុ ំយល់ថា អ្នកដាក់ពាក្យ្ុំសតវូផត ្្រល់ជូវលខ្ន្រ ិ្ុខ្ង្គ្រប្់ពួកវ្  
ឬដាក់ពាក្យ្ុំវលខ្ន្រ ិ្ុខ្ង្គ្ សប្ិនវបើពួកវ្្ិនទាន់មាន។ 
វលខប័ណ្ណ វនះ អាចសតវូវសបើសបា្់ វែើ្្ីពិនិត្យវ្ើលព័ត៌មានវៅក្នុងពាក្យ្ុំ
វនះ។

• ខ្នុ ំយល់ថា ខ្នុ ំសតវូផតវសបើសបព័ន្ធបញ្ជូ នអត្ថសបវោជន៍តា្វអឡិកសតនូិក (EBT)  
ឬប័ណ្ណ  ACC ACCESS ផតប៉ាុវណា្ណ ះវៅអំឡនុ ងវពលផែលខ្នុ ំមាន្ិទ្ធិស្បចបាប់។  

ខ្នុ ំសតវូផតវសបើសបព័ន្ធ  EBT ឬប័ណ្ណ  ACC ACCESS ្សមាប់អ្នកផែលមាន្ិទ្ធ ិ
ស្បចបាប់ផតប៉ាុវណា្ណ ះ វ�ើយខ្នុ ំអាចទទួលបានផតអត្ថសបវោជន៍ផែលសតវូការ 
និង្្វ�តុ្លប៉ាុវណា្ណ ះ ។

• ខ្នុ ំយល់ថា ខ្នុ ំ្ិនចាំបាច់ ្្រល់ជូនវលខ្ន្រ ិ្ុខ្ង្គ្្សមាប់នរណាមា្ន ក់ 
ផែល្ិនដាក់ពាក្យ្ុំការផ្ទាំ្ ុខភាពវឡើយ។ សប្ិនវបើខ្នុ ំពិតជា ្្រល់ជូនវលខ្ន្រ ិ្ុ
ខ្ង្គ្ រប្់ពួកវ្ វាអាចសតវូវសបើសបា្់ វែើ្្ីពិនិត្យវ្ើលព័ត៌មានវៅក្នុង
ពាក្យ្ុំវនះ។

• ខ្នុ ំ្ូ្បញ្្ជ ក់ថា ព័ត៌មានទាងំអ្់ផែលបានបញ្ច លូ្ឺជាព័ត៌មានពិត 
ផែល្ិ្ថ តវសកា្ វទា្បញញា ត្រ ិ ្្រ ីពីការ្្្បំពាន។

• ខ្នុ ំយល់ថា ខ្នុ ំមាន្ិទ្ធិចំវពាះលិខិតបញ្្ជ ក់ការវចញម ល្ៃធានារ៉ា ប់រងផែលអាច
មាន តម ល្ៃ្្រ្្យ វែើ្្ីវ ្្ទៀងផ្្ទ ត់ការវចញម ល្ៃធានារ៉ា ប់រងផ ្្នកវវជ្ជសាស ្្រ រ
ប្់ខ្នុ ំ។ ចបាប់្�ព័ន្ធកំណត់ថាវៅវពលណាការវចញម ល្ៃធានារ៉ា ប់រងផ្ទាំ្ ុ
ខភាព អាចសតវូបែិវ្ធ ឬមានកស្ិតកំណត់តា្លក្ខខណ្ឌ ផែលមានពី្ុន។ 
សប្ិនវបើខ្នុ ំចុះ វ ្្ម ះវៅក្នុងផ្នការផ្ទាំ្ ុខភាពជាសក ន្ុ  ផែល្ិនរប់បញ្ច លូការ
ពយោបាលតា្សា្ថ នភាព ផែលខ្នុ ំមានរចួ្កវ�ើយ ខ្នុ ំអាចសតវូបានវ្កំណត់ឱ្យវៅ
វពលវនះ ផែលខ្នុ ំបានទទួល ការវចញម ល្ៃធានារ៉ា ប់រងជំនួយវវជ្ជសាស ្្រ ។

• ខ្នុ ំយល់ថា សប្ិនវបើខ្នុ ំសតវូបានកំណត់ថាមាន្ិទ្ធិទទួលបានជំនួយវវ
ជ្ជសាស ្្រ  ខ្នុ ំនឹងសតវូបានដាក់ក្នុងកញ្ច ប់អត្ថសបវោជន៍ផ្ទាំ្ ុខភាព
ទូលំទូលាយស្ប់សជ នុងវសជាយផែលខ្នុ ំអាចវសបើសបា្់បាន។ ខ្នុ ំយល់ថា ខ្នុ ំ
អាចនឹងសតវូបានតស្ូវឲ្យចុះវ ្្ម ះវៅក្នុង្វសមាងធានារ៉ា ប់រង្ុខ
ភាព។ ខ្នុ ំយល់ថា ការចុះវ ្្ម ះវៅក្នុង្វសមាងធានារ៉ា ប់រង្ុខភាព
អាចនឹងឥត្ិតម ល្ៃ ឬមានតម ល្ៃទាប្សមាប់ខ្នុ ំ ពីវសពាះសក្ួងទូទាត់
ម ល្ៃវ្វាសបចាំផខ្សមាប់្វសមាងធានារ៉ា ប់រង្ុខភាពឲ្យខ្នុ ំ។ ខ្នុ ំយល់ថា 
ម ល្ៃវ្វាសបចាំផខ្ឺជាម ល្ៃបង់វ្រ។ ខ្នុ ំយល់ថា សប្ិនវបើខ្នុ ំទទួលបានជំនួយ
វវជ្ជសាស ្្រ  ផែលខ្នុ ំ្ិនមាន្ិទ្ធិទទួលបាន វដាយសារកំ�ុ្ ការវបាកបនលៃ ំ 
ឬវ�តុ្លវ្សេងវទៀតវនាះ បនា្ទ ប់្ក ខ្នុ ំអាចនឹងសតវូបានតស្ូវឲ្យ្ងវៅក្
រ្ួងវញិនូវម ល្ៃវ្វាសបចាំផខទាងំអ្់ ផែលបានទូទាត់ជំនួ្ឲ្យរបូខ្នុ ំ ។

• ខ្នុ ំយល់ថា សប្ិនវបើបុ ្្គលខលៃ ះឬទាងំអ្់ផែលដាក់ពាក្យ្ុំ 
្ិនមានលក្ខណៈ្្្ត្រ ិ ស្ប់សគ្ន់ចំវពាះជំនួយផ ្្នកវវជ្ជសាស ្្រ វនាះ ពួកវ្
អាចមាន្ិទ្ធិទទួលបានក ្្ម វធិី CHIP ។ សប្ិនវបើវនះជាករណីផែលខ្នុ ំ ្្រល់្ិទ្ធិ
អនុញ្ញា តឱ្យសក្ួងវ្វាក ្្ម្នុ្សេជាតិ វែើ្្ី ្្រល់ជូនវ ្្ម ះនិងព័ត៌មានរប្់ខ្នុ ំ
វៅក្នុងពាក្យ្ុំវនះវៅសក្ួងធានារ៉ា ប់រង ឬអ្នកចុះកិច្ច្នយោក ្្ម វធិី CHIP ។ 
ខ្នុ ំយល់ែឹងអំពី្ិទ្ធិ និងការទទួលខុ្សតវូរប្់ខ្នុ ំ ផែល ្្ថ ិតវសកា្ក ្្ម វធិី CHIP 
។

• ខ្នុ ំយល់ថា សប្ិនវបើបុ ្្គលខលៃ ះឬទាងំអ្់ ផែលដាក់ពាក្យ្ុំ្ិនមានល
ក្ខណៈ្្្ត្រ ិ ស្ប់សគ្ន់ចំវពាះការផ្ទាំ្ ុខភាពតា្រយៈសក្ួងវនាះ 
ពួកវ្អាចមាន្ិទ្ធិ ទទួលបានអត្ថសបវោជន៍្�ព័ន្ធ  និង/ឬ ផ ្្វ ងរកជវស្ើ
្ផ្ទាំ្ ុខភាពជាលក្ខណៈ ឯកជនតា្រយៈទី្សារធានារ៉ា ប់រង្ុខភាព។ សប្ិន
វបើវនះជាករណីវកើតវឡើងខ្នុ ំ ្្រល់្ិទ្ធិ អនុញ្ញា តឱ្យសក្ួង ្្រល់ជូនវ ្្ម ះនិងព័ត៌
មានរប្់ខ្នុ ំវៅក្នុងពាក្យ្ុំ វនះវៅទី្សារ។ ខ្នុ ំយល់ែឹងអំពី្ិទ្ធិ និងការទទួលខុ
្សតវូរប្់ខ្នុ ំផែល ្្ថ ិតវសកា្ ទី្សារធានារ៉ា ប់រង្ុខភាព។

CHIP

អ្នកមាេសិ�្ធ ិេំចពាះ៖

• ការ្មាងៃ ត់ - ព័ត៌មានទាងំអ្់វៅក្នុងពាក្យ្ុំវនះ   
នឹងសតវូរកសាទុកជាការ្មាងៃ ត់។ ពាក្យ្ុំវនះ នឹងសតវូផចករំផលកផតជា្ួយក ្្ម
វធិីរដាឋា ភិបាល ផែលក្នុងវនាះអ្នកដាក់ពាក្យ្ុ ំនិង/ឬ អាចមាន្ិទ្ធទទួលបាន 
ែូចជាជំនួយផ ្្នកវវជ្ជសាស ្្រ  និងជំនួយបុព្វលាភ ទី្សារធានារ៉ា ប់រង្ុខភាព។

• ចាត់តាំងអ្នកតំណាងផ្្ទ ល់ខ្ រួន - អ្នកអាចវសជើ្វរ ើ្ បុ ្្គលវ្សេងវទៀត វែើ្្ី 
ទទួលព័ត៌មានទាក់ទង្ុខភាពផែលពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នក  
ឬកូនជាអនីតិជនរប្់អ្នក វដាយបំវពញ្ំណំុផបបបទអ្នកតំណាងផ្្ទ ល់ខ្
លួន។

• លិខិតបញ្្ជ ក់ការវចញម ល្ៃធានារ៉ា ប់រងផែលអាចមានតម ល្ៃ្្រ្្យ - 
ក្នុងករណីអ្នកចាក វចញពីក ្្ម វធិីវនះ អ្នកនឹងទទួលបានលិខិតបញ្្ជ ក់ការ
វចញម ល្ៃធានារ៉ា ប់រងផែលអាចមាន ម ល្ៃ្្រ្្យ វែើ
្្ីពិនិត្យវ្ើលការវចញម ល្ៃធានារ៉ា ប់រងវវជ្ជសាស ្្រ  
សប្ិនវបើអ្នកមាន ្ិទ្ធិស្បចបាប់។

• លិខិតជូនែំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អកសេរ 
-  អ្នកនឹងទទួលបានលិខិតជូនែំណឹងជា 
លាយលក្ខណ៍អកសេរ្ួយចបាប់ ផែលពន្យល់អំពីភាព

សិ�្ធ ិ េិងការ��ួលខុស្តរូវរបស់អ្នក
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មាន្ិទ្ធិស្បចបាប់រប្់អ្នក។

• បណ្រ ឹងឧទ្ធរណ៍ - អ្នកអាចវ ្្ន ើ្ុំការពិនិត្យវឡើងវញិផែល្ិនលំវអៀង សប្ិន 
វបើអ្នក្ិនយល់សព្ចំវពាះការ្វស្ចចិត្រណា្ួយ 
ផែលទាក់ទងនឹងការដាក់ពាក្យ្ុំ
វនះ សប្ិនវបើ្ំវណើសតវូបានវធ្វ ើវឡើងក្នុងរយៈវពល 30 ម ង្ៃ 
មនការ្វស្ចវនះ។

អ្នកមាេការ��ួលខុស្តរូវេំចពាះ៖

• ្ូ្អាននិងយល់ែឹងវពញវលញអំពីការដាក់ពាក្យ្ុំវនះ។

• ្្រល់ព័ត៌មានពិត សតឹ្សតវូ និងវពញវលញវដាយយល់ែឹងថាមានការដាក់ទ
ណ្ឌ ក ្្ម ចំវពាះការ ្្រល់ព័ត៌មាន្ិនពិតវដាយវចតនា៖ វាជាបទវល្ម ើ្ធងៃន់ធងៃរ 
និងចាត់ទុក ថាជាបទឧសកិែឋាចំវពាះការផកលៃងបនលៃ ំការធានារ៉ា ប់រង។

• ជួយពិនិត្យវឡើងវញិមនការដាក់ពាក្យ្ុំវនះ 
ផែលអាចរ ួ្ បញ្ច លូការវធ្វ ើ្មា្ភ ្ន៍ និងការពិនិត្យវឡើងវញិនូវកំណត់សតា្ុខ
ភាព។

• សតវូយល់ថា ព័ត៌មានជាក់លាក់ អាចសតវូកំណត់ការវ ្្ទៀងផ្្ទ ត់ពីនិវោជក 
សបភព�ិរញញា វត្នុ និងភា្ីទីបីវ្សេងវទៀត។

• ្្រល់ភ្្នុ តាងបញ្្ជ ក់អំពីអត្រ្ញ្ញា ណ និងភាពជាពលរែឋាអាវ្រកិ  
សប្ិនវបើព័ត៌មានវនាះ ្ិនសតវូបានទទួលតា្រយៈែំវណើរការដាក់ពាក្យ្ុំ
វនះ។

• ្្រល់ភ្្នុ តាងបញ្្ជ ក់អំពីសា្ថ នភាពអវនា្រ សបវវ្ន៍ស្បចបាប់ វដាយបងាហា ញ 
ឯកសារពីវ្វាក ្្មអវនា្រ សបវវ្ន៍ និងភាពជាពលរែឋាអាវ្រកិ សប្ិនវបើអ្នក 
កំពុងដាក់ពាក្យ្ុំឱ្យអ្នកណាមា្ន ក់ផែល្ិនផ្នជាពលរែឋាអាវ្រកិ។

• រយការណ៍អំពីការផ្លៃ ្់ប្រូទាងំអ្់ផែលទាក់ទងនឹងស រ្ួសាររប្់អ្នក ផែល 
រ ួ្ មានទាងំសបាក់ចំណូល អា្យដាឋា ន និងវលខទូរ្័ព្ទឱ្យបានឆាប់រ�័្វៅ 
វពលការផ្លៃ ្់ប្រូទាងំវនាះ។

ខ្ញ ំបា�/នាងខ្ញ ំ�ល់ថា៖

• សប្ិនវបើបុ ្្គលខលៃ ះឬទាងំអ្់ផែលដាក់ពាក្យ្ុំ 
្ិនមានលក្ខណៈ្្្ត្រ ិស្ប់សគ្ន់ ចំវពាះក ្្ម វធិី CHIP វនាះ ពួកវ្អាចមា
ន្ិទ្ធិទទួលបានជំនួយផ ្្នកវវជ្ជសាស ្្រ  ។ សប្ិនវបើវនះជាករណីផែលខ្នុ ំ ្្រល់្ិទ្ធិ
អនុញ្ញា តឱ្យសក្ួងធានារ៉ា ប់រង ្្រល់ជូនព័ត៌មាន ណា្ួយឬទាងំអ្់ផែលបានរក
វ�ើញវៅក្នុងពាក្យ្ុំវនះវៅសក្ួងវ្វាក ្្ម្នុ្សេជាតិ។ ខ្នុ ំយល់ែឹងអំពី្ិទ្ធិ និង
ការទទួលខុ្សតវូរប្់ខ្នុ ំផែល ្្ថ ិតវសកា្ជំនួយផ ្្នកវវជ្ជសាស ្្រ ។

• សប្ិនវបើបុ ្្គលខលៃ ះឬទាងំអ្់ ផែលដាក់ពាក្យ្ុំ្ិនមានលក្ខណៈ្្្ត្រ ិស្ប់
សគ្ន់ ចំវពាះក ្្ម វធិី CHIP វនាះ ពួកវ្អាចមាន្ិទ្ធិទទួលបាអត្ថសបវោជន៍
្�ព័ន្ធ  និង/ឬ ផ ្្វ ងរកជវស្ើ្ផ្ទាំ្ ុខភាពជាលក្ខណៈឯកជនតា្រយៈ
ទី្សារធានា រ៉ា ប់រង្ុខភាព។ សប្ិនវបើវនះជាករណីវកើតវឡើងខ្នុ ំ ្្រល់្ិទ្ធិអនុ
ញ្ញា តឱ្យសក្ួង ្្រល់ជូនព័ត៌មានណា្ួយឬទាងំអ្់វៅក្នុងពាក្យ្ុំវនះវៅទី
្សារ។ ខ្នុ ំយល់ែឹងអំពី្ិទ្ធិ និងការទទួលខុ្សតវូរប្់ខ្នុ ំផែល ្្ថ ិតវសកា្ទី្សារ
ធានា រ៉ា ប់រង្ុខភាព។

• សប្ិនវបើសតវូបានកំណត់ថាកូនរប្់ខ្នុ ំមាន្ិទ្ធិទទួលបាន 
ឬបានចុះវ ្្ម ះចូលក្នុង អត្ថសបវោជនផ៍្ទាំ្ ុខភាពរប្់និវោជិតរែឋាពីទី
ភា្ន ក់ងាររែឋា វ�ើយទីភា្ន ក់ងារវនះ នឹងអាចបង់សបាក់ជូន វទាះជាចំផណកតិចតួ
ចមនការធានារ៉ា ប់រង ឬការចំណាយ វលើបុព្វលាភធានារ៉ា ប់រងក៏វដាយ បនា្ទ ប់
្កកូនរប្់ខ្នុ ំ្ិនមាន្ិទ្ធិទទួលបាន អត្ថសបវោជន៍ក ្្ម វធិី CHIP វឡើយ។ 

សប្ិនវបើវនះជាករណីវកើតវឡើង វ�ើយកូនរប្់ខ្នុ ំទទួលបានការធានារ៉ា ប់រង
ក ្្ម វធិី CHIP វនាះ អត្ថសបវោជន៍ ក ្្ម វធិី CHIP រប្់កូនខ្នុ ំ អាចនឹងសតវូបា
នបញ្ច ប់វដាយមានសប្ិទ្ធភាពចាប់ ពីកាលបរវិចឆេទកាលពី្ុន។

�បីផសារធានារ៉ា ប់រងសុខភាព៖

• ខ្នុ ំ្ូ្បញ្្ជ ក់ថា ព័ត៌មានទាងំអ្់ផែលបានបញ្ច លូ្ឺជាព័ត៌មានពិត 
ផែល្ិ្ថ ត វសកា្វទា្បញញា ត្រ ិ ្្រ ីពីការ្្្បំពាន។ ខ្នុ ំែឹងថាខ្នុ ំអាចសបឈ្នឹ
ងការដាក់ វទា្ទណ្ឌ វសកា្ចបាប់្�ព័ន្ធ  វបើខ្នុ ំ ្្រល់ជូនព័ត៌មានផកលៃងបនលៃ ំ 
និង/ឬ ្ិនពិត វដាយវចតនា។

• ខ្នុ ំែឹងថា ខ្នុ ំសតវូផតជូនែំណឹងែល់ទី្សារធានារ៉ា ប់រង្ុខភាព 
សប្ិនវបើមានអ្វ ីផ្លៃ ្់ប្រូ (និងមានខុ្គ្្ន ជាង) អ្វ ីផែលខ្នុ ំបាន្រវ្រវៅក្នុ
ងពាក្យ្ុំវនះ។ ខ្នុ ំអាចចូលវបិសាយ www.HealthCare.gov ឬវៅទូរ្័ព្ទវលខ 
1-800-318-2596 វែើ្្ីរយការណ៍ការផ្លៃ ្់ប្រូណា្ួយ។ ខ្នុ ំយល់ថាការផ្លៃ ្់ប្រូព័
ត៌មានរប្់ខ្នុ ំ អាចមាន្លប៉ាះពាល់ែល់ភាពមាន្ិទ្ធិស្បចបាប់ចំវពាះ្មា
ជិកស រ្ួសាររប្់ខ្នុ ំ។

• ខ្នុ ំែឹងថាវៅវសកា្ចបាប់្�ព័ន្ធ  ការវរ ើ្ វអើង្ិនសតវូបានអនុញ្ញា ត
វដាយផ ្្អក វលើជាតិសា្ន៍ ពណ៌្្្នុ រ សបភពវែើ្ជនជាតិ វភទ អាយុ 
និនា្ន ការ្្វូវភទ អត្រ្ញ្ញា ណវយនឌ័រ ឬពិការភាព។ ខ្នុ ំអាចដាក់ពាក្យបណ្រ ឹង
អំពីការវរ ើ្ វអើង វដាយចូលវៅ www.hhs.gov/ocr/office/file ។

• ខ្នុ ំ្ូ្បញ្្ជ ក់ថាគ្្ម ននរណាមា្ន ក់ផែលដាក់ពាក្យ្ុំការធានារ៉ា ប់រង្ុខភាព 
វៅក្នុងពាក្យ្ុំវនះ សតវូជាប់�ុំខ្ រួន (�ំុខ្ រួនឬដាក់្ុក) វឡើយ ។

 សប្ិនវបើ្ិន ែូវចា្ន ះវទ ____________________________ សតវូជាប់�ុំខ្ រួន។  
                                        (វ ្្ម ះរប្់បុ ្្គល)

