ពាក្យសុំការចេញថ្លៃធានារ៉ាប់រងថែទាំសុខភាព
ការការពារងាយស្រួ ល និងមានតម្លៃ សមរម្យសម្រាប់គ្រួ សាររបស់អ្នក។
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.
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.

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

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.

ប្រើពាក្យសុំនេះ ដ�ើម្បីពិនិត្យម�ើលថាត�ើមានជម្រើសចេញថ្លៃធានារ៉ាប់រងអ្ វីខ្លះ ដែលអ្ន កមានលក្ខ ណៈសម្បត្ តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់៖
• ការធានារ៉ា ប់រងសុខភាពចំណាយទាបឬឥតគិតថ្លៃ កម្ម វ ិធីជំនួយផ្នែ កវេជ្ជ សាស្ត្រ ឬកម្ម វ ិធីធានារ៉ា ប់រងសុខភាពកុមារ (CHIP)
• ឥណទានពន្ធ ថ្មីមួយដែលអាចជួ យបង់ថ្លៃ បុព្វលាភធានារ៉ា ប់រងសុខភាពរបស់អ្នក
• ផែនការធានារ៉ា ប់រងសុខភាពឯកជនដែលមានតម្លៃ សមរម្យដែលផ្តល់ជូនការចេញថ្លៃ ធានារ៉ា ប់រងទូ លំទូលាយ ដ�ើម្បីជួយអ្ន កឱ្យមានសុខភាពល្អ

ត�ើអ្នកណាអាចប្រើពាក្យសុំនេះ?
អ្ន កអាចប្រើពាក្យសុំនេះ ដ�ើម្បីដាក់ពាក្យសុំសម្រាប់នរណាម្នា ក់នៅក្នុងគ្រួ សាររបស់អ្នកទោះជាពួ កគេឥឡូវនេះមានការធានារ៉ា ប់រងរ ួចហ�ើយក៏ដោយ។ អ្ន កនៅតែអាចដាក់ពាក្យសុំបាន ទោះជា
អ្ន កមិនដាក់របាយការណ៍ពន្ធ ល�ើប្រាក់ចំណូលក៏ដោយ។
សូ មកត់សម្គាល់៖ ប្រសិនប�ើអ្នកត្រូវការជំនួយសាច់ប្រាក់ ឬអត្ថ ប្រយោជន៍កម្ម វ ិធីជំនួយអាហារ ូបត្ថ ម្ភបន្ថែម អ្ន កត្រូវតែបំពេញពាក្យសុំផ្សេងគ្នា។

ដាក់ពាក្យសុំតាមអ៊ីនធឺណិតយ៉ាងឆាប់រហ័ស៖
ដាក់ពាក្យសុំតាមអ៊ីនធឺណិតយ៉ាងឆាប់រហ័សតាម www.compass.state.pa.us ។
ប�ើអ្នកចង់ដាក់ពាក្យសុំតាមទូ រស័ព្ទ សូ មហៅទូ រស័ព្ទមកមជ្ឈមណ្ឌ លសេវាកម្ម អតិថិជនរបស់យ�ើងសម្រាប់ការចេញថ្លៃ ធានារ៉ា ប់រងថែទាំសុខភាពតាមលេខ 1-866-550-4355 ។

អ្ វីខ្លះដែលអ្ន កអាចត្រូវការដ�ើម្បីដាក់ពាក្យសុំ៖
•	លេខសន្តិសុខសង្គ ម (ឬលេខឯកសារជនអន្តោប្រវេសន៍ស្របច្បាប់ណាមួ យ) សម្រាប់
មនុស្សគ្រប់រ ូបដែលត្រូវការការធានារ៉ា ប់រង
• ព័ត៌មានអំពីនិយោជក និងប្រាក់ចំណូលសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រ ូបនៅក្នុងគ្រួ សាររបស់អ្នក
(ឧទាហរណ៍ពីគល់បង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់ ទម្រង់ W-2 ឬរបាយការណ៍ប្រាក់ឈ្ នួលនិងពន្ធ )

•	លេខគោលនយោបាយសម្រាប់ការធានារ៉ា ប់រងសុខភាពកាលពីមុន ឬបច្ចុប្បន្ន ណាមួ យ
• ព័ត៌មានអំពីការធានារ៉ា ប់រងសុខភាពដែលទាក់ទងនឹងការងារណាមួ យ
ដែលអាចមានចំពោះគ្រួ សាររបស់អ្នក

ហេតុអ្វីយ�ើងខ្ញុំស្ន ើសុំព័ត៌មាននេះ?
យ�ើងខ្ញុំសាកសួ រអំពីប្រាក់ចំណូល និងព័ត៌មានផ្សេងទ�ៀត ដ�ើម្បីឱ្យអ្ន កដឹងថាត�ើមានការចេញថ្លៃ ធានារ៉ា ប់រងអ្វីខ្លះ ដែលអ្ន កមានលក្ខ ណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដ�ើម្បីទទួ លបាន ហ�ើយប្
រសិនប�ើអ្នកអាចទទួ លបានជំនួយណាមួ យដែលចំណាយល�ើការចេញថ្លៃ ធានារ៉ា ប់រងនេះ។ យ�ើងខ្ញុំនឹងរក្សាព័ត៌មានទាំងអស់ ដែលអ្ន កផ្តល់ជូនជាលក្ខ ណៈឯកជននិងមានសុវត្ ថិភាព
ដូ ចដែលបានកំណត់ដោយច្បាប់។

ត�ើមានអ្ វីក�ើតឡ�ើងបន្ទាប់ទ�ៀត?
បញ្ជូ នពាក្យសុំដែលបានចុះហត្ថ លេខាពេញលេញរបស់អ្នក ទៅការ ិយាល័យជំនួយខោនធីនៅមូ លដ្ឋានរបស់អ្នក។ សូ មហៅទូ រស័ព្ទលេខ 1-800-842-2020 ប្រសិនប�ើអ្នកមិនដឹងថាត្រូវបញ្ជូ នសំណុំ
បែបបទ របស់អ្នកទៅទីកន្លែងណា។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប�ើអ្នកមិនមានព័ត៌មានទាំងអស់ ដែលយ�ើងខ្ញុំស្ន ើសុំនោះទេ ក៏អ្នកត្រូវចុះហត្ថលេខានិងប្រគល់ជូនពាក្យសុំរបស់អ្នកផងដែរ។
យ�ើងខ្ញុំនឹងតាមដានជាមួ យអ្ន កក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃ បន្ទា ប់ទ�ៀត។ អ្ន កនឹងទទួ លបានការណែនាំអំពីជំហានបន្ទា ប់ទ�ៀត ដ�ើម្បីបំពេញការចេញថ្លៃ ធានារ៉ា ប់រងសុខភាពរបស់អ្នក។
ប្រសិនប�ើអ្នកមិនបានឮពីយ�ើងខ្ញុំទេ សូ មទាក់ទងមកការ ិយាល័យជំនួយខោនធីនៅមូ លដ្ឋានរបស់អ្នក ឬហៅទូ រស័ព្ទលេខ 1-877-395-8930 ។

ទទួ លបានជំនួយដោយប្រើពាក្យសុំនេះ៖
• តាមអ៊ីនធឺណិត៖ www.compass.state.pa.us
• ជួបដោយផ្ទាល់៖ សូ មទៅជួ បនៅការ ិយាល័យជំនួ
យខោនធីនៅមូ លដ្ឋានរបស់អ្នក

• តាមទូ រស័ព្ទ៖ សូ មហៅទូ រស័ព្ទបណ្តា ញជំនួយ(DHS Helpline) តាមលេខ 1-800-842-2020 ។
អ្ន កប្រើប្រាស់ TTY សូ មហៅទូ រស័ព្ទទៅលេខ 1-800-451-5886
• En Español: Si necesita este información en español, llame al teléfono: 1-800-842-2020

ប្រសិនប�ើអ្នកមានពិការភាព ហ�ើយត្វរូ ការសំណុំបែបបទនេះជាអក្សរពុម្ពធំ ឬជាទម្រង់ផ្សេងទ�ៀត សូ មហៅទូ រស័ព្ទលេខ 1-800-692-7462 ។
បុគ្គ លនានាដែលថ្លង់ ពិបាកស្តាប់ ឬមានពិការភាពខាងការនិយាយ និងមានបំណងចង់
ទំនាក់ទំនងជាមួ យបណ្តា ញជំនួយនេះ អាចហៅទូ រស័ព្ទភ្ជាប់បន្ត PA ដោយចុចលេខ 711 ។
PA 600 HC-C 8/19

អ្ន កផ្តលសេ
់ វាកម្ម វេជ្ជសាស្រ្តប្រើប្រាស់ តែប៉ុណ្
ណ ោះ (Medical Providers Use Only)
Provider Name

Provider Number

Emergency

ការ ិយាល័យ CAO ប្រើប្រាស់ តែប៉ុណ្
ណ ោះ (CAO Use Only)
Application Registration Number

Caseload

County

District

Record Number

Date Stamp

ចាប់ផ្តើម៖
What language do you prefer?

English

Spanish

Other (specify)

¿Qué idioma prefiere usted?