• ការបេ្ ្្មបីច�ើងវញិថេការចេញថ ល្ៃធានារ៉ា ប់រងចៅឆា្ន ចំ្កា�ៗ
ច�ៀត៖  
វែើ្្ីវធ្វ ើឱ្យងាយស រ្ួលកំណត់ភាពមាន្ិទ្ធិស្បចបាប់រប្់ខ្នុ ំចំវពាះកា
រជួយបង់ការ វចញម ល្ៃធានារ៉ា ប់រង្ុខភាពវៅឆា្ន ំវសកាយៗវទៀតវនាះ 
ខ្នុ ំយល់សព្ ្្រល់្ិទ្ធិ អនុញ្ញា តឱ្យទី្សារ វសបើទិន្នន័យសបាក់ចំណូលរប្់
ខ្នុ ំ ផែលរ ួ្ មានទាងំព័ត៌មានពី របាយការណ៍ពន្ធ្ងផែរ។ ទី្សារវនះ 
នឹងវ្ញើលិខិតជូនែំណឹង ផែលអនុញ្ញា ត ឱ្យខ្នុ ំវធ្វ ើការផ្លៃ ្់ប្រូនានា 
វ�ើយខ្នុ ំអាចវសជើ្យកបានស្ប់វពល។

ចាស៎ ការបេ្ ្្មបីច�ើងវញិភាពមាេសិ�្ធ ិ្សបេបាប់របស់ខ្ញ ំចដា� 
ស្័�្បវត្ិស្មាប់រ�ៈចពលបនាទា ប់ច�ៀត៖

(្ូ្្ូ្យក្ួយ)

   5 ឆា្ន ំ (ចំនួនឆា្ន ំអតិបរមាផែលបានអនុញ្ញា ត)

   4 ឆា្ន ំ

   3 ឆា្ន ំ

   2 ឆា្ន ំ

   1 ឆា្ន ំ

  កុំវសបើព័ត៌មានរប្់ខ្នុ ំពីរបាយការណ៍ពន្ធ  ការបន្រ ្្ម ីវឡើងវញិ  
 មនការវចញម ល្ៃធានារ៉ា ប់រងរប្់ខ្នុ ំ។

សិ�្ធ ិ េិងការ��ួលខុស្តរូវរបស់អ្នក (បេ្)
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• តា្ការយល់ែឹងែ៏ល្អ បំ្ុតរប្់ខ្នុ ំ ខ្នុ ំ្ូ្បញ្្ជ ក់ថា ខ្នុ ំយល់ែឹងអំពី្ិទ្ធិនិងការទទួលខុ្សតវូរប្់ខ្នុ ំ វ�ើយថាព័ត៌មានផែលបានបញ្ច លូក្នុងពាក្យ្ុំវនះ 
្ឺជាព័ត៌មាន វពញវលញនិងសតឹ្សតវូវសកា្វទា្បញញា ត្រ ិ ្្រ ីពីការ្្្បំពាន។ ខ្នុ ំ្ូ្បញ្្ជ ក់ថា ការ ្្រល់ជូនព័ត៌មានផកលៃងបនលៃ ំ ឬ្ិនវពញវលញវៅក្នុ
ងការដាក់ពាក្យ្ុំវនះ ្ឺជា ការផកលៃងបនលៃ ំការធានារ៉ា ប់រង។

• ខ្នុ ំយល់ថាខ្នុ ំអាចចាត់តាំងអ្នកតំណាងផែលមាន្ិទ្ធិអនុញ្ញា តវដាយបំវពញផ ្្នកអ្នកតំណាងផែលមាន្ិទ្ធិអនុញ្ញា ត វ�ើយដាក់ជូនផ ្្នកវនះជា្ួយ
ពាក្យ្ុំវនះ។

• ខ្នុ ំយល់ និងយល់សព្ថាខ្នុ ំទទួលខុ្សតវូចំវពាះរបាយការណ៍ផកលៃងបនលៃ ំណា្ួយផែលបានវធ្វ ើវឡើងវៅក្នុងពាក្យ្ុំវនះ វទាះជាជាពាក្យ្ុំវនះសតវូបានដាក់
ជូនវដាយ នរណាមា្ន ក់ផែលតំណាងឱ្យខ្នុ ំក៏វដាយ។

• ខ្នុ ំយល់ថា បុ ្្គលទាងំអ្់ផែលដាក់ពាក្យ្ុំ នឹងសតវូបាន ្្រល់្ិទ្ធិទទួលបានការវចញម ល្ៃធានារ៉ា ប់រងវសកា្ក ្្ម វធិីវនះ ផែលក្នុងវនាះពួកវ្មាន្ិ
ទ្ធិស្បចបាប់ សប្ិនវបើពួកវ្សតវូបានរកវ�ើញថាមាន្ិទ្ធិទទួលបានជំនួយផ ្្នកវវជ្ជសាស ្្រ  ក ្្ម វធិី CHIP ឬអត្ថសបវោជន៍្�ព័ន្ធតា្រយៈទី្សារ
ធានារ៉ា ប់រង្ុខភាព។

• ខ្នុ ំនឹងអនុញ្ញា តឱ្យសក្ួងវ្វាក ្្ម្នុ្សេជាតិ ្្រល់ជូនវ ្្ម ះនិងព័ត៌មានរប្់ខ្នុ ំវៅក្នុងពាក្យ្ុំវនះវៅសក្ួងធានារ៉ា ប់រង 
ឬអ្នកចុះកិច្ច្នយោក ្្ម វធិី CHIP សប្ិនវបើអ្នកដាក់ពាក្យ្ុំណាមា្ន ក់អាចមាន្ិទ្ធិទទួលបានក ្្ម វធិី CHIP ។

• ខ្នុ ំនឹងអនុញ្ញា តឱ្យសក្ួងធានារ៉ា ប់រង ្្រល់ជូនព័ត៌មានណា្ួយឬទាងំអ្់ផែលបានរកវ�ើញវៅក្នុងពាក្យ្ុំវនះវៅសក្ួងវ្វាក ្្ម្នុ្សេជាតិ 
សប្ិន វបើអ្នកដាក់ពាក្យ្ុំណាមា្ន ក់អាចមាន្ិទ្ធិទទួលបានជំនួយវវជ្ជសាស ្្រ ។

• ខ្នុ ំនឹងអនុញ្ញា តឱ្យសក្ួងវ្វាក ្្ម្នុ្សេជាតិវៅរែឋាវ្ន្ុីលវា៉ា នវនៀ Pennsylvania  និងសក្ួងធានារ៉ា ប់រងវៅរែឋាវ្ន្ុីលវា៉ា នវនៀ Pennsylvania 
វៅទី្សារធានារ៉ា ប់រង្ុខភាព សប្ិនវបើអ្នកដាក់ពាក្យ្ុំណាមា្ន ក់អាចមាន្ិទ្ធិទទួលបានអត្ថសបវោជន៍្�ព័ន្ធ  និង/ឬ ចង់ផ ្្វ ងរកជវស្ើ្ 
ផ្ទាំ្ ុខភាពជាលក្ខណៈឯកជន។

• ខ្នុ ំ ្្រល់្ិទ្ធិអនុញ្ញា តឱ្យមានការវចញ្សាយព័ត៌មានផ្្ទ ល់ខ្ រួន ព័ត៌មាន�ិរញញា វត្នុ និងព័ត៌មានវវជ្ជសាស ្្រ ្សមាប់វគ្លបំណងមនការកំណត់ភាពមាន្ិ
ទ្ធិស្បចបាប់ និង្សមាប់ការពិនិត្យវឡើងវញិមនក ្្ម វធិី CHIP, ជំនួយវវជ្ជសាស ្្រ  និងក ្្ម វធិីទី្សារធានារ៉ា ប់រង្ុខភាព។

• ខ្នុ ំ្ូ្បញ្្ជ ក់ថាបុ ្្គលផែលខ្នុ ំកំពុងដាក់ពាក្យ្ុំ ្ឺពលរែឋាអាវ្រកិ ឬជនបរវទ្ផែលមានឋានៈអវនា្រ សបវវ្ន៍ស្បចបាប់។ 

X
�ត្ថវលខាអ្នកដាក់ពាក្យ្ុំ ឬបុ ្្គលផែលដាក់ពាក្យ្ុំ្សមាប់អ្នកដាក់ពាក្យ្ុំ កាលបរវិចឆេទ

សប្ិនវបើអ្នកជាតំណាងផែលមាន្ិទ្ធិអនុញ្ញា ត អ្នកអាចចុះ�ត្ថវលខាវៅទីវនះ ែរបណាព័ត៌មានផែលតស្ូវឱ្យមានវនាះ សតវូបាន ្្រល់ជូនវៅក្នុង 
ផ ្្នកអ្នកតំណាងផែលមាន្ិទ្ធិអនុញ្ញា ត។

អ្នកតំណាងថ�លមាេសិ�្ធ ិអេុញ្ញា ត
អ្នកអាច ្្រល់ជូន្ិទ្ធិែល់អ្នកផែលទុកចិត្រ វែើ្្ីពិភាកសាអំពីការដាក់ពាក្យ្ុំវនះជា្ួយវយើងខ្នុ ំ ្ូ្វ្ើលព័ត៌មានរប្់អ្នកនិងវធ្វ ើជាតំណាងឱ្យអ្នកចំវពាះបញ្ហា នានាផែលទាក់ទងនឹងការដា
ក់ពាក្យ្ុំវនះ  ផែលរ ួ្ មានការទទួលបានព័ត៌មានអំពីការដាក់ពាក្យ្ុំរប្់អ្នកនិងការចុះ�ត្ថវលខាវលើពាក្យ្ុំរប្់អ្នកក្នុងនា្ជំនួ្ឱ្យអ្នក។ បុ ្្គលវនះ សតវូបានវ្វៅថាជា “អ្នកតំណា
ងផែលមាន្ិទ្ធិអនុញ្ញា ត”។  
សប្ិនវបើអ្នកសតវូការផ្លៃ ្់ប្រូអ្នកតំណាងផែលមាន្ិទ្ធិអនុញ្ញា តរប្់អ្នក ្ូ្ទាក់ទងការោិល័យជំនួយវខានធីវៅ្ូលដាឋា នរប្់អ្នក។

សប្ិនវបើអ្នកជាអ្នកតំណាងផែលបានផតងតាំងស្បចបាប់្សមាប់អ្នកដាក់ពាក្យ្ុំវនះ អ្នកអាចដាក់ជូនភ្្នុ តាងបញ្្ជ ក់វៅកផនលៃង�ត្ថវលខាអ្នកដាក់ពាក្យ្ុំែូចខាងវសកា្។ 
សប្ិនវបើវនះជាករណីវកើតវឡើង ្ូ្ដាក់ជូនភ្្នុ តាងបញ្្ជ ក់ជា្ួយពាក្យ្ុំវនះ។

ចតើអ្នកេង់ដាក់ច ្្ម ះេរណាមា្ន ក់ជាអ្នកតំណាងថ�លមាេសិ�្ធ ិសិ�្ធ ិអេុញ្ញា តរបស់អ្នកឬច�?     ចា្៎    វទ