Inglés

Espãnol

Otro (especifique)

_______________________________________________________

ចូ លទៅរកឯកសារអេឡិកត្រូនិក! ត�ើអ្នកចង់ទទួ លបានលិខិតជូ នដំណឹងរបស់អ្នកតាមអ៊ីនធឺណិតឬទេ?
សូ មចូ លទៅ www.compass.state.pa.us និងចុះឈ្មោះនៅក្នុង My COMPASS Account របស់អ្នក។
យ�ើងខ្ញុំជម្ រុញល�ើកទឹកចិត្តអ្នកឱ្យឆ្ល ើយសំណួរជាច្រើនតាមដែលអ្ន កអាចធ្វើទៅបាន ល�ើកលែងតែមានការណែនាំប្រាប់អ្នកថា អ្ន កអាចជ្រើសរ� ើសមិនឆ្ល ើយសំណួរ។ ព័ត៌មានពេញលេញថែមទ�ៀតដែល
យ�ើងខ្ញុំមាន យ�ើងខ្ញុំអាចដំណ�ើរការពាក្យសុំរបស់អ្នកកាន់ តែឆាប់រហ័ស។
ចំណុចសំខាន់៖ បុគ្គលទាំងអស់ ដែលដាក់ពាក្យសុំ ត្រូវផ្តល់ជូនឬដាក់ពាក្យសុំលេខសន្តិសុខសង្គ ម (SSN) ហ�ើយឆ្ល ើយសំណួរអំពីសញ្ជាតិ។ ការផ្តល់ជូនលេខប័ណ្ណ SSN គឺជា
ជម្រើសសម្រាប់បុគ្គលនានាដែលមិនដាក់ពាក្យសុំការចេញថ្លៃ ធានារ៉ា ប់រងថែទាំសុខភាព ប៉ុន្តែ ការផ្តល់ជូនលេខប័ណ្ណអាចបង្កើនល្បឿនដំណ�ើរការដាក់ពាក្យសុំនេះ។ យ�ើងខ្ញុំប្រើលេខប័ណ្ណ
SSNs ដ�ើម្បីឆែកម�ើលប្រាក់ចំណូល និងព័ត៌មានផ្សេងទ�ៀត ដ�ើម្បីពិនិត្យម�ើលថាត�ើនរណាមានសិទ្ធិទទួ លបានជំនួយការចំណាយល�ើការចេញថ្លៃ ធានារ៉ា ប់រងថែទាំសុខភាព។
ប្រសិនប�ើអ្នកណាម្នា ក់ ត្រូវការទទួ លជំនួយ SSN សូ មហៅទូ រស័ព្ទលេខ 1-800-772-1213 ឬចូ លទៅ www.socialsecurity.gov ។ អ្ន កប្រើប្រាស់ TTY សូ មហៅទូ រសព្ទ លេខ 1-800-325-0778 ។

សូមប្រាប់យ�ើងខ្ញុំអំពីអ្នក។
បុគ្គ លទី 1

យ�ើងខ្ញុំត្រូវការទាក់ទងមនុស្សពេញវ័យ/មាតាឬបិតា/អ្ន កម�ើលថែទាំ។

សូមសរសេរជាអក្សរពុម្ពនូវព័ត៌មានទាំងអស់

ឈ្មោះ (រ ួមមាននាមខ្ លួន អក្សរដ�ើមឈ្មោះហៅកណ្តា ល នាមត្រកូ ល ពាក្យបន្ថែមចុងបញ្ច ប់នៃពាក្យដូ ចជា -Jr./Sr./ជាដ�ើម)៖

ថ្ងៃ ខែឆ្នា ំកំណ�ើត (ខែ/ថ្ងៃ /ឆ្នា ំ)

ភេទ
ប្រុស	

ស្ថា នភាព
អាពាហ៍ពិពាហ៍

ស្រី

ត�ើអ្នក
ដាក់ពាក្យសុំ
សម្រាប់ខ្ លួនអ្ន ក?

នៅលីវ

បែកគ្នា	

អាសយដ្ឋានផ្ទះ (រ ួមមាន ផ្វលូ លេខផ្ទះ ទីក្រុង រដ្ឋ ខោនធី & លេខកូ ដតំបន់ +4)៖

ចាស៎
ទេ

រ�ៀបការ
លេខទូ រស័ព្ទ៖

(
អាសយដ្ឋានប៉ុស្ត ិ៍ប្រៃសណីយ៍ (ប្រសិនប�ើមានខុសពីអាសយដ្ឋានផ្ទះ)៖

លេខសន្តិសុខសង្គ ម៖

លែងលះ
ទូ រស័ព្ទប្រើនៅ ( )៖

)

ផ្ទះ

លេខទូ រស័ព្ទខ្សែទីពីរ៖

(

មេម៉ាយ

កន្លែងធ្វើការ

ទូ រស័ព្ទចល័ត

ទូ រស័ព្ទប្រើនៅ ( )៖

)

ផ្ទះ

កន្លែងធ្វើការ

ទូ រស័ព្ទចល័ត

( ) គូ សទីនេះ ប្រសិនប�ើអ្នកមិនមានអាសយដ្ឋានផ្ទះ។ អ្ន កនៅតែត្រូវផ្តល់ជូនអាសយដ្ឋានប៉ុស្ត ិ៍ប្រៃសណីយ៍។

ប�ើឆ្ល ើយថា ចាស៎ កូ នក�ើតថ្ងៃណា?

ត�ើអ្នកមានគភ៌ឬទេ?
ចាស៎

ត�ើអ្នករំពឹងទុកថា មានកូ នចំនួនប៉ុន្មា ននាក់?

ទេ

ឆ្ល ើយសំណួរខាងក្រោម ប�ើអ្នកកំពុងដាក់ពាក្យសុំសម្រាប់ខ្ លួនឯង។
ចាស៎

ទេ

ប្រសិនប�ើអ្នកមិនមានសិទ្ធិទទួ លបានការចេញថ្លៃ ធានារ៉ា ប់រងថែទាំសុខភាពពេញលេញ ត�ើអ្នកត្រូវការពិនិត្យឡ�ើង វ ិញការចេញថ្លៃ ធានារ៉ា ប់រងសម្រាប់កម្ម វ ិធីសេវាកម្ម ផែនការគ្រួ សារតែប៉ុណ្ណោះ?

ចាស៎

ទេ

ប្រសិនប�ើអ្នកមានអាយុក្រោម 21 ឆ្នា ំ យ�ើងខ្ញុំនឹងគិតពិចារណាអំពីប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកក្នុងការសម្រេចចុងក្រោយរបស់យ�ើងចំពោះកម្ម វ ិធីសេវាកម្ម ផែនការគ្រួ សារតែប៉ុណ្ណោះ។ ប្រសិនប�ើអ្នកមានបំណងចង់ពិនិត្យឡ�ើង វ ិញ
ការចេញថ្លៃ ធានា រ៉ា ប់រងថែទាំសុខភាពពេញលេញ យ�ើងខ្ញុំនឹងត្រូវការវាយតម្លៃ ប្រាក់ចំណូលគ្រួ សាររបស់អ្នក ដែលរ ួមមានប្រាក់ចំណូលរបស់ឪពុកឬម្តា យអ្ន ក។ ត�ើអ្នកត្រូវការពិនិត្យឡ�ើង វ ិញកម្ម វ ិធីសេវាកម្ម ផែនការគ្រួ សារ
និងមិនមែនសម្រាប់ការចេញថ្លៃ ធានា រ៉ា ប់រងថែទាំសុខភាពពេញលេញឬទេ?

ចាស៎

ទេ

ដោយមិនគិតពីអាយុ ត�ើអ្នកភ័យខ្លា ចថាព័ត៌មានដែលអ្ន កអាចទទួ លបាននៅកន្លែងដែលអ្ន ករស់នៅអំពីសេវាកម្ម ផែនការគ្រួ សារ អាចបង្ក ឱ្យមានបញ្ហាផ្ វកាយ
លូ
ផ្ វចិ
លូ ត្ត ឬហេតុផលអាក្រក់ផ្សេងទ�ៀតពីប្តីឬប្រពន្ធ ឪពុកម្តា យរបស់អ្នក
ឬអ្ន កដទៃទ�ៀតឬទេ?

ត�ើអ្នកជាពលរដ្ឋអាមេរ ិកឬសញ្ជាតិអាមេរ ិកឬទេ?

ចាស៎

ទេ

ត�ើអ្នកជាពលរដ្ឋ អាមេរ ិកឬសញ្ជាតិអាមេរ ិក សូ មឆ្ល ើយសំណួរនានាខាងក្រោមនេះ៖
ត�ើអ្នកមានឋានៈជាអន្តោ ប្
រវេសន៍ ដែលមានសិទ្ធិស្រប
ច្បាប់ឬទេ?

ចាស៎

ប�ើឆ្ល ើយថា ចាស៎ សូ មបំពេញប្រភេទឯកសារ
និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសម្គា ល់ខ្ លួនរបស់អ្នក។

ត�ើអ្នកបានរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរ ិកចាប់តាំងពីឆ្នា ំ 1996?