វ ្្ម ះអ្នកតំណាងផែលមាន្ិទ្ធិអនុញ្ញា ត៖ វលខទូរ្័ព្ទ៖

(       )
ទូរ្័ព្ទវសបើវៅ ( )៖

 ្្ទះ     កផនលៃងវធ្វ ើការ    ទូរ្័ព្ទចល័ត

អា្យដាឋា ន ្្ទះ (រ ួ្ មាន ្្វូ វលខ ្្ទះ ទីសក នុង រែឋា & វលខកូែតំបន់ 4)៖ 

្ុខងារអ្នកតំណាងផែលមាន្ិទ្ធិអនុញ្ញា ត៖
  អ្នកវ្ើលផ្ទា ំ   អាណាពយោបាលស្បចបាប់   ទំនាក់ទំនងបឋ្   អ្នកសបតិបត្រ ិលិខិតបណា្រ ជីំវតិរ្់វៅ

  ្មាជិកសក ន្ុ គ្ំសទ   អ្នកតំណាង   លិខិតសប្ល់្ិទ្ធិអនុញ្ញា ត

តា្រយៈការចុះ�ត្ថវលខា អ្នកអនុញ្ញា តឱ្យបុ ្្គលវនះចុះ�ត្ថវលខាវលើពាក្យ្ុំរប្់អ្នក វែើ្្ីទទួលបានព័ត៌មាន្្វូការអំពីការដាក់ពាក្យ្ុំវនះ និងវែើ្្ីវធ្វ ើជាតំណាងឱ្យអ្នកចំវពាះបញ្ហា នាវពលអនា្តទាងំអ្់ជា
្ួយទីភា្ន ក់ងារវនះ។

�ត្ថវលខាវបក្ខជនដាក់ពាក្យ្ុំ កាលបរវិចឆេទ

្តរូវ្បាក�ថា ្តរូវេុះហត្ចលខាេិងកាលបរចិេឆេ�ចៅក្ញងពាក្យសុំចេះ ចហើ�បញ្ រូលឯកស្រថ�លត្មរូវឱ្យមាេ។
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សមាជិក្្រលួស្ជេជាតិច�ើមឥណា្ឌ អាចមរកិ ឬជេជាតិច�ើមអាឡាស្កា  (AI/AN)
បំវពញឧប្័្្ន្ធ វនះ វបើអ្នកឬ្មាជិកស រ្ួសារជាជនជាតិវែើ្ឥណា្ឌ អាវ្រចិ ឬជនជាតិវែើ្អាឡាសាកា ។ ដាក់ជូនឧប្័្្ន្ធ វនះជា្ួយពាក្យ្ុំរប្់អ្នក្សមាប់ការវចញម ល្ៃធានារ៉ា ប់រង្ុខភាព។

្បាប់ច�ើងខ្ញ ំអំពបីសមាជិក្្រលួស្រជេជាតិច�ើមឥណា្ឌ អាចមរេិ ឬជេជាតិច�ើមអាឡាស្កា របស់អ្នក។
ជនជាតិវែើ្ឥណា្ឌ អាវ្រចិ និងជនជាតិវែើ្អាឡាសាកា  អាចទទួលបានវ្វាក ្្មនានាពីវ្វាក ្្ម្ុខភាពឥណា្ឌ  ក ្្ម វធិី្ុខភាពឥណា្ឌ កុល្្័្ន្ធ វៅតា្ទីសក នុង។ ពួកវ្សបផ�ល្ិនសត ូ
វបង់ម ល្ៃចំណាយ ផចករំផលករ ួ្ គ្្ន វឡើយ វ�ើយអាចទទួលបានរយៈវពលចុះវ ្្ម ះសបចាំផខពិវ្្។ វ ល្ៃ ើយ្ំណួរខាងវសកា្ វែើ្្ីវធ្វ ើឱ្យសបាកែថាស រ្ួសារអ្នកទទួលបានជំនួយភា្វសចើនបំ្ុតផែលអា
ចវធ្វ ើបាន។

សមាគា ល់៖ សប្ិនវបើអ្នកមាន្នុ្សេវសចើននាក់វទៀតសតវូរប់បញ្ច លូ ្ូ្្តច ល្ៃងទំព័រវនះ វ�ើយភា្ជ ប់ជា្ួយពាក្យ្ុំ។

បុ្រគាល 1 សូមសរចសរជាអក្សរពុម្ពេូវព័ត៌មាេទាងំអស់
វ ្្ម ះ (នា្ខ្ រួន វ ្្ម ះវៅកណា្រ ល នា្សតកូល)៖

្មាជិកកុល្្័្ន្ធ ផែលទទួលសា្គ ល់វដាយ្�ព័ន្ធ?   ចា្៎    វទ

ចបើចាស៎ វ ្្ម ះកុល្្័្ន្ធ   _________________________________________________ រែឋា៖  ________________________

វតើបុ ្្គលវនះធាលៃ ប់ទទួលបានវ្វាក ្្មពីវ្វាក ្្ម្ុខភាពឥណា្ឌ  ក ្្ម វធិី្ុខភាពកុល្្័្ន្ធ  ឬក ្្ម វធិី្ុខភាពឥណា្ឌ វៅតា្
ទីសក នុង ឬតា្រយៈអ្នកជំនាញសតវូបញ្ជូ ន្កពីក ្្ម វធិី្ួយក្នុងចំវណា្ក ្្ម វធិីទាងំវនះ?

 ចា្៎    វទ

សប្ិនវបើវ ល្ៃ ើយថា វទ វតើបុ ្្គលវនះមាន្ិទ្ធិស្បចបាប់វែើ្្ីទទួលបានវ្វាក ្្មនានាពីវ្វាក ្្ម្ុខភាពឥណ្
ឌា ក ្្ម វធិី្ុខភាពកុល្្័្ន្ធ  ឬក ្្ម វធិី្ុខភាពឥណា្ឌ វៅតា្ទីសក នុង ឬតា្រយៈអ្នកជំនាញសតវូបញ្ជូ ន្កពីក ្្ម វធិី្ួយក្នុងចំ
វណា្ក ្្ម វធិីទាងំវនះឬវទ?

 ចា្៎    វទ

សបាក់ខលៃ ះផែលបានទទួល អាច្ិនរប់បញ្ច លូក្នុងការផ្ទាំ្ ុខភាពវឡើយ។ ្ូ្រយបញ្ជ ីសបាក់ចំណូល (ចំនួនទឹកសបាក់ 
និងញឹកញាប់ប៉ាុណា្ណ ) ផែលបានរយការណ៍វៅក្នុងពាក្យ្ុំរប្់អ្នក ផែលរ ួ្ មានសបាក់ពីសបភពទាងំវនះ៖

• ការបង់សបាក់្សមាប់្នុ្សេមា្ន ក់ៗពីកុល្្័្ន្ធ  ផែល្កពីធនធានធ ្្មជាតិ ្ិទ្ធិវសបើសបា្់ ការជួល ឬម ល្ៃ្ួយសារ។

• ការបង់សបាក់ពីធនធានធ ្្មជាតិ ការវធ្វ ើផស្ចំការ ការចិញ្ច ឹ្្ត្វ ការវនសាទ ការជួល ឬម ល្ៃ្ួយសារ្កពីែី ផែ
លបានកំណត់ទុកជាែី ផែលទុកចិត្ររប្់ជនជាតិឥណា្ឌ វដាយសក្ួង្ហាម ្្ទ (ផែលរ ួ្ មានការទុកបស្ នុង 
និងការទុកបស្ នុងកាលពី្ុន)។

• លុយពីការលក់វត្នុឬ្មា្ភ រ ផែលមានសារៈ្ំខាន់ខាងវប្ធ្៌។

$  ______________________________________________________________

ញឹកញាប់ប៉ាុណា្ណ ?  _______________________________________________

បុ្រគាល 2 សូមសរចសរជាអក្សរពុម្ពេូវព័ត៌មាេទាងំអស់
វ ្្ម ះ (នា្ខ្ រួន វ ្្ម ះវៅកណា្រ ល នា្សតកូល)៖

្មាជិកកុល្្័្ន្ធ ផែលទទួលសា្គ ល់វដាយ្�ព័ន្ធ?   ចា្៎    វទ

ចបើចាស៎ វ ្្ម ះកុល្្័្ន្ធ   _________________________________________________ រែឋា៖  ________________________

វតើបុ ្្គលវនះធាលៃ ប់ទទួលបានវ្វាក ្្មពីវ្វាក ្្ម្ុខភាពឥណា្ឌ  ក ្្ម វធិី្ុខភាពកុល្្័្ន្ធ  ឬក ្្ម វធិី្ុខភាពឥណា្ឌ វៅ
តា្ទីសក នុង ឬតា្រយៈអ្នកជំនាញសតវូបញ្ជូ ន្កពីក ្្ម វធិី្ួយក្នុងចំវណា្ក ្្ម វធិីទាងំវនះ?

 ចា្៎    វទ

សប្ិនវបើវ ល្ៃ ើយថា វទ វតើបុ ្្គលវនះមាន្ិទ្ធិស្បចបាប់វែើ្្ីទទួលបានវ្វាក ្្មនានាពីវ្វាក ្្ម្ុខភាពឥណ្
ឌា ក ្្ម វធិី្ុខភាពកុល្្័្ន្ធ  ឬក ្្ម វធិី្ុខភាពឥណា្ឌ វៅតា្ទីសក នុង ឬតា្រយៈអ្នកជំនាញសតវូបញ្ជូ ន្កពីក ្្ម វធិី្ួយក្នុងចំវណា
្ក ្្ម វធិីទាងំវនះឬវទ?