ចាស៎

ទេ

ប្រភេទឯកសារ៖

ត�ើអ្នក ឬប្តីឬប្រពន្ធ ឬឪពុកឬម្តា យរបស់អ្នក ជាអតីតយុទ្ធជន ឬកំពុងបំពេញកាតព្វ កិច្ចសកម្ម នៅក្នុងកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរ ិកឬទេ?
ចាស៎

ត�ើអ្នកមានពិការភាព ឬមានតម្រូវការថែទាំសុខភាពពិសេសឬទេ?
ចាស៎

ទេ

ឯកសារលេខប័ណ្ណសម្គា ល់ខ្ លួន៖

ទេ

ប�ើឆ្ល ើយថា ចាស៎ ត�ើមានភាពពិការអ្វី?
(ដែលមានជម្រើស)

ត�ើអ្នកត្រូវការជំនួយបង់ វ ិក្ក យបត្រពេទ្យណាមួ យពីរយៈពេលបី ខែចុងក្រោយឬទេ?
ចាស៎

ទេ

ត�ើអ្នករស់នៅក្នុងមណ្ឌ លថែទាំសុខភាពរយៈពេលវែងឬមន្ទីរសុខាភិបាល ឬមានស្ថា នភាពសុខភាពផ្វកាយ
លូ
ផ្វចិ
លូ ត្ត ឬអារម្ម ណ៍ដែលបណ្តា លឱ្យមានការកំណត់កម្រិតសកម្ម ភាពនានា (ដូ ចជាការងូ តទឹក ការស្ល ៀកពាក់ ការងារផ្ទះប្រចាំថ្ងៃ ជាដ�ើម)?
ចាស៎

ទេ

សំណួរនានាសម្រាប់អ្នកដែលមានអាយុក្រោម 26 ឆ្នា ៖ំ
ជាតិសាសន៍ (ដែលមានជម្រើស)
(សូ មគូ សយកចំណុចទាំងអស់ ដែលត្រូវអនុវត្ត )
ក្រុមជនជាតិភាគតិច (ដែលមានជម្រើស)
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ត�ើអ្នកជាសិស្សឬនិស្សិត
រ�ៀនពេញម៉ោ ង?

ជនជាតិ ស្បែកខ្មៅ ឬអាមេរ ិកអាហ្រ្វិក

ចាស៎
ទេ
អាស៊ី

ឥណ្ឌា អាមេរ ិច ឬជនជាតិដ�ើមអាឡាស្កា (សូ មម�ើលឧបសម្ ព័ន្ធ A)
អេស្ប៉ាញ ឬឡាទីន

ត�ើអ្នកបានស្ថិតនៅកន្លែងថែទាំកូន
ចិញ្ចឹមបណ្តោះអាសន្ន នៅអាយុ 18 ឆ្នា ំ
ឬអាយុច្រើនជាងនេះឬទេ?

ចាស៎

នៅរដ្ឋមួ យណា?

ទេ

ជនជាតិដ�ើមហាវ៉ៃ ឬកោះប៉ាស៊ីហ្វិក
ជនជាតិ ស្បែកស	

មិនមែនអេស្ប៉ាញ ឬឡាទីន

ទំព័រ 2

ផ្សេងៗ ___________________________________________________

សូមប្រាប់យ�ើងខ្ញុំអំពីគ្រួសាររបស់អ្នក។
ប្រាប់យ�ើងខ្ញុំអំពីសមាជិកគ្រួ សារទាំងអស់ ដែលរស់នៅជាមួ យអ្ន ក។ ប្រសិនប�ើអ្នកដាក់ឯកសារពន្ធ យ�ើងខ្ញុំត្រូវដឹងអំពីមនុស្សគ្រប់រ ូបនៅក្នុងរបាយការណ៍ពន្ធ របស់អ្នក។
សម្គាល់៖ អ្ន កមិនត្រូវការដាក់ឯកសារពន្ធ ដ�ើម្បីទទួ លបានការចេញថ្លៃ ធានារ៉ា ប់រងសុខភាពឡ�ើយ។

ហ�ើយនេះជាអ្ន កដែលត្រូវបញ្លក
ចូ ្ នុ ងពាក្យសុំរបស់អ្នក៖
•
•
•
•

ប្តីឬប្រពន្ធ ឬដៃគូ ដែលមិនរ�ៀបការរបស់អ្នក
កូ នរបស់អ្នកអាយុក្រោម 21 ឆ្នា ំ ដែលរស់នៅជាមួ យអ្ន ក
នរណាម្នា ក់ ដែលអ្ន ករាប់បញ្ចូលក្នុងរបាយការណ៍ពន្ធ របស់អ្នក ប�ើទោះជាពួ កគេមិនរស់នៅជាមួ យអ្ន កក៏ដោយ
នរណាម្នា ក់ផ្សេងទ�ៀតដែលមានអាយុក្រោម 21 ឆ្នា ំ ដែលរស់នៅជាមួ យអ្ន ក ហ�ើយអ្ន កម�ើលថែទាំ

ប្រសិនប�ើអ្នកមានសមាជិកច្រើនជាងប្រាំមួយនាក់ ដែលត្រូវរាប់បញ្លនោះ
ចូ
អ្ន កត្រូវការថតចម្ល ងទំព័រនានា ហ�ើយភ្ជាប់វា មកជាមួ យ។

សូមសរសេរជាអក្សរពុម្ពនូវព័ត៌មានទាំងអស់

បុគ្គ លទី 2
ឈ្មោះ (រ ួមមាននាមខ្ លួន អក្សរដ�ើមឈ្មោះហៅកណ្តា ល នាមត្រកូ ល ពាក្យបន្ថែមចុងបញ្ច ប់នៃពាក្យដូ ចជា -Jr./Sr./ជាដ�ើម)៖

ត�ើអ្នកកំពុងដាក់ពាក្យសុំសម្រាប់បុគ្គលនេះ?
ចាស៎

ថ្ងៃ ខែឆ្នា ំកំណ�ើត (ខែ/ថ្ងៃ /ឆ្នា ំ)

ភេទ
ប្រុស	

ត�ើបុគ្គលនេះ មានជាប់ទាក់ទងនឹងអ្ន កយ៉ាងដូ ចម្តេ ច?

ស្ថានភាព
អាពាហ៍ពិពាហ៍

ស្រី

ប្តីឬប្រពន្ធ

កូ ន

នៅលីវ

បែកគ្នា	

កូ នចុង

រ�ៀបការ

លែងលះ

ចាស៎

ប�ើឆ្ល ើយថា ចាស៎ កូ នក�ើតថ្ងៃណា?

មេម៉ាយ

ត�ើបុគ្គលនេះរស់នៅជាមួ យលោកអ្ន កឬទេ?

មិនជាប់ទាក់ទង

ចាស៎

ផ្សេងៗ ____________________________________________________________________________
ត�ើបុគ្គលនេះមានភ៌ឬទេ?

លេខសន្តិសុខសង្គ ម៖

ទេ

ទេ

ត�ើអ្នករំពឹងទុកថា មានកូ នចំនួនប៉ុន្មា ននាក់?

ទេ

ឆ្ល ើយសំណួរខាងក្រោម ប�ើអ្នកកំពុងដាក់ពាក្យសុំសម្រាប់បុគ្គ លនេះ។
	ប្រសិនប�ើមិនមានសិទ្ធិទទួ លបានការចេញថ្លៃ ធានារ៉ា ប់រងថែទាំសុខភាពពេញលេញ ត�ើបុគ្គលនេះត្រូវការពិនិត្យឡ�ើង វ ិញការចេញថ្លៃ ធានារ៉ា ប់រងសម្រាប់កម្ម វ ិធីសេវាកម្ម ផែនការគ្រួ សារតែប៉ុណ្ណោះ?

ចាស៎

ទេ

ចាស៎

ទេ

ប្រសិនប�ើបុគ្គលនេះមានអាយុក្រោម 21 ឆ្នា ំ យ�ើងខ្ញុំនឹងគិតពិចារណាអំពីប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេក្នុងការសម្រេចចុងក្រោយរបស់យ�ើងចំពោះកម្ម វ ិធីសេវាកម្ម ផែនការគ្រួ សារតែប៉ុណ្ណោះ។ ប្រសិនប�ើពួកគេមានបំណងចង់ពិនិត្
យឡ�ើង វ ិញការចេញ ថ្លៃ ធានារ៉ា ប់រងថែទាំសុខភាពពេញលេញ យ�ើងខ្ញុំនឹងត្រូវការវាយតម្លៃ ប្រាក់ចំណូលគ្រួ សាររបស់ពួកគេ ដែលរ ួមមានប្រាក់ចំណូលរបស់ឪពុកឬម្តា យពួ កគេ។ ត�ើបុគ្គលនេះត្រូវការពិនិត្យឡ�ើង វ ិញតែកម្ម វ ិធីសេវាក
ម្ម ផែនការគ្រួ សារ និងមិនមែន សម្រាប់ការចេញថ្លៃ ធានារ៉ា ប់រងថែទាំសុខភាពពេញលេញឬទេ?

ចាស៎

ទេ

ដោយមិនគិតពីអាយុ ត�ើបុគ្គលនេះភ័យខ្លា ចថាព័ត៌មានដែលពួ កគេអាចទទួ លបាននៅកន្លែងដែលពួ កគេរស់នៅ អំពីសេវាកម្ម ផែនការគ្រួ សារ អាចបង្ក ឱ្យមានបញ្ហាផ្វកាយ
លូ
ផ្វចិ
លូ ត្ត ឬហេតុផលអាក្រក់ផ្សេងទ�ៀតពីប្តីឬប្រពន្ធ
ឪពុកម្តា យរបស់ពួកគេ ឬអ្ន កដទៃទ�ៀតឬទេ?