 ចា្៎    វទ

សបាក់ខលៃ ះផែលបានទទួល អាច្ិនរប់បញ្ច លូក្នុងការផ្ទាំ្ ុខភាពវឡើយ។ ្ូ្រយបញ្ជ ីសបាក់ចំណូល (ចំនួនទឹកសបាក់ 
និងញឹកញាប់ប៉ាុណា្ណ ) ផែលបានរយការណ៍វៅក្នុងពាក្យ្ុំរប្់អ្នក ផែលរ ួ្ មានសបាក់ពីសបភពទាងំវនះ៖

• ការបង់សបាក់្សមាប់្នុ្សេមា្ន ក់ៗពីកុល្្័្ន្ធ  ផែល្កពីធនធានធ ្្មជាតិ ្ិទ្ធិវសបើសបា្់ ការជួល ឬម ល្ៃ្ួយសារ។

• ការបង់សបាក់ពីធនធានធ ្្មជាតិ ការវធ្វ ើផស្ចំការ ការចិញ្ច ឹ្្ត្វ ការវនសាទ ការជួល ឬម ល្ៃ្ួយសារ្កពីែី
ផែលបានកំណត់ទុកជាែផីែលទុកចិត្ររប្់ជនជាតិឥណា្ឌ វដាយសក្ួង្ហាម ្្ទ (ផែលរ ួ្ មានការទុកបស្ នុង 
និងការទុកបស្ នុងកាលពី្ុន)។

• លុយពីការលក់វត្នុឬ្មា្ភ រ ផែលមានសារៈ្ំខាន់ខាងវប្ធ្៌។

$  ______________________________________________________________

ញឹកញាប់ប៉ាុណា្ណ ?  _______________________________________________

ឧបសម្ព ័េ្ធ  A





PA 600 HC-C   8/19

ការចេញថ ល្ៃធានារ៉ា ប់រងសុខភាពពបីការងារ
្បាប់ច�ើងអំពបីការងារថ�លផ្ល់ជូេការចេញថ ល្ៃធានារ៉ា ប់រង។ អ្នក្ិនសតវូការវ ល្ៃ ើយ្ំណួរទាងំវនះវទ លុះសតាផតនរណាមា្ន ក់វៅក្នុងស រ្ួសារមាន្ិទ្ធិទទួល
បានការវចញ ម ល្ៃធានារ៉ា ប់រង្ុខភាពពីការងារ្ួយ។

្ូ្្រវ្រវ ្្ម ះ និងវលខ្ន្រ ិ្ុខ្ង្គ្រប្់អ្នកវៅក្នុងផ ្្នកព័ត៌មានអំពីនិវោជក។ អ្នកអាចសតវូការវ ្្ន ើ្ុំឱ្យនិវោជករប្់អ្នក វែើ្្ីជួយអ្នកបំវពញផ ្្នកព័ត៌មានអំពីនិវោជក។ សប្ិន 
វបើអ្នក្ិនអាចទទួលបានព័ត៌មានវនះពីនិវោជករប្់អ្នកទាន់វពលវវលា ឬអ្នកមានអារ ្្មណ៍ថាការបំវពញវនះនឹងអាចពនយោរវពលការចាប់វ ្្រើ្មនការដាក់ពាក្យ្ុំរប្់អ្នកវនាះ 
អ្នកអាចដាក់ជូនពាក្យ្ុំ រប្់អ្នកវដាយ្ិនចាំបាច់មានឧប្្្័ន្ធ  B វឡើយ។

្ូ្ភា្ជ ប់ឯកសារ្តច ល្ៃងមនទំព័រវនះ ្សមាប់ការងារនី្ួយៗផែល ្្រល់ជូនការវចញម ល្ៃធានារ៉ា ប់រង។

ព័ត៌មាេអំពបីេិចយជិត
វ ្្ម ះនិវោជិត (នា្ខ្ រួន វ ្្ម ះកណា្រ ល នា្សតកូល) វលខ្ន្រ ិ្ុខ្ង្គ្៖

ព័ត៌មាេអំពបីេិចយជក
វ ្្ម ះនិវោជក៖ វលខអត្រ្ញ្ញា ណនិវោជក (EIN)

អា្យដាឋា ននិវោជក (រ ួ្ មាន ្្វូ វលខ ្្ទះ ទីសក នុង រែឋា & វលខកូែតំបន់ +4)៖ វលខទូរ្័ព្ទនិវោជក៖

(              )

វតើវយើងខ្នុ ំអាចទាក់ទងអ្នកណាអំពីការ  
វចញម ល្ៃធានារ៉ា ប់រង្ុខភាពនិវោជិត 
ចំវពាះការងារវនះ?

វលខទូរ្័ព្ទ (សប្ិនវបើមានខុ្ពីខាងវលើ)៖

(              )
អា្យដាឋា នអុីផ្៉ាល៖

ចតើបេ្ញប្េ្នេិចយជិតមាេសិ�្ធ ិ��ួលបាេការចេញថ ល្ៃធានារ៉ា ប់រងថ�លផ្ល់ចដា�េិចយជកចេះ ឬចតើេិចយជិតេឹងមាេសិ�្ធ ិ��ួលបាេក្ញងរ�ៈចពល 3 ថខច្កា�ឬច�?

  ចាស៎ (បន្រ ) សប្ិនវបើនិវោជិត្ិនមាន្ិទ្ធិស្បចបាប់វៅម ង្ៃវនះ ផែលរ ួ្ មានទាងំលទ្ធ្លមនការរង់ចាំ ឬរយៈវពលសាកល្ងការងារ វតើនិវោជិតមាន្ិទ្ធិទទួលបានការវចញម ល្ៃធានារ៉ា ប់រងវៅវពលណា?  _______________________________________

  ច� (ឈប់ និងសប្ល់្ំណំុផបបបទវនះវៅនិវោជិតវញិ)

សបាប់វយើងអំពី ថផេការថ្ទាសំុខភាព ផែល ្្ដល់ជូនវដាយ េិចយជកចេះ។
វតើនិវោជក ្្រល់ផ្នការផ្ទាំ្ ុខភាពផែលវចញម ល្ៃ្សមាប់ប្រ ីឬសបពន្ធ  ឬអ្នករ្់វៅក្នុងបន្នុករប្់និវោជិតឬវទ?   ចា្៎។ អ្នកណា៖     ប្រ ីឬសបពន្ធ    អ្នករ្់វៅក្នុងបន្នុក

   វទ (្ូ្ចូលវៅ្ំណួរបនា្ទ ប់)

វតើនិវោជក ្្រល់ជូនផ្នការ្ុខភាពផែលបំវពញតា្ ្្រ ង់ដារតម ល្ៃអប្បរមាឬវទ?*   ចា្៎ (្ូ្ចូលវៅ្ំណួរបនា្ទ ប់)    វទ (ឈប់ និងសប្ល់្ំណំុផបបបទវនះវៅនិវោជិតវញិ)

្សមាប់ផ្នការចំណាយទាបបំ្ុតផែលបំវពញតា្ ្្រ ង់ដារតម ល្ៃអប្បរមា * ផែល ្្រល់ជូន ថតេិចយជិតប៉ាុចណាណ ះ (កុំរប់បញ្ច លូផ្នការស រ្ួសារ)៖ សប្ិនវបើនិវោជកមានក ្្ម វធិី្ុខុមាលភាព ្ូ្ ្្រល់ជូនបុព្វលាភធានារ៉ា ប់រងផែលនិវោជិតនឹងអា
ចបង់ សប្ិនវបើគ្ត់/នាងបានទទួលការបញ្ច នុះតម ល្ៃអតិបរមា្សមាប់ក ្្ម វធិីបញ្ឈប់ការជក់បារ ើ វ�ើយ្ិនបានទទួលការបញ្ច នុះតម ល្ៃណា្ួយវ្សេងវទៀត វដាយផ ្្អកវលើក ្្ម វធិី្ុខុមាលភាព។

វតើនិវោជិតនឹងអាចបង់សបាក់បុព្វលាភធានារ៉ា ប់រង្សមាប់ផ្នការវនះ ប៉ាុនា្ម ន? $ ________________________________________

វតើញឹកញាប់ប៉ាុណា្ណ ?   វរៀងរល់្បា្រ �៍   វរៀងរល់ពីរ្បា្រ �៍   ពីរែងក្នុង្ួយផខ   វរៀងរល់ផខ   វរៀងរល់បីផខ   វរៀងរល់ឆា្ន ំ

សប្ិនវបើផ្នការរប្់អ្នកនឹងបញ្ច ប់ក្នុងវពលឆាប់ៗវនះ វ�ើយអ្នកែឹងថាផ្នការផ្ទាំ្ ុខភាពផែល ្្រល់ជូន នឹងផ្លៃ ្់ប្រូវនាះ ្ូ្ចូលវៅ្ំណួរបនា្ទ ប់។ សប្ិនវបើអ្នក្ិនែឹង ្ូ្ឈប់ និងសប្ល់្ំណំុផបបបទវនះវៅនិវោជិតវញិ។

វតើនិវោជកនឹងវធ្វ ើការផ្លៃ ្់ប្រូអ្វ ីខលៃ ះ្សមាប់ផ្នការឆា្ន ំ ្្ម ីវនះ?

 និវោជកនឹង្ិន ្្រល់ជូនការវចញម ល្ៃធានារ៉ា ប់រង្ុខភាពវឡើយ

 និវោជកនឹងចាប់វ ្្រ ើ្ ្្រល់ជូនការវចញម ល្ៃធានារ៉ា ប់រង្ុខភាពែល់និវោជិតនានា ឬផ្លៃ ្់ប្រូបុព្វលាភធានារ៉ា ប់រង្សមាប់ផ្នការចំណាយទាបបំ្ុត ផែលអាច ្្រល់ជូនផតនិវោជិតផែលបំវពញតា្ ្្រ ង់ដារតម ល្ៃអប្បរមាប៉ាុវណា្ណ ះ។* 
(បុព្វលាភធានារ៉ា ប់រង សតវូបងាហា ញពីការបញ្ច នុះតម ល្ៃ្សមាប់ក ្្ម វធិី្ុខុមាលភាព។ ្ូ្វ្ើល្ំណួរខាងវលើ)។

វតើនិវោជិតនឹងអាចបង់សបាក់បុព្វលាភធានារ៉ា ប់រង្សមាប់ផ្នការវនះឬវទ? $ 

វតើញឹកញាប់ប៉ាុណា្ណ ?   វរៀងរល់្បា្រ �៍   វរៀងរល់ពីរ្បា្រ �៍   ពីរែងក្នុង្ួយផខ   វរៀងរល់ផខ   វរៀងរល់បីផខ   វរៀងរល់ឆា្ន ំ

កាលបរវិចឆេទមនការផ្លៃ ្់ប្រូ៖ (ផខ/ម ង្ៃ/ឆា្ន ំ)  ________________________________________________

*ផ្នការផ្ទាំ្ ុខភាពផែលឧបត្ថ ្្ភវដាយនិវោជក បំវពញតា្ “ ្្រ ង់ដារតម ល្ៃអប្បរមា” សប្ិនវបើការចូលរ ួ្ រប្់ផ្នការមនការចំណាយវលើការធានារ៉ា ប់រងផែលបានអនុញ្ញា ត្រុប វចញម ល្ៃវដាយផ្នការវនះ្ិនតិចជាង 60% មនការចំណាយផបបវនះ  
(ផ ្្នក 36B(C)(2)(C)(ii) មនសក្ ្្រ ីពីសបាក់ចំណូលម ្្ទក្នុងឆា្ន ំ 1986)។

ឧបសម្ព ័េ្ធ  B
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ចេះជាឯកស្រ្តេមលៃងសិ�្ធ ិេិងការ��ួលខុស្តរូវរបស់អ្នក។ សូមរកសា�ុក�ំព័រចេះ ស្មាប់កំណត់្តារបស់អ្នក។

ជំេួ�ចវជជាស្សស្

• ខ្នុ ំយល់ថារែឋា Pennsylvania ទទួលព័ត៌មានពីសបព័ន្ធ វ ្្ទៀងផ្្ទ ត់ភាពមាន្ិទ្ធ ិ
ស្បចបាប់ចំវពាះសបាក់ចំណូល (IEVS) សា្ថ ប័ន�ិរញញា វត្នុ របាយការណ៍អតិ្ិជន  
និងទីភា្ន ក់ងាររែឋានិង្�ព័ន្ធ  វែើ្្ីវ ្្ទៀងផ្្ទ ត់ព័ត៌មានផែលខ្នុ ំ