ត�ើបុគ្គលនេះជាពលរដ្ឋអាមេរ ិកឬសញ្ជាតិអាមេរ ិកឬទេ?

ចាស៎

ទេ

ប�ើបុគ្គ លនេះមិនមែនពលរដ្ឋ អាមេរ ិកឬសញ្ជាតិអាមេរ ិក សូ មឆ្ល ើយសំណួរនានាខាងក្រោមនេះ៖
ត�ើបុគ្គលនេះមានឋានៈជាអន្តោប្រវេសន៍
ស្របច្បាប់ឬទេ?

ចាស៎

ត�ើបុគ្គលនេះបានរស់នៅអាមេរ ិកចាប់តាំងពីឆ្នា ំ 1996?

ប្រភេទឯកសារ៖

ប�ើឆ្ល ើយថា ចាស៎ សូ មបំពេញប្រភេទឯកសារ និ

ចាស៎

ទេ

ត�ើបុគ្គលនេះ ឬប្តីឬប្រពន្ធ ឬឪពុកឬម្តា យរបស់អ្នក ជាអតីតយុទ្ធជន ឬកំពុងបំពេញកាតព្វ កិច្ចសកម្ម នៅក្នុងកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរ ិកឬទេ?
ចាស៎

ត�ើបុគ្គលនេះមានពិការភាព ឬមានតម្រូវការថែទាំសុខភាពពិសេសឬទេ?
ចាស៎

ឯកសារលេខប័ណ្ណសម្គា ល់ខ្ លួន៖

ងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសម្គា ល់ខ្ លួន។

ទេ

ប�ើឆ្ល ើយថា ចាស៎ ត�ើមានភាពពិការអ្វី? (ដែលមានជម្រើស)

ត�ើបុគ្គលនេះត្រូវការជំនួយបង់ វ ិក្ក យបត្រពេទ្យណាមួ យពីរយៈពេលបី ខែចុងក្រោយឬទេ?

ទេ

ចាស៎

ទេ

ត�ើបុគ្គលនេះរស់នៅក្នុងមណ្ឌ លថែទាំសុខភាពរយៈពេលវែងឬមន្ទីរសុខាភិបាល ឬមានស្ថា នភាពសុខភាពផ្ វកាយ
លូ
ផ្ វចិ
លូ ត្ត ឬអារម្ម ណ៍ដែលបណ្តា លឱ្យមានការកំណត់កម្រិតសកម្ម ភាពនានា (ដូ ចជាការងូ តទឹក ការស្ល ៀកពាក់ ការងារផ្ទះប្រចាំថ្ងៃ ជាដ�ើម)?

សំណួរសម្រាប់បុគ្គ លនានា
អាយុក្រោម 26 ឆ្នា ៖ំ
ជាតិសាសន៍ (ដែលមានជម្រើស)
(សូ មគូ សយកចំណុចទាំងអស់
ដែលត្រូវអនុវត្ត )
ក្រុមជនជាតិភាគតិច
(ដែលមានជម្រើស)

ចាស៎

ទេ

នៅរដ្ឋមួ យណា?
ត�ើបុគ្គលនេះជាសិស្សឬនិស្សិតរ�ៀន
ពេញម៉ោ ង?

ចាស៎

ទេ

ត�ើបុគ្គលនេះបានស្ថិតនៅកន្លែងថែទាំកូនចិញ្ចឹមបណ្តោះអាសន្ន នៅ
អាយុ 18 ឆ្នា ំ ឬអាយុច្រើនជាងនេះឬទេ?

ចាស៎

ទេ

ជនជាតិ ស្បែកខ្មៅ ឬអាមេរ ិកអាហ្រ្វិក

អាស៊ី

ជនជាតិដ�ើមហាវ៉ៃ ឬកោះប៉ាស៊ីហ្វិក

ឥណ្ឌា អាមេរ ិច ឬជនជាតិដ�ើមអាឡាស្កា (សូ មម�ើលឧបសម្ ព័ន្ធ A)

ជនជាតិ ស្បែកស	

ផ្សេងៗ ___________________________________________________________________

អេស្ប៉ាញ ឬឡាទីន

មិនមែនអេស្ប៉ាញ ឬឡាទីន

ទំព័រ 3

PA 600 HC-C 8/19

សូមសរសេរជាអក្សរពុម្ពនូវព័ត៌មានទាំងអស់

បុគ្គ លទី 3
ឈ្មោះ (រ ួមមាននាមខ្ លួន អក្សរដ�ើមឈ្មោះហៅកណ្តា ល នាមត្រកូ ល ពាក្យបន្ថែមចុងបញ្ច ប់នៃពាក្យដូ ចជា -Jr./Sr./ជាដ�ើម)៖

ត�ើអ្នកកំពុងដាក់ពាក្យសុំសម្រាប់បុគ្គលនេះ?
ចាស៎

ថ្ងៃ ខែឆ្នា ំកំណ�ើត (ខែ/ថ្ងៃ /ឆ្នា ំ)

ភេទ
ប្រុស	

ស្ថានភាព
អាពាហ៍ពិពាហ៍

ស្រី

បែកគ្នា	

ត�ើបុគ្គលនេះ មានជាប់ទាក់ទងនឹងអ្ន កយ៉ាងដូ ចម្តេ ច?

ប្តីឬប្រពន្ធ

		

ផ្សេងៗ _____________________________________________________________________________

កូ នចុង

រ�ៀបការ

លែងលះ

មេម៉ាយ

ត�ើបុគ្គលនេះរស់នៅជាមួ យលោកអ្ន កឬទេ?

មិនជាប់ទាក់ទង

ប�ើឆ្ល ើយថា ចាស៎ កូ នក�ើតថ្ងៃណា?

ត�ើបុគ្គលនេះ មានគភ៌ឬទេ?
ចាស៎

កូ ន

នៅលីវ

លេខសន្តិសុខសង្គ ម៖

ទេ

ចាស៎

ទេ

ត�ើអ្នករំពឹងទុកថា មានកូ នចំនួនប៉ុន្មា ននាក់?

ទេ

ឆ្ល ើយសំណួរខាងក្រោម ប�ើអ្នកកំពុងដាក់ពាក្យសុំសម្រាប់បុគ្គ លនេះ។
	ប្រសិនប�ើមិនមានសិទ្ធិទទួ លបានការចេញថ្លៃ ធានារ៉ា ប់រងថែទាំសុខភាពពេញលេញ ត�ើបុគ្គលនេះត្រូវការពិនិត្យឡ�ើង វ ិញការចេញថ្លៃ ធានារ៉ា ប់រងសម្រាប់កម្ម វ ិធីសេវាកម្ម ផែនការគ្រួ សារតែប៉ុណ្ណោះ?

ចាស៎

ទេ

ចាស៎

ទេ

ប្រសិនប�ើអ្នកមានអាយុក្រោម 21 ឆ្នា ំ យ�ើងខ្ញុំនឹងគិតពិចារណាអំពីប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេក្នុងការសម្រេចចុងក្រោយរបស់យ�ើងចំពោះកម្ម វ ិធីសេវាកម្ម ផែនការគ្រួ សារតែប៉ុណ្ណោះ។ ប្រសិនប�ើអ្នកមានបំណងចង់ពិនិត្យឡ�ើង វ ិញកា
រចេញថ្លៃ ធានា រ៉ា ប់រងថែទាំសុខភាពពេញលេញ យ�ើងខ្ញុំនឹងត្រូវការវាយតម្លៃ ប្រាក់ចំណូលគ្រួ សាររបស់ពួកគេ ដែលរ ួមមានប្រាក់ចំណូលរបស់ឪពុកឬម្តា យពួ កគេ។ ត�ើបុគ្គលនេះត្រូវការពិនិត្យឡ�ើង វ ិញកម្ម វ ិធីសេវាកម្ម ផែនការគ្រួ សារ
និងមិនមែនសម្រាប់ការចេញ ថ្លៃ ធានារ៉ា ប់រងថែទាំសុខភាពពេញលេញឬទេ?

ចាស៎

ទេ

ដោយមិនគិតពីអាយុ ត�ើបុគ្គលនេះភ័យខ្លា ចថាព័ត៌មានដែលពួ កគេអាចទទួ លបាននៅកន្លែងដែលពួ កគេរស់នៅអំពីសេវាកម្ម ផែនការគ្រួ សារ អាចបង្ក ឱ្យមានបញ្ហាផ្ វកាយ
លូ
ផ្ វចិ
លូ ត្ត ឬហេតុផលអាក្រក់ផ្សេងទ�ៀតពីប្តីឬប្រពន្ធ
ឪពុកម្តា យរបស់ ឬអ្ន កដទៃ ទ�ៀតឬទេ?

ត�ើបុគ្គលនេះជាពលរដ្ឋអាមេរ ិកឬសញ្ជាតិអាមេរ ិកឬទេ?

ចាស៎

ទេ

ប�ើបុគ្គ លនេះមិនមែនពលរដ្ឋ អាមេរ ិកឬសញ្ជាតិអាមេរ ិក សូ មឆ្ល ើយសំណួរនានាខាងក្រោមនេះ៖
ត�ើបុគ្គលនេះមានឋានៈជា
អន្តោប្រវេសន៍ស្របច្បាប់ឬទេ?