្្រល់ជូនពួកវ្។ ព័ត៌មានផែលអាចមានតា្រយៈសបព័ន្ធ  IEVS 
និងអង្គភាពវ្សេងវទៀត នឹងសតវូបាន វ ្្ន ើ្ុំ វសបើសបា្់ និងអាចសតវូបាន
វ ្្ទៀងផ្្ទ ត់តា្រយៈសបវភពព័ត៌មានវៅ វពលព័ត៌មានល ្្អ ិតផែលខុ្គ្្ន  
សតវូបានរកវ�ើញវដាយភា្ន ក់ងាររែឋា វ�ើយព័ត៌មាន ផបបវនះអាចមាន្លប៉ាះ
ពាល់ែល់ភាពមាន្ិទ្ធិស្បចបាប់ និងកស្ិតមនអត្ថសបវោជន៍ ស រ្ួសាររប្់ខ្នុ ំ។

• ខ្នុ ំយល់ថាតា្រយៈការចុះ�ត្ថវលខាវលើពាក្យ្ុំវនះ ខ្នុ ំនឹងអនុញ្ញា តឱ្យសា្ថ ប័ន 
�រិញញា វត្នុណា្ួយ បវញ្ច ញឱ្យែឹងព័ត៌មានតា្វអឡិចសតនូិក ឬតា្្វធយោបាយ 
ណា្ួយវ្សេងវទៀត ព័ត៌មាន�ិរញញា វត្នុណា្ួយក្នុងចំវណា្ព័ត៌មាន�ិរញញា វត្នុ
នានាផែល ស្ប់ស្ងវដាយសា្ថ ប័នវនាះ ជូនវៅសក្ួងវ្វាក ្្ម្នុ្សេជាតិ 
ឬភា្ន ក់ងារផែលបាន ចាត់តាំង ឬអ្នកវ ៉៉ា ការរប្់ខ្ រួន ្សមាប់វគ្លបំណង
មនការកំណត់អត្រ្ញ្ញា ណ និងការវ ្្ទៀងផ្្ទ ត់សទព្យ្្្ត្រ ិក្នុងករណីមានតស្ូ
វការវែើ្្ីកំណត់ និងកំណត់ វឡើងវញិនូវភាពមាន្ិទ្ធិស្បចបាប់ចំវពាះជំនួ
យវវជ្ជសាស ្្រ ។ ខ្នុ ំយល់ថាព័ត៌មាន �ិរញញា វត្នុ រ ួ្ មានសបាក់បវញញា ើ ការែកសបាក់ 
ការបិទ្ណនី និងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ  វ្សេងវទៀត ផែលបានវ ្្ន ើ្ុំ 
ឬបានទទួលពីសា្ថ ប័ន�ិរញញា វត្នុ ផែលរ ួ្ មានទាងំ សបតិបត្រ ិការវ ្្ទរសបាក់វ្សេង
វទៀត ផែលទទួលរ៉ា ប់រងវដាយសា្ថ ប័ន�ិរញញា វត្នុចំវពាះ ្ណនី ឬសទព្យ្្្ត្រ ិ។ 
ខ្នុ ំយល់ថាការ ្្រល់្ិទ្ធិអនុញ្ញា តវនះ មានសប្ិទ្ធភាព រ�ូតែល់ភាពមាន្ិទ្ធិ្្
របចបាប់ចំវពាះជំនួយវវជ្ជសាស ្្រ  សតវូបានបែិវ្ធ ឬបញ្ច ប់ សប្ិនវបើខ្នុ ំ្្្
វរចចិត្រលុបវចាលការ ្្រល់្ិទ្ធិអនុញ្ញា តវនះ វដាយមានលិខិតជូនែំណឹងជា
លាយលក្ខណ៍អកសេរជូនវៅសក្ួងណា្ួយផែល វកើតវឡើង្ុនវ្។ ខ្នុ ំយល់ថា ប្
រ្ិនវបើខ្នុ ំលុបវចាលការ ្្រល់្ិទ្ធិអនុញ្ញា តវនះ ការណ៍វនាះអាចវធ្វ ើឱ្យខ្នុ ំ ឬស រ្ួ
សារខ្នុ ំ្ិនមាន្ិទ្ធិទទួលបានជំនួយវវជ្ជសាស ្្រ វឡើយ។

• ខ្នុ ំយល់ថា សប្ិនវបើខ្នុ ំបកសសាយខុ្ បិទបាំង ឬ្ិនសព្ទទួលការពិតផែ
លអាចមាន្លប៉ាះពាល់ែល់ភាពមាន្ិទ្ធិស្បចបាប់រប្់ខ្នុ ំចំវពាះអត្ថសបវោ
ជន៍ ខ្នុ ំអាច សតវូបានទា្ទារឱ្យបង់សបាក់្ំណងវលើអត្ថសបវោជន៍រប្់ខ្
ញនុំ វ�ើយខ្នុ ំអាចសតវូ កាត់វទា្ និងសតវូែក្ិទ្ធិពីការទទួលបានអត្ថសបវោជន៍
ជាក់លាក់នា វពលអនា្ត។

• ខ្នុ ំយល់ថាខ្នុ ំអាចចាត់តាំងអ្នកតំណាងផែលមាន្ិទ្ធិអនុញ្ញា តវដាយបំវពញផ ្្នកអ្ន
កតំណាង ផែលមាន្ិទ្ធិអនុញ្ញា ត វ�ើយដាក់ជូនផ ្្នកវនះជា្ួយពាក្យ្ុំវនះ។

• ខ្នុ ំយល់ និងយល់សព្ថាខ្នុ ំទទួលខុ្សតវូចំវពាះរបាយការណ៍ផកលៃងបនលៃ ំណា្ួយផែ
លបាន វធ្វ ើវឡើងវៅក្នុងពាក្យ្ុំវនះ វទាះជាជាពាក្យ្ុំវនះសតវូបានដាក់ជូនវដា
យនរណាមា្ន ក់ ផែលតំណាងឱ្យខ្នុ ំក៏វដាយ។

• ខ្នុ ំយល់ថា ព័ត៌មានផែលបានបញ្ច លូវៅក្នុងពាក្យ្ុំវនះ 
នឹងសតវូរកសាទុកជាការ្មាងៃ ត ់វ�ើយសតវូវសបើវែើ្្ីស្ប់ស្ងអត្ថសបវោជន៍
ផតប៉ាុវណា្ណ ះ។ ខ្នុ ំ ្្រល់្ិទ្ធិអនុញ្ញា តឱ្យមានការ វចញ្សាយព័ត៌មានផ្្ទ ល់ខ្ រួន 
ព័ត៌មាន�ិរញញា វត្នុ និងព័ត៌មានវវជ្ជសាស ្្រ ្សមាប់ វគ្លបំណងមនការកំណត់
ភាពមាន្ិទ្ធិស្បចបាប់។

• ខ្នុ ំយល់ថា ការផ្លៃ ្់ប្រូណា្ួយផែលតស្ូវឱ្យខ្នុ ំរយការណ៍ សតវូផតរយការណ៍ក្នុង 
រយៈវពល 10 ម ង្ៃែំបូងមនវែើ្ផខ បនា្ទ ប់ពីផខមនការផ្លៃ ្់ប្រូ។ 

• ខ្នុ ំយល់ថា ខ្នុ ំនឹងទទួលបានលិខិតជូនែំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អកសេរ 
ផែលពន្យល់អំពី អត្ថសបវោជន៍។ សប្ិនវបើអត្ថសបវោជន៍សតវូបានបែិវ្ធ 
ផ្លៃ ្់ប្រូ ផ្្អ ក ឬបញ្ឈប់ វនាះ លិខិតជូនែំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អកសេរវនះ 
នឹងពន្យល់អំពី្ូលវ�តុ។

• ខ្នុ ំយល់ថា ខ្នុ ំនឹងមានរយៈវពល 30 ម ង្ៃចាប់ពីកាលបរវិចឆេទមនលិខិតជូនែំណឹ
ងវនះ វែើ្្ីវ ្្ន ើ្ុំ្វនាការ្ួយ សប្ិនវបើខ្នុ ំ្ិនយល់សព្ចំវពាះការ្វស្ច
ផែលបានវធ្វ ើ វឡើងវៅក្នុងពាក្យ្ុំវនះ។

• ខ្នុ ំយល់ថា សា្ថ នភាពរប្់ខ្នុ ំសតវូកំណត់ការវ ្្ទៀងផ្្ទ ត់ពីនិវោជក 
សបភព�ិរញញា វត្នុ និងភា្ីទីបីវ្សេងវទៀត។

• ខ្នុ ំយល់ថា អ្នកដាក់ពាក្យ្ុំសតវូផត ្្រល់ជូវលខ្ន្រ ិ្ុខ្ង្គ្រប្់ពួកវ្  
ឬដាក់ពាក្យ្ុំវលខ្ន្រ ិ្ុខ្ង្គ្ សប្ិនវបើពួកវ្្ិនទាន់មាន។ 
វលខប័ណ្ណ វនះ អាចសតវូវសបើសបា្់ វែើ្្ីពិនិត្យវ្ើលព័ត៌មានវៅក្នុងពាក្យ្ុំ
វនះ។

• ខ្នុ ំយល់ថា ខ្នុ ំសតវូផតវសបើសបព័ន្ធបញ្ជូ នអត្ថសបវោជន៍តា្វអឡិកសតនូិក (EBT)  
ឬប័ណ្ណ  ACC ACCESS ផតប៉ាុវណា្ណ ះវៅអំឡនុ ងវពលផែលខ្នុ ំមាន្ិទ្ធិស្បចបាប់។  

ខ្នុ ំសតវូផតវសបើសបព័ន្ធ  EBT ឬប័ណ្ណ  ACC ACCESS ្សមាប់អ្នកផែលមាន្ិទ្ធ ិ
ស្បចបាប់ផតប៉ាុវណា្ណ ះ វ�ើយខ្នុ ំអាចទទួលបានផតអត្ថសបវោជន៍ផែលសតវូការ 
និង្្វ�តុ្លប៉ាុវណា្ណ ះ ។

• ខ្នុ ំយល់ថា ខ្នុ ំ្ិនចាំបាច់ ្្រល់ជូនវលខ្ន្រ ិ្ុខ្ង្គ្្សមាប់នរណាមា្ន ក់ 
ផែល្ិនដាក់ពាក្យ្ុំការផ្ទាំ្ ុខភាពវឡើយ។ សប្ិនវបើខ្នុ ំពិតជា ្្រល់ជូនវលខ្ន្រ ិ្ុ
ខ្ង្គ្ រប្់ពួកវ្ វាអាចសតវូវសបើសបា្់ វែើ្្ីពិនិត្យវ្ើលព័ត៌មានវៅក្នុង
ពាក្យ្ុំវនះ។