ចាស៎

ត�ើបុគ្គលនេះបានរស់នៅអាមេរ ិកចាប់តាំងពីឆ្នា ំ 1996?

ប្រភេទឯកសារ៖

ប�ើឆ្ល ើយថា ចាស៎ សូ មបំពេញប្រភេទឯកសារ

ចាស៎

ទេ

ត�ើបុគ្គលនេះ ឬប្តីឬប្រពន្ធ ឬឪពុកឬម្តា យរបស់អ្នក ជាអតីតយុទ្ធជន ឬកំពុងបំពេញកាតព្វ កិច្ចសកម្ម នៅក្នុងកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរ ិកឬទេ?
ចាស៎

ត�ើបុគ្គលនេះមានពិការភាព ឬមានតម្រូវការថែទាំសុខភាពពិសេសឬទេ?
ចាស៎

ឯកសារលេខប័ណ្ណសម្គា ល់ខ្ លួន៖

និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសម្គា ល់ខ្ លួន។

ទេ

ប�ើឆ្ល ើយថា ចាស៎ ត�ើមានភាពពិការអ្វី? (ដែលមានជម្រើស)

ត�ើបុគ្គលនេះត្រូវការជំនួយបង់ វ ិក្ក យបត្រពេទ្យណាមួ យពីរយៈពេលបី ខែចុងក្រោយឬទេ?

ទេ

ចាស៎

ទេ

ត�ើបុគ្គលនេះរស់នៅក្នុងមណ្ឌ លថែទាំសុខភាពរយៈពេលវែងឬមន្ទីរសុខាភិបាល ឬមានស្ថា នភាពសុខភាពផ្ វកាយ
លូ
ផ្ វចិ
លូ ត្ត ឬអារម្ម ណ៍ដែលបណ្តា លឱ្យមានការកំណត់កម្រិតសកម្ម ភាពនានា (ដូ ចជាការងូ តទឹក ការស្ល ៀកពាក់ ការងារផ្ទះប្រចាំថ្ងៃ ជាដ�ើម)?
ចាស៎

ទេ

សំណួរសម្រាប់បុគ្គ លនានា
អាយុក្រោម 26 ឆ្នា ៖ំ
ជាតិសាសន៍ (ដែលមានជម្រើស)
(សូ មគូ សយកចំណុចទាំងអស់
ដែលត្រូវអនុវត្ត )
ក្រុមជនជាតិភាគតិច
(ដែលមានជម្រើស)
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ត�ើបុគ្គលនេះជាសិស្សឬនិស្សិតរ�ៀន
ពេញម៉ោ ង?

ចាស៎

ទេ

ត�ើបុគ្គលនេះបានស្ថិតនៅកន្លែងថែទាំកូនចិញ្ចឹមបណ្តោះអាសន្ន នៅ
អាយុ 18 ឆ្នា ំ ឬអាយុច្រើនជាងនេះឬទេ?

នៅរដ្ឋមួ យណា?
ចាស៎

ទេ

ជនជាតិ ស្បែកខ្មៅ ឬអាមេរ ិកអាហ្រ្វិក

អាស៊ី

ជនជាតិដ�ើមហាវ៉ៃ ឬកោះប៉ាស៊ីហ្វិក

ឥណ្ឌា អាមេរ ិច ឬជនជាតិដ�ើមអាឡាស្កា (សូ មម�ើលឧបសម្ ព័ន្ធ A)

ជនជាតិ ស្បែកស	

ផ្សេងៗ ___________________________________________________________________

អេស្ប៉ាញ ឬឡាទីន

មិនមែនអេស្ប៉ាញ ឬឡាទីន

ទំព័រ 4

សូមសរសេរជាអក្សរពុម្ពនូវព័ត៌មានទាំងអស់

បុគ្គ លទី 4
ឈ្មោះ (រ ួមមាននាមខ្ លួន អក្សរដ�ើមឈ្មោះហៅកណ្តា ល នាមត្រកូ ល ពាក្យបន្ថែមចុងបញ្ច ប់នៃពាក្យដូ ចជា -Jr./Sr./ជាដ�ើម)៖

ត�ើអ្នកកំពុងដាក់ពាក្យសុំសម្រាប់បុគ្គលនេះ?
ចាស៎

ថ្ងៃ ខែឆ្នា ំកំណ�ើត (ខែ/ថ្ងៃ /ឆ្នា ំ)

ភេទ
ប្រុស	

ស្ថានភាព
អាពាហ៍ពិពាហ៍

ស្រី

បែកគ្នា	

ត�ើបុគ្គលនេះ មានជាប់ទាក់ទងនឹងអ្ន កយ៉ាងដូ ចម្តេ ច?

ប្តីឬប្រពន្ធ

		

ផ្សេងៗ _____________________________________________________________________________

កូ នចុង

រ�ៀបការ

លែងលះ

មេម៉ាយ

ត�ើបុគ្គលនេះរស់នៅជាមួ យលោកអ្ន កឬទេ?

មិនជាប់ទាក់ទង

ប�ើឆ្ល ើយថា ចាស៎ កូ នក�ើតថ្ងៃណា?

ត�ើបុគ្គលនេះ មានគភ៌ឬទេ?
ចាស៎

កូ ន

នៅលីវ

លេខសន្តិសុខសង្គ ម៖

ទេ

ចាស៎

ទេ

ត�ើអ្នករំពឹងទុកថា មានកូ នចំនួនប៉ុន្មា ននាក់?

ទេ

ឆ្ល ើយសំណួរខាងក្រោម ប�ើអ្នកកំពុងដាក់ពាក្យសុំសម្រាប់បុគ្គ លនេះ។
	ប្រសិនប�ើមិនមានសិទ្ធិទទួ លបានការចេញថ្លៃ ធានារ៉ា ប់រងថែទាំសុខភាពពេញលេញ ត�ើបុគ្គលនេះត្រូវការពិនិត្យឡ�ើង វ ិញការចេញថ្លៃ ធានារ៉ា ប់រងសម្រាប់កម្ម វ ិធីសេវាកម្ម ផែនការគ្រួ សារតែប៉ុណ្ណោះ?

ចាស៎

ទេ

ចាស៎

ទេ

ប្រសិនប�ើអ្នកមានអាយុក្រោម 21 ឆ្នា ំ យ�ើងខ្ញុំនឹងគិតពិចារណាអំពីប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេក្នុងការសម្រេចចុងក្រោយរបស់យ�ើងចំពោះកម្ម វ ិធីសេវាកម្ម ផែនការគ្រួ សារតែប៉ុណ្ណោះ។ ប្រសិនប�ើអ្នកមានបំណងចង់ពិនិត្យឡ�ើង វ ិញកា
រចេញថ្លៃ ធានា រ៉ា ប់រងថែទាំសុខភាពពេញលេញ យ�ើងខ្ញុំនឹងត្រូវការវាយតម្លៃ ប្រាក់ចំណូលគ្រួ សាររបស់ពួកគេ ដែលរ ួមមានប្រាក់ចំណូលរបស់ឪពុកឬម្តា យពួ កគេ។ ត�ើបុគ្គលនេះត្រូវការពិនិត្យឡ�ើង វ ិញកម្ម វ ិធីសេវាកម្ម ផែនការគ្រួ សារ
និងមិនមែនសម្រាប់ការចេញ ថ្លៃ ធានារ៉ា ប់រងថែទាំសុខភាពពេញលេញឬទេ?

ចាស៎

ទេ

ដោយមិនគិតពីអាយុ ត�ើបុគ្គលនេះភ័យខ្លា ចថាព័ត៌មានដែលពួ កគេអាចទទួ លបាននៅកន្លែងដែលពួ កគេរស់នៅអំពីសេវាកម្ម ផែនការគ្រួ សារ អាចបង្ក ឱ្យមានបញ្ហាផ្ វកាយ
លូ
ផ្ វចិ
លូ ត្ត ឬហេតុផលអាក្រក់ផ្សេងទ�ៀតពីប្តីឬប្រពន្ធ
ឪពុកម្តា យរបស់ ឬអ្ន កដទៃ ទ�ៀតឬទេ?

ត�ើបុគ្គលនេះជាពលរដ្ឋអាមេរ ិកឬសញ្ជាតិអាមេរ ិកឬទេ?

ចាស៎

ទេ

ប�ើបុគ្គ លនេះមិនមែនពលរដ្ឋ អាមេរ ិកឬសញ្ជាតិអាមេរ ិក សូ មឆ្ល ើយសំណួរនានាខាងក្រោមនេះ៖
ត�ើបុគ្គលនេះមានឋានៈជា
អន្តោប្រវេសន៍ស្របច្បាប់ឬទេ?

ចាស៎

ត�ើបុគ្គលនេះបានរស់នៅអាមេរ ិកចាប់តាំងពីឆ្នា ំ 1996?

ប្រភេទឯកសារ៖

ប�ើឆ្ល ើយថា ចាស៎ សូ មបំពេញប្រភេទឯកសារ

ចាស៎

ទេ

ត�ើបុគ្គលនេះ ឬប្តីឬប្រពន្ធ ឬឪពុកឬម្តា យរបស់អ្នក ជាអតីតយុទ្ធជន ឬកំពុងបំពេញកាតព្វ កិច្ចសកម្ម នៅក្នុងកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរ ិកឬទេ?
ចាស៎

ត�ើបុគ្គលនេះមានពិការភាព ឬមានតម្រូវការថែទាំសុខភាពពិសេសឬទេ?
ចាស៎

ឯកសារលេខប័ណ្ណសម្គា ល់ខ្ លួន៖

និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសម្គា ល់ខ្ លួន។

ទេ

ប�ើឆ្ល ើយថា ចាស៎ ត�ើមានភាពពិការអ្វី? (ដែលមានជម្រើស)
ត�ើបុគ្គលនេះត្រូវការជំនួយបង់ វ ិក្ក យបត្រពេទ្យណាមួ យពីរយៈពេលបី ខែចុងក្រោយឬទេ?

ទេ

ចាស៎

ទេ

ត�ើបុគ្គលនេះរស់នៅក្នុងមណ្ឌ លថែទាំសុខភាពរយៈពេលវែងឬមន្ទីរសុខាភិបាល ឬមានស្ថា នភាពសុខភាពផ្ វកាយ
លូ
ផ្ វចិ
លូ ត្ត ឬអារម្ម ណ៍ដែលបណ្តា លឱ្យមានការកំណត់កម្រិតសកម្ម ភាពនានា (ដូ ចជាការងូ តទឹក ការស្ល ៀកពាក់ ការងារផ្ទះប្រចាំថ្ងៃ ជាដ�ើម)?
ចាស៎

ទេ

សំណួរសម្រាប់បុគ្គ លនានា
អាយុក្រោម 26 ឆ្នា ៖ំ
ជាតិសាសន៍ (ដែលមានជម្រើស)
(សូ មគូ សយកចំណុចទាំងអស់
ដែលត្រូវអនុវត្ត )
ក្រុមជនជាតិភាគតិច
(ដែលមានជម្រើស)

ត�ើបុគ្គលនេះជាសិស្សឬនិស្សិតរ�ៀន
ពេញម៉ោ ង?

ចាស៎

ទេ

ត�ើបុគ្គលនេះបានស្ថិតនៅកន្លែងថែទាំកូនចិញ្ចឹមបណ្តោះអាសន្ន នៅ
អាយុ 18 ឆ្នា ំ ឬអាយុច្រើនជាងនេះឬទេ?

នៅរដ្ឋមួ យណា?
ចាស៎

ទេ

ជនជាតិ ស្បែកខ្មៅ ឬអាមេរ ិកអាហ្រ្វិក

អាស៊ី

ជនជាតិដ�ើមហាវ៉ៃ ឬកោះប៉ាស៊ីហ្វិក

ឥណ្ឌា អាមេរ ិច ឬជនជាតិដ�ើមអាឡាស្កា (សូ មម�ើលឧបសម្ ព័ន្ធ A)

ជនជាតិ ស្បែកស	

ផ្សេងៗ ___________________________________________________________________

អេស្ប៉ាញ ឬឡាទីន

មិនមែនអេស្ប៉ាញ ឬឡាទីន

ទំព័រ 5
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សូមសរសេរជាអក្សរពុម្ពនូវព័ត៌មានទាំងអស់

បុគ្គ លទី 5
ឈ្មោះ (រ ួមមាននាមខ្ លួន អក្សរដ�ើមឈ្មោះហៅកណ្តា ល នាមត្រកូ ល ពាក្យបន្ថែមចុងបញ្ច ប់នៃពាក្យដូ ចជា -Jr./Sr./ជាដ�ើម)៖

ត�ើអ្នកកំពុងដាក់ពាក្យសុំសម្រាប់បុគ្គលនេះ?
ចាស៎

ថ្ងៃ ខែឆ្នា ំកំណ�ើត (ខែ/ថ្ងៃ /ឆ្នា ំ)

ភេទ
ប្រុស	

ស្ថានភាព
អាពាហ៍ពិពាហ៍

ស្រី

បែកគ្នា	

ត�ើបុគ្គលនេះ មានជាប់ទាក់ទងនឹងអ្ន កយ៉ាងដូ ចម្តេ ច?

ប្តីឬប្រពន្ធ

		

ផ្សេងៗ _____________________________________________________________________________

កូ នចុង

រ�ៀបការ

លែងលះ

មេម៉ាយ

ត�ើបុគ្គលនេះរស់នៅជាមួ យលោកអ្ន កឬទេ?

មិនជាប់ទាក់ទង

ប�ើឆ្ល ើយថា ចាស៎ កូ នក�ើតថ្ងៃណា?

ត�ើបុគ្គលនេះ មានគភ៌ឬទេ?
ចាស៎

កូ ន

នៅលីវ

លេខសន្តិសុខសង្គ ម៖

ទេ

ចាស៎

ទេ

ត�ើអ្នករំពឹងទុកថា មានកូ នចំនួនប៉ុន្មា ននាក់?

ទេ

ឆ្ល ើយសំណួរខាងក្រោម ប�ើអ្នកកំពុងដាក់ពាក្យសុំសម្រាប់បុគ្គ លនេះ។
	ប្រសិនប�ើមិនមានសិទ្ធិទទួ លបានការចេញថ្លៃ ធានារ៉ា ប់រងថែទាំសុខភាពពេញលេញ ត�ើបុគ្គលនេះត្រូវការពិនិត្យឡ�ើង វ ិញការចេញថ្លៃ ធានារ៉ា ប់រងសម្រាប់កម្ម វ ិធីសេវាកម្ម ផែនការគ្រួ សារតែប៉ុណ្ណោះ?

ចាស៎

ទេ

ចាស៎

ទេ

ប្រសិនប�ើអ្នកមានអាយុក្រោម 21 ឆ្នា ំ យ�ើងខ្ញុំនឹងគិតពិចារណាអំពីប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេក្នុងការសម្រេចចុងក្រោយរបស់យ�ើងចំពោះកម្ម វ ិធីសេវាកម្ម ផែនការគ្រួ សារតែប៉ុណ្ណោះ។ ប្រសិនប�ើអ្នកមានបំណងចង់ពិនិត្យឡ�ើង វ ិញកា
រចេញថ្លៃ ធានា រ៉ា ប់រងថែទាំសុខភាពពេញលេញ យ�ើងខ្ញុំនឹងត្រូវការវាយតម្លៃ ប្រាក់ចំណូលគ្រួ សាររបស់ពួកគេ ដែលរ ួមមានប្រាក់ចំណូលរបស់ឪពុកឬម្តា យពួ កគេ។ ត�ើបុគ្គលនេះត្រូវការពិនិត្យឡ�ើង វ ិញកម្ម វ ិធីសេវាកម្ម ផែនការគ្រួ សារ
និងមិនមែនសម្រាប់ការចេញ ថ្លៃ ធានារ៉ា ប់រងថែទាំសុខភាពពេញលេញឬទេ?

ចាស៎

ទេ

ដោយមិនគិតពីអាយុ ត�ើបុគ្គលនេះភ័យខ្លា ចថាព័ត៌មានដែលពួ កគេអាចទទួ លបាននៅកន្លែងដែលពួ កគេរស់នៅអំពីសេវាកម្ម ផែនការគ្រួ សារ អាចបង្ក ឱ្យមានបញ្ហាផ្ វកាយ
លូ
ផ្ វចិ
លូ ត្ត ឬហេតុផលអាក្រក់ផ្សេងទ�ៀតពីប្តីឬប្រពន្ធ
ឪពុកម្តា យរបស់ ឬអ្ន កដទៃ ទ�ៀតឬទេ?

ត�ើបុគ្គលនេះជាពលរដ្ឋអាមេរ ិកឬសញ្ជាតិអាមេរ ិកឬទេ?

ចាស៎

ទេ

ប�ើបុគ្គ លនេះមិនមែនពលរដ្ឋ អាមេរ ិកឬសញ្ជាតិអាមេរ ិក សូ មឆ្ល ើយសំណួរនានាខាងក្រោមនេះ៖
ត�ើបុគ្គលនេះមានឋានៈជា
អន្តោប្រវេសន៍ស្របច្បាប់ឬទេ?

ចាស៎

ត�ើបុគ្គលនេះបានរស់នៅអាមេរ ិកចាប់តាំងពីឆ្នា ំ 1996?

ប្រភេទឯកសារ៖

ប�ើឆ្ល ើយថា ចាស៎ សូ មបំពេញប្រភេទឯកសារ

ចាស៎

ទេ

ត�ើបុគ្គលនេះ ឬប្តីឬប្រពន្ធ ឬឪពុកឬម្តា យរបស់អ្នក ជាអតីតយុទ្ធជន ឬកំពុងបំពេញកាតព្វ កិច្ចសកម្ម នៅក្នុងកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរ ិកឬទេ?
ចាស៎

ត�ើបុគ្គលនេះមានពិការភាព ឬមានតម្រូវការថែទាំសុខភាពពិសេសឬទេ?
ចាស៎

ឯកសារលេខប័ណ្ណសម្គា ល់ខ្ លួន៖

និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសម្គា ល់ខ្ លួន។

ទេ

ប�ើឆ្ល ើយថា ចាស៎ ត�ើមានភាពពិការអ្វី? (ដែលមានជម្រើស)
ត�ើបុគ្គលនេះត្រូវការជំនួយបង់ វ ិក្ក យបត្រពេទ្យណាមួ យពីរយៈពេលបី ខែចុងក្រោយឬទេ?