• ខ្នុ ំ្ូ្បញ្្ជ ក់ថា ព័ត៌មានទាងំអ្់ផែលបានបញ្ច លូ្ឺជាព័ត៌មានពិត 
ផែល្ិ្ថ តវសកា្ វទា្បញញា ត្រ ិ ្្រ ីពីការ្្្បំពាន។

• ខ្នុ ំយល់ថា ខ្នុ ំមាន្ិទ្ធិចំវពាះលិខិតបញ្្ជ ក់ការវចញម ល្ៃធានារ៉ា ប់រងផែលអាច
មាន តម ល្ៃ្្រ្្យ វែើ្្ីវ ្្ទៀងផ្្ទ ត់ការវចញម ល្ៃធានារ៉ា ប់រងផ ្្នកវវជ្ជសាស ្្រ រ
ប្់ខ្នុ ំ។ ចបាប់្�ព័ន្ធកំណត់ថាវៅវពលណាការវចញម ល្ៃធានារ៉ា ប់រងផ្ទាំ្ ុ
ខភាព អាចសតវូបែិវ្ធ ឬមានកស្ិតកំណត់តា្លក្ខខណ្ឌ ផែលមានពី្ុន។ 
សប្ិនវបើខ្នុ ំចុះ វ ្្ម ះវៅក្នុងផ្នការផ្ទាំ្ ុខភាពជាសក ន្ុ  ផែល្ិនរប់បញ្ច លូការ
ពយោបាលតា្សា្ថ នភាព ផែលខ្នុ ំមានរចួ្កវ�ើយ ខ្នុ ំអាចសតវូបានវ្កំណត់ឱ្យវៅ
វពលវនះ ផែលខ្នុ ំបានទទួល ការវចញម ល្ៃធានារ៉ា ប់រងជំនួយវវជ្ជសាស ្្រ ។

• ខ្នុ ំយល់ថា សប្ិនវបើខ្នុ ំសតវូបានកំណត់ថាមាន្ិទ្ធិទទួលបានជំនួយវវ
ជ្ជសាស ្្រ  ខ្នុ ំនឹងសតវូបានដាក់ក្នុងកញ្ច ប់អត្ថសបវោជន៍ផ្ទាំ្ ុខភាព
ទូលំទូលាយស្ប់សជ នុងវសជាយផែលខ្នុ ំអាចវសបើសបា្់បាន។ ខ្នុ ំយល់ថា ខ្នុ ំ
អាចនឹងសតវូបានតស្ូវឲ្យចុះវ ្្ម ះវៅក្នុង្វសមាងធានារ៉ា ប់រង្ុខ
ភាព។ ខ្នុ ំយល់ថា ការចុះវ ្្ម ះវៅក្នុង្វសមាងធានារ៉ា ប់រង្ុខភាព
អាចនឹងឥត្ិតម ល្ៃ ឬមានតម ល្ៃទាប្សមាប់ខ្នុ ំ ពីវសពាះសក្ួងទូទាត់
ម ល្ៃវ្វាសបចាំផខ្សមាប់្វសមាងធានារ៉ា ប់រង្ុខភាពឲ្យខ្នុ ំ។ ខ្នុ ំយល់ថា 
ម ល្ៃវ្វាសបចាំផខ្ឺជាម ល្ៃបង់វ្រ។ ខ្នុ ំយល់ថា សប្ិនវបើខ្នុ ំទទួលបានជំនួយ
វវជ្ជសាស ្្រ  ផែលខ្នុ ំ្ិនមាន្ិទ្ធិទទួលបាន វដាយសារកំ�ុ្ ការវបាកបនលៃ ំ 
ឬវ�តុ្លវ្សេងវទៀតវនាះ បនា្ទ ប់្ក ខ្នុ ំអាចនឹងសតវូបានតស្ូវឲ្យ្ងវៅក្
រ្ួងវញិនូវម ល្ៃវ្វាសបចាំផខទាងំអ្់ ផែលបានទូទាត់ជំនួ្ឲ្យរបូខ្នុ ំ ។

• ខ្នុ ំយល់ថា សប្ិនវបើបុ ្្គលខលៃ ះឬទាងំអ្់ផែលដាក់ពាក្យ្ុំ 
្ិនមានលក្ខណៈ្្្ត្រ ិ ស្ប់សគ្ន់ចំវពាះជំនួយផ ្្នកវវជ្ជសាស ្្រ វនាះ ពួកវ្
អាចមាន្ិទ្ធិទទួលបានក ្្ម វធិី CHIP ។ សប្ិនវបើវនះជាករណីផែលខ្នុ ំ ្្រល់្ិទ្ធិ
អនុញ្ញា តឱ្យសក្ួងវ្វាក ្្ម្នុ្សេជាតិ វែើ្្ី ្្រល់ជូនវ ្្ម ះនិងព័ត៌មានរប្់ខ្នុ ំ
វៅក្នុងពាក្យ្ុំវនះវៅសក្ួងធានារ៉ា ប់រង ឬអ្នកចុះកិច្ច្នយោក ្្ម វធិី CHIP ។ 
ខ្នុ ំយល់ែឹងអំពី្ិទ្ធិ និងការទទួលខុ្សតវូរប្់ខ្នុ ំ ផែល ្្ថ ិតវសកា្ក ្្ម វធិី CHIP 
។

• ខ្នុ ំយល់ថា សប្ិនវបើបុ ្្គលខលៃ ះឬទាងំអ្់ ផែលដាក់ពាក្យ្ុំ្ិនមានល
ក្ខណៈ្្្ត្រ ិ ស្ប់សគ្ន់ចំវពាះការផ្ទាំ្ ុខភាពតា្រយៈសក្ួងវនាះ 
ពួកវ្អាចមាន្ិទ្ធិ ទទួលបានអត្ថសបវោជន៍្�ព័ន្ធ  និង/ឬ ផ ្្វ ងរកជវស្ើ
្ផ្ទាំ្ ុខភាពជាលក្ខណៈ ឯកជនតា្រយៈទី្សារធានារ៉ា ប់រង្ុខភាព។ សប្ិន
វបើវនះជាករណីវកើតវឡើងខ្នុ ំ ្្រល់្ិទ្ធិ អនុញ្ញា តឱ្យសក្ួង ្្រល់ជូនវ ្្ម ះនិងព័ត៌
មានរប្់ខ្នុ ំវៅក្នុងពាក្យ្ុំ វនះវៅទី្សារ។ ខ្នុ ំយល់ែឹងអំពី្ិទ្ធិ និងការទទួលខុ
្សតវូរប្់ខ្នុ ំផែល ្្ថ ិតវសកា្ ទី្សារធានារ៉ា ប់រង្ុខភាព។

CHIP

អ្នកមាេសិ�្ធ ិេំចពាះ៖

• ការ្មាងៃ ត់ - ព័ត៌មានទាងំអ្់វៅក្នុងពាក្យ្ុំវនះ 
នឹងសតវូរកសាទុកជាការ្មាងៃ ត់។ ពាក្យ្ុំវនះ នឹងសតវូផចករំផលកផតជា្ួយក ្្ម
វធិីរដាឋា ភិបាល ផែលក្នុងវនាះអ្នកដាក់ពាក្យ្ុ ំនិង/ឬ អាចមាន្ិទ្ធទទួលបាន 
ែូចជាជំនួយផ ្្នកវវជ្ជសាស ្្រ  និងជំនួយបុព្វលាភ ទី្សារធានារ៉ា ប់រង្ុខភាព។

• ចាត់តាំងអ្នកតំណាងផ្្ទ ល់ខ្ រួន - អ្នកអាចវសជើ្វរ ើ្ បុ ្្គលវ្សេងវទៀត វែើ្្ី 
ទទួលព័ត៌មានទាក់ទង្ុខភាពផែលពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នក 
ឬកូនជាអនីតិជនរប្់អ្នក វដាយបំវពញ្ំណំុផបបបទអ្នកតំណាងផ្្ទ ល់ខ្
លួន។

• លិខិតបញ្្ជ ក់ការវចញម ល្ៃធានារ៉ា ប់រងផែលអាចមាន
តម ល្ៃ្្រ្្យ - ក្នុងករណីអ្នកចាក វចញពីក ្្ម វធិីវនះ 
អ្នកនឹងទទួលបានលិខិតបញ្្ជ ក់ការវចញម ល្ៃធានារ៉ា
ប់រងផែលអាចមាន តម ល្ៃ្្រ្្យ វែើ្្ីពិនិត្យវ្ើល
ការវចញម ល្ៃធានារ៉ា ប់រងវវជ្ជសាស ្្រ  សប្ិនវបើអ្នកមាន 
្ិទ្ធិស្បចបាប់។

• លិខិតជូនែំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អកសេរ -  

សិ�្ធ ិ េិងការ��ួលខុស្តរូវរបស់អ្នក
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អ្នកនឹងទទួលបានលិខិតជូនែំណឹងជា  
លាយលក្ខណ៍អកសេរ្ួយចបាប់ ផែលពន្យល់អំពីភាពមាន្ិទ្ធិស្បចបាប់រប្់
អ្នក។

• បណ្រ ឹងឧទ្ធរណ៍ - អ្នកអាចវ ្្ន ើ្ុំការពិនិត្យវឡើងវញិផែល្ិនលំវអៀង សប្ិន 
វបើអ្នក្ិនយល់សព្ចំវពាះការ្វស្ចចិត្រណា្ួយ 
ផែលទាក់ទងនឹងការដាក់ពាក្យ្ុំ
វនះ សប្ិនវបើ្ំវណើសតវូបានវធ្វ ើវឡើងក្នុងរយៈវពល 30 ម ង្ៃ 
មនការ្វស្ចវនះ។

អ្នកមាេការ��ួលខុស្តរូវេំចពាះ៖

• ្ូ្អាននិងយល់ែឹងវពញវលញអំពីការដាក់ពាក្យ្ុំវនះ។

• ្្រល់ព័ត៌មានពិត សតឹ្សតវូ និងវពញវលញវដាយយល់ែឹងថាមានការដាក់ទ
ណ្ឌ ក ្្ម ចំវពាះការ ្្រល់ព័ត៌មាន្ិនពិតវដាយវចតនា៖ វាជាបទវល្ម ើ្ធងៃន់ធងៃរ 
និងចាត់ទុក ថាជាបទឧសកិែឋាចំវពាះការផកលៃងបនលៃ ំការធានារ៉ា ប់រង។

• ជួយពិនិត្យវឡើងវញិមនការដាក់ពាក្យ្ុំវនះ  
ផែលអាចរ ួ្ បញ្ច លូការវធ្វ ើ្មា្ភ ្ន៍ និងការពិនិត្យវឡើងវញិនូវកំណត់សតា្ុខ
ភាព។