ទេ

ចាស៎

ទេ

ត�ើបុគ្គលនេះរស់នៅក្នុងមណ្ឌ លថែទាំសុខភាពរយៈពេលវែងឬមន្ទីរសុខាភិបាល ឬមានស្ថា នភាពសុខភាពផ្ វកាយ
លូ
ផ្ វចិ
លូ ត្ត ឬអារម្ម ណ៍ដែលបណ្តា លឱ្យមានការកំណត់កម្រិតសកម្ម ភាពនានា (ដូ ចជាការងូ តទឹក ការស្ល ៀកពាក់ ការងារផ្ទះប្រចាំថ្ងៃ ជាដ�ើម)?
ចាស៎

ទេ

សំណួរសម្រាប់បុគ្គ លនានា
អាយុក្រោម 26 ឆ្នា ៖ំ
ជាតិសាសន៍ (ដែលមានជម្រើស)
(សូ មគូ សយកចំណុចទាំងអស់
ដែលត្រូវអនុវត្ត )
ក្រុមជនជាតិភាគតិច
(ដែលមានជម្រើស)
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ត�ើបុគ្គលនេះជាសិស្សឬនិស្សិតរ�ៀន
ពេញម៉ោ ង?

ចាស៎

ទេ

ត�ើបុគ្គលនេះបានស្ថិតនៅកន្លែងថែទាំកូនចិញ្ចឹមបណ្តោះអាសន្ន នៅ
អាយុ 18 ឆ្នា ំ ឬអាយុច្រើនជាងនេះឬទេ?

នៅរដ្ឋមួ យណា?
ចាស៎

ទេ

ជនជាតិ ស្បែកខ្មៅ ឬអាមេរ ិកអាហ្រ្វិក

អាស៊ី

ជនជាតិដ�ើមហាវ៉ៃ ឬកោះប៉ាស៊ីហ្វិក

ឥណ្ឌា អាមេរ ិច ឬជនជាតិដ�ើមអាឡាស្កា (សូ មម�ើលឧបសម្ ព័ន្ធ A)

ជនជាតិ ស្បែកស	

ផ្សេងៗ ___________________________________________________________________

អេស្ប៉ាញ ឬឡាទីន

មិនមែនអេស្ប៉ាញ ឬឡាទីន

ទំព័រ 6

សូមសរសេរជាអក្សរពុម្ពនូវព័ត៌មានទាំងអស់

បុគ្គ លទី 6
ឈ្មោះ (រ ួមមាននាមខ្ លួន អក្សរដ�ើមឈ្មោះហៅកណ្តា ល នាមត្រកូ ល ពាក្យបន្ថែមចុងបញ្ច ប់នៃពាក្យដូ ចជា -Jr./Sr./ជាដ�ើម)៖

ត�ើអ្នកកំពុងដាក់ពាក្យសុំសម្រាប់បុគ្គលនេះ?
ចាស៎

ថ្ងៃ ខែឆ្នា ំកំណ�ើត (ខែ/ថ្ងៃ /ឆ្នា ំ)

ស្ថានភាព
អាពាហ៍ពិពាហ៍

ភេទ
ប្រុស	

ស្រី

បែកគ្នា	

ត�ើបុគ្គលនេះ មានជាប់ទាក់ទងនឹងអ្ន កយ៉ាងដូ ចម្តេ ច?

ប្តីឬប្រពន្ធ

		

ផ្សេងៗ _____________________________________________________________________________

កូ នចុង

រ�ៀបការ

លែងលះ

មេម៉ាយ

ត�ើបុគ្គលនេះរស់នៅជាមួ យលោកអ្ន កឬទេ?

មិនជាប់ទាក់ទង

ប�ើឆ្ល ើយថា ចាស៎ កូ នក�ើតថ្ងៃណា?

ត�ើបុគ្គលនេះ មានគភ៌ឬទេ?
ចាស៎

កូ ន

នៅលីវ

លេខសន្តិសុខសង្គ ម៖

ទេ

ចាស៎

ទេ

ត�ើអ្នករំពឹងទុកថា មានកូ នចំនួនប៉ុន្មា ននាក់?

ទេ

ឆ្ល ើយសំណួរខាងក្រោម ប�ើអ្នកកំពុងដាក់ពាក្យសុំសម្រាប់បុគ្គ លនេះ។
	ប្រសិនប�ើមិនមានសិទ្ធិទទួ លបានការចេញថ្លៃ ធានារ៉ា ប់រងថែទាំសុខភាពពេញលេញ ត�ើបុគ្គលនេះត្រូវការពិនិត្យឡ�ើង វ ិញការចេញថ្លៃ ធានារ៉ា ប់រងសម្រាប់កម្ម វ ិធីសេវាកម្ម ផែនការគ្រួ សារតែប៉ុណ្ណោះ?

ចាស៎

ទេ

ចាស៎

ទេ

ប្រសិនប�ើអ្នកមានអាយុក្រោម 21 ឆ្នា ំ យ�ើងខ្ញុំនឹងគិតពិចារណាអំពីប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេក្នុងការសម្រេចចុងក្រោយរបស់យ�ើងចំពោះកម្ម វ ិធីសេវាកម្ម ផែនការគ្រួ សារតែប៉ុណ្ណោះ។ ប្រសិនប�ើអ្នកមានបំណងចង់ពិនិត្យឡ�ើង វ ិញកា
រចេញថ្លៃ ធានា រ៉ា ប់រងថែទាំសុខភាពពេញលេញ យ�ើងខ្ញុំនឹងត្រូវការវាយតម្លៃ ប្រាក់ចំណូលគ្រួ សាររបស់ពួកគេ ដែលរ ួមមានប្រាក់ចំណូលរបស់ឪពុកឬម្តា យពួ កគេ។ ត�ើបុគ្គលនេះត្រូវការពិនិត្យឡ�ើង វ ិញកម្ម វ ិធីសេវាកម្ម ផែនការគ្រួ សារ
និងមិនមែនសម្រាប់ការចេញ ថ្លៃ ធានារ៉ា ប់រងថែទាំសុខភាពពេញលេញឬទេ?

ចាស៎

ទេ

ដោយមិនគិតពីអាយុ ត�ើបុគ្គលនេះភ័យខ្លា ចថាព័ត៌មានដែលពួ កគេអាចទទួ លបាននៅកន្លែងដែលពួ កគេរស់នៅអំពីសេវាកម្ម ផែនការគ្រួ សារ អាចបង្ក ឱ្យមានបញ្ហាផ្ វកាយ
លូ
ផ្ វចិ
លូ ត្ត ឬហេតុផលអាក្រក់ផ្សេងទ�ៀតពីប្តីឬប្រពន្ធ
ឪពុកម្តា យរបស់ ឬអ្ន កដទៃ ទ�ៀតឬទេ?

ត�ើបុគ្គលនេះជាពលរដ្ឋអាមេរ ិកឬសញ្ជាតិអាមេរ ិកឬទេ?

ចាស៎

ទេ

ប�ើបុគ្គ លនេះមិនមែនពលរដ្ឋ អាមេរ ិកឬសញ្ជាតិអាមេរ ិក សូ មឆ្ល ើយសំណួរនានាខាងក្រោមនេះ៖
ត�ើបុគ្គលនេះមានឋានៈជា
អន្តោប្រវេសន៍ស្របច្បាប់ឬទេ?

ចាស៎

ត�ើបុគ្គលនេះបានរស់នៅអាមេរ ិកចាប់តាំងពីឆ្នា ំ 1996?

ប្រភេទឯកសារ៖

ប�ើឆ្ល ើយថា ចាស៎ សូ មបំពេញប្រភេទឯកសារ

ចាស៎

ទេ

ត�ើបុគ្គលនេះ ឬប្តីឬប្រពន្ធ ឬឪពុកឬម្តា យរបស់អ្នក ជាអតីតយុទ្ធជន ឬកំពុងបំពេញកាតព្វ កិច្ចសកម្ម នៅក្នុងកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរ ិកឬទេ?
ចាស៎

ត�ើបុគ្គលនេះមានពិការភាព ឬមានតម្រូវការថែទាំសុខភាពពិសេសឬទេ?
ចាស៎

ឯកសារលេខប័ណ្ណសម្គា ល់ខ្ លួន៖

និងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសម្គា ល់ខ្ លួន។

ទេ

ប�ើឆ្ល ើយថា ចាស៎ ត�ើមានភាពពិការអ្វី? (ដែលមានជម្រើស)

ត�ើបុគ្គលនេះត្រូវការជំនួយបង់ វ ិក្ក យបត្រពេទ្យណាមួ យពីរយៈពេលបី ខែចុងក្រោយឬទេ?