• សតវូយល់ថា ព័ត៌មានជាក់លាក់ អាចសតវូកំណត់ការវ ្្ទៀងផ្្ទ ត់ពីនិវោជក 
សបភព�ិរញញា វត្នុ និងភា្ីទីបីវ្សេងវទៀត។

• ្្រល់ភ្្នុ តាងបញ្្ជ ក់អំពីអត្រ្ញ្ញា ណ និងភាពជាពលរែឋាអាវ្រកិ  
សប្ិនវបើព័ត៌មានវនាះ ្ិនសតវូបានទទួលតា្រយៈែំវណើរការដាក់ពាក្យ្ុំ
វនះ។

• ្្រល់ភ្្នុ តាងបញ្្ជ ក់អំពីសា្ថ នភាពអវនា្រ សបវវ្ន៍ស្បចបាប់ វដាយបងាហា ញ 
ឯកសារពីវ្វាក ្្មអវនា្រ សបវវ្ន៍ និងភាពជាពលរែឋាអាវ្រកិ សប្ិនវបើអ្នក 
កំពុងដាក់ពាក្យ្ុំឱ្យអ្នកណាមា្ន ក់ផែល្ិនផ្នជាពលរែឋាអាវ្រកិ។

• រយការណ៍អំពីការផ្លៃ ្់ប្រូទាងំអ្់ផែលទាក់ទងនឹងស រ្ួសាររប្់អ្នក ផែល 
រ ួ្ មានទាងំសបាក់ចំណូល អា្យដាឋា ន និងវលខទូរ្័ព្ទឱ្យបានឆាប់រ�័្វៅ 
វពលការផ្លៃ ្់ប្រូទាងំវនាះ។

ខ្ញ ំបា�/នាងខ្ញ ំ�ល់ថា៖

• សប្ិនវបើបុ ្្គលខលៃ ះឬទាងំអ្់ផែលដាក់ពាក្យ្ុំ 
្ិនមានលក្ខណៈ្្្ត្រ ិស្ប់សគ្ន់ ចំវពាះក ្្ម វធិី CHIP វនាះ ពួកវ្អាចមា
ន្ិទ្ធិទទួលបានជំនួយផ ្្នកវវជ្ជសាស ្្រ  ។ សប្ិនវបើវនះជាករណីផែលខ្នុ ំ ្្រល់្ិទ្ធិ
អនុញ្ញា តឱ្យសក្ួងធានារ៉ា ប់រង ្្រល់ជូនព័ត៌មាន ណា្ួយឬទាងំអ្់ផែលបានរក
វ�ើញវៅក្នុងពាក្យ្ុំវនះវៅសក្ួងវ្វាក ្្ម្នុ្សេជាតិ។ ខ្នុ ំយល់ែឹងអំពី្ិទ្ធិ និង
ការទទួលខុ្សតវូរប្់ខ្នុ ំផែល ្្ថ ិតវសកា្ជំនួយផ ្្នកវវជ្ជសាស ្្រ ។

• សប្ិនវបើបុ ្្គលខលៃ ះឬទាងំអ្់ ផែលដាក់ពាក្យ្ុំ្ិនមានលក្ខណៈ្្្ត្រ ិស្ប់
សគ្ន់ ចំវពាះក ្្ម វធិី CHIP វនាះ ពួកវ្អាចមាន្ិទ្ធិទទួលបាអត្ថសបវោជន៍
្�ព័ន្ធ  និង/ឬ ផ ្្វ ងរកជវស្ើ្ផ្ទាំ្ ុខភាពជាលក្ខណៈឯកជនតា្រយៈ
ទី្សារធានា រ៉ា ប់រង្ុខភាព។ សប្ិនវបើវនះជាករណីវកើតវឡើងខ្នុ ំ ្្រល់្ិទ្ធិអនុ
ញ្ញា តឱ្យសក្ួង ្្រល់ជូនព័ត៌មានណា្ួយឬទាងំអ្់វៅក្នុងពាក្យ្ុំវនះវៅទី
្សារ។ ខ្នុ ំយល់ែឹងអំពី្ិទ្ធិ និងការទទួលខុ្សតវូរប្់ខ្នុ ំផែល ្្ថ ិតវសកា្ទី្សារ
ធានា រ៉ា ប់រង្ុខភាព។

• សប្ិនវបើសតវូបានកំណត់ថាកូនរប្់ខ្នុ ំមាន្ិទ្ធិទទួលបាន 
ឬបានចុះវ ្្ម ះចូលក្នុង អត្ថសបវោជនផ៍្ទាំ្ ុខភាពរប្់និវោជិតរែឋាពីទី
ភា្ន ក់ងាររែឋា វ�ើយទីភា្ន ក់ងារវនះ នឹងអាចបង់សបាក់ជូន វទាះជាចំផណកតិចតួ
ចមនការធានារ៉ា ប់រង ឬការចំណាយ វលើបុព្វលាភធានារ៉ា ប់រងក៏វដាយ បនា្ទ ប់

្កកូនរប្់ខ្នុ ំ្ិនមាន្ិទ្ធិទទួលបាន អត្ថសបវោជន៍ក ្្ម វធិី CHIP វឡើយ។ 
សប្ិនវបើវនះជាករណីវកើតវឡើង វ�ើយកូនរប្់ខ្នុ ំទទួលបានការធានារ៉ា ប់រង
ក ្្ម វធិី CHIP វនាះ អត្ថសបវោជន៍ ក ្្ម វធិី CHIP រប្់កូនខ្នុ ំ អាចនឹងសតវូបា
នបញ្ច ប់វដាយមានសប្ិទ្ធភាពចាប់ ពីកាលបរវិចឆេទកាលពី្ុន។

�បីផសារធានារ៉ា ប់រងសុខភាព៖

• ខ្នុ ំ្ូ្បញ្្ជ ក់ថា ព័ត៌មានទាងំអ្់ផែលបានបញ្ច លូ្ឺជាព័ត៌មានពិត 
ផែល្ិ្ថ ត វសកា្វទា្បញញា ត្រ ិ ្្រ ីពីការ្្្បំពាន។ ខ្នុ ំែឹងថាខ្នុ ំអាចសបឈ្នឹ
ងការដាក់ វទា្ទណ្ឌ វសកា្ចបាប់្�ព័ន្ធ  វបើខ្នុ ំ ្្រល់ជូនព័ត៌មានផកលៃងបនលៃ ំ 
និង/ឬ ្ិនពិត វដាយវចតនា។

• ខ្នុ ំែឹងថា ខ្នុ ំសតវូផតជូនែំណឹងែល់ទី្សារធានារ៉ា ប់រង្ុខភាព 
សប្ិនវបើមានអ្វ ីផ្លៃ ្់ប្រូ (និងមានខុ្គ្្ន ជាង) អ្វ ីផែលខ្នុ ំបាន្រវ្រវៅក្នុ
ងពាក្យ្ុំវនះ។ ខ្នុ ំអាចចូលវបិសាយ www.HealthCare.gov ឬវៅទូរ្័ព្ទវលខ 
1-800-318-2596 វែើ្្ីរយការណ៍ការផ្លៃ ្់ប្រូណា្ួយ។ ខ្នុ ំយល់ថាការផ្លៃ ្់ប្រូព័
ត៌មានរប្់ខ្នុ ំ អាចមាន្លប៉ាះពាល់ែល់ភាពមាន្ិទ្ធិស្បចបាប់ចំវពាះ្មា
ជិកស រ្ួសាររប្់ខ្នុ ំ។

• ខ្នុ ំែឹងថាវៅវសកា្ចបាប់្�ព័ន្ធ  ការវរ ើ្ វអើង្ិនសតវូបានអនុញ្ញា ត
វដាយផ ្្អក វលើជាតិសា្ន៍ ពណ៌្្្នុ រ សបភពវែើ្ជនជាតិ វភទ អាយុ 
និនា្ន ការ្្វូវភទ អត្រ្ញ្ញា ណវយនឌ័រ ឬពិការភាព។ ខ្នុ ំអាចដាក់ពាក្យបណ្រ ឹង
អំពីការវរ ើ្ វអើង វដាយចូលវៅ www.hhs.gov/ocr/office/file ។

• ខ្នុ ំ្ូ្បញ្្ជ ក់ថាគ្្ម ននរណាមា្ន ក់ផែលដាក់ពាក្យ្ុំការធានារ៉ា ប់រង្ុខភាព 
វៅក្នុងពាក្យ្ុំវនះ សតវូជាប់�ុំខ្ រួន (�ំុខ្ រួនឬដាក់្ុក) វឡើយ ។

 សប្ិនវបើ្ិន ែូវចា្ន ះវទ ____________________________ សតវូជាប់�ុំខ្ រួន។  
                                        (វ ្្ម ះរប្់បុ ្្គល)

• ការបេ្ ្្មបីច�ើងវញិថេការចេញថ ល្ៃធានារ៉ា ប់រងចៅឆា្ន ចំ្កា�ៗ
ច�ៀត៖  
វែើ្្ីវធ្វ ើឱ្យងាយស រ្ួលកំណត់ភាពមាន្ិទ្ធិស្បចបាប់រប្់ខ្នុ ំចំវពាះកា
រជួយបង់ការ វចញម ល្ៃធានារ៉ា ប់រង្ុខភាពវៅឆា្ន ំវសកាយៗវទៀតវនាះ 
ខ្នុ ំយល់សព្ ្្រល់្ិទ្ធិ អនុញ្ញា តឱ្យទី្សារ វសបើទិន្នន័យសបាក់ចំណូលរប្់
ខ្នុ ំ ផែលរ ួ្ មានទាងំព័ត៌មានពី របាយការណ៍ពន្ធ្ងផែរ។ ទី្សារវនះ 
នឹងវ្ញើលិខិតជូនែំណឹង ផែលអនុញ្ញា ត ឱ្យខ្នុ ំវធ្វ ើការផ្លៃ ្់ប្រូនានា 
វ�ើយខ្នុ ំអាចវសជើ្យកបានស្ប់វពល។

ចាស៎ ការបេ្ ្្មបីច�ើងវញិភាពមាេសិ�្ធ ិ្សបេបាប់របស់ខ្ញ ំចដា� 
ស្័�្បវត្ិស្មាប់រ�ៈចពលបនាទា ប់ច�ៀត៖

(្ូ្្ូ្យក្ួយ)

   5 ឆា្ន ំ (ចំនួនឆា្ន ំអតិបរមាផែលបានអនុញ្ញា ត)

   4 ឆា្ន ំ

   3 ឆា្ន ំ

   2 ឆា្ន ំ

   1 ឆា្ន ំ

  កុំវសបើព័ត៌មានរប្់ខ្នុ ំពីរបាយការណ៍ពន្ធ  ការបន្រ ្្ម ីវឡើងវញិ  
 មនការវចញម ល្ៃធានារ៉ា ប់រងរប្់ខ្នុ ំ។

សិ�្ធ ិ េិងការ��ួលខុស្តរូវរបស់អ្នក (បេ្)