ទេ

ចាស៎

ទេ

ត�ើបុគ្គលនេះរស់នៅក្នុងមណ្ឌ លថែទាំសុខភាពរយៈពេលវែងឬមន្ទីរសុខាភិបាល ឬមានស្ថា នភាពសុខភាពផ្ វកាយ
លូ
ផ្ វចិ
លូ ត្ត ឬអារម្ម ណ៍ដែលបណ្តា លឱ្យមានការកំណត់កម្រិតសកម្ម ភាពនានា (ដូ ចជាការងូ តទឹក ការស្ល ៀកពាក់ ការងារផ្ទះប្រចាំថ្ងៃ ជាដ�ើម)?
ចាស៎

ទេ

សំណួរសម្រាប់បុគ្គ លនានា
អាយុក្រោម 26 ឆ្នា ៖ំ
ជាតិសាសន៍ (ដែលមានជម្រើស)
(សូ មគូ សយកចំណុចទាំងអស់
ដែលត្រូវអនុវត្ត )
ក្រុមជនជាតិភាគតិច
(ដែលមានជម្រើស)

ត�ើបុគ្គលនេះជាសិស្សឬនិស្សិតរ�ៀន
ពេញម៉ោ ង?

ចាស៎

ទេ

ត�ើបុគ្គលនេះបានស្ថិតនៅកន្លែងថែទាំកូនចិញ្ចឹមបណ្តោះអាសន្ន នៅ
អាយុ 18 ឆ្នា ំ ឬអាយុច្រើនជាងនេះឬទេ?

នៅរដ្ឋមួ យណា?
ចាស៎

ទេ

ជនជាតិ ស្បែកខ្មៅ ឬអាមេរ ិកអាហ្រ្វិក

អាស៊ី

ជនជាតិដ�ើមហាវ៉ៃ ឬកោះប៉ាស៊ីហ្វិក

ឥណ្ឌា អាមេរ ិច ឬជនជាតិដ�ើមអាឡាស្កា (សូ មម�ើលឧបសម្ ព័ន្ធ A)

ជនជាតិ ស្បែកស	

ផ្សេងៗ ___________________________________________________________________

អេស្ប៉ាញ ឬឡាទីន

មិនមែនអេស្ប៉ាញ ឬឡាទីន

ទំព័រ 7

PA 600 HC-C 8/19

ព័ត៌មានអំពីពន្ធ
បំពេញព័ត៌មាននេះសម្រាប់ប្តីឬប្រពន្ធ /ដៃគូ របស់អ្នក និងកូ នៗដែលរស់នៅជាមួ យអ្ន ក និង/ឬ អ្ន កផ្សេងទ�ៀតនៅក្នុងរបាយការណ៍ពន្ធ ប្រាក់ចំណូលសហព័ន្ធដូចគ្នារបស់អ្នក
ប្រសិនប�ើអ្នកដាក់ឯកសារមួ យច្បាប់។
ត�ើបុគ្គលណាម្នា ក់ក្នុងចំណោមបុគ្គលនានាដែលមានរាយបញ្ជីឈ្មោះក្នុងពាក្យសុំនេះមានផែនការដាក់របាយការណ៍ពន្ធ ប្រាក់ចំណូលសហព័ន្ធ ឆ្នា កំ ្រោយ?

ចាស៎

ទេ

ប�ើឆ្ល ើយថា ចាស៎ សូ មរាយបញ្ជីឈ្មោះអ្ន កដាក់ឯកសារពន្ធ និងរាយបញ្ជីឈ្មោះប្តីឬប្រពន្ធ របស់អ្នកដាក់ឯកសារពន្ធ ប្រសិនប�ើការដាក់ឯកសាររបាយការណ៍រ ួមគ្នា ។

ឈ្មោះអ្ន កដាក់ឯកសារពន្ធ

ប្រសិនប�ើការដាក់ឯកសាររ ួមគ្នា ៖ ឈ្មោះប្ តីឬប្រពន្ធ

ត�ើបុគ្គលណាម្នា ក់ក្នុងចំណោមបុគ្គលនានាដែលមានរាយបញ្ជីឈ្មោះក្នុងពាក្យសុំ នឹងទាមទារសំណងចំពោះអ្ន ករស់នៅក្នុងបន្ទុកណាម្នា ក់នៅក្នុងរបាយការណ៍ពន្ធ របស់ពួកគេឬទេ?

ចាស៎

ទេ

ប�ើឆ្ល ើយថា ចាស៎ សូ មរាយបញ្ជីឈ្មោះអ្ន កដាក់ឯកសារពន្ធ និងរាយបញ្ជីឈ្មោះអ្ន ករស់នៅក្នុងបន្ទុក។
អ្ន ករស់នៅក្នុងបន្ទុកម្នា ក់ អាចទាមទារសំណងដោយអ្ន កដាក់ឯកសារពន្ធ តែមួ យប៉ុណ្
ណ ោះ។ សម្រាប់អ្នកដាក់ឯកសារពន្ធ រ ួមគ្នា អ្ន កគ្រាន់តែត្រូវការរាយបញ្ជីឈ្មោះអ្ន ករស់នៅក្នុងបន្ទុកសម្រាប់អ្នក
ដាក់ឯកសារពន្ធ ដែលនឹងចុះហត្ថលេខាសំណុំបែបបទពន្ធ ។

ឈ្មោះអ្ន កដាក់ឯកសារពន្ធ

អ្ន ករស់នៅក្នុងបន្ទុក

ត�ើបុគ្គលណាម្នា ក់ក្នុងចំណោមបុគ្គលនានាដែលមានរាយបញ្ជីឈ្មោះក្នុងពាក្យសុំ នឹងទាមទារសំណងក្នុងនាមជាអ្ន ករស់នៅក្នុងបន្ទុកនៅក្នុងរបាយការណ៍ពន្ធ របស់អ្នកណាម្នា ក់ឬទេ?

ចាស៎

ទេ

ប�ើឆ្ល ើយថា ចាស៎ សូ មរាយបញ្ជីឈ្មោះអ្ន ករស់នៅក្នុងបន្ទុក និងរាយបញ្ជីឈ្មោះអ្ន កដាក់ឯកសារពន្ធ សម្រាប់អ្នកណាដែលជាអ្ន ករស់នៅក្នុងបន្ទុក ដែលនឹងត្រូវទាមទារសំណង។
អ្ន កមិនចាំបាច់បំពេញព័ត៌មានក្នុងតារាងនេះទេ ប្រសិនប�ើអ្នករស់នៅក្នុងបន្ទុក ត្រូវបានរាយបញ្ជីឈ្មោះខាងល�ើហ�ើយនោះ។

ឈ្មោះអ្ន ករស់នៅក្នុងបន្ទុក

ឈ្មោះអ្ន កដាក់ឯកសារពន្ធ

ញាតិភាពចំពោះអ្ន កដាក់ឯកសារពន្ធ

ការកាត់យកពន្ធ
ប្រសិនប�ើមាននរណាម្នា ក់បង់ប្រាក់សម្រាប់អ្វីមួ យជាក់លាក់ ដែលអាចកាត់យកក្នុងរបាយការណ៍ពន្ធ ប្រាក់ចំណូលសហព័ន្ធ ដែលប្រាប់យ�ើងអំពីពួកគេនោះ អាចរ�ៀបចំការចំណាយល�ើការចេញ
ថ្លៃ ធានារ៉ា ប់រងថែទាំសុខភាពទាបជាងបន្តិច។
សម្គាល់៖ ប្រសិនប�ើអ្នកជាអ្ន កប្រកបកិច្ចការជំនួញជាម្ចាស់ដោយខ្ លួនឯង កុំរាប់បញ្ចូលការចំណាយដែលអ្ន កនឹងរ�ៀបរាប់បញ្ជីជាការចំណាយល�ើសំណុំបែបបទពន្ធ តាមកម្ម វ ិធី ផ្នែ ក C
របស់អ្នកឡ�ើយ (ឧទាហរណ៍ការចំណាយល�ើរថយន្ត និងរថយន្តដឹកទំនិញ ការបញ្ចុះតម្លៃ ប្រាក់ឈ្ នួលនិយោជិត និងអត្ថ ប្រយោជន៍បន្ទា ប់បន្សំ ជាដ�ើម)។

ត�ើមាននរណាម្នា ក់ មានការចំណាយពី៖
( )(គូ ស ចាស៎)

ចាស៎

ត�ើការចំណាយនេះជារបស់នរណា?

ការកាត់យកការប្រាក់កម្ចីរបស់សិស្សឬនិស្សិត
ការកាត់យកធានារ៉ា ប់រងសុខភាពរបស់អ្នកប្រកបកិច្ចការជំនួញជាម្ចាស់ដោ
យខ្ លួនឯង
ផ្នែ កដែលអាចកាត់យកបានពីពន្ធ ប្រកបកិច្ចការជំនួញជាម្ចាស់ដោយខ្ លួនឯង

ការកាត់យកតាមគណនីសន្សំប្រាក់ ថែទាំសុខភាព

ផ្សេងៗ (សូ មបញ្ជាក់)
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ត�ើថ្លៃចំណាយនេះ
ត្រូវបង់ប្រាក់ជាញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា ?
(មួ យដង រ�ៀងរាល់ ខែ រ�ៀងរាល់បីខែ
ពីរដងក្នុងមួ យឆ្នា ំ រ�ៀងរាល់ឆ្នា ំ)

ប៉ុន្មាន?

ប្រាក់ចំណូល
សូ មប្រាប់យ�ើងអំពីប្រាក់ចំណូលរបស់កូនណាម្នា ក់ ឬឬមនុស្សពេញវ័យដែលអ្ន កបានរាយបញ្ជីឈ្មោះនៅក្នុងពាក្យសុំនេះ។
សូ មរាយបញ្ជីប្រាក់ចំណូលទាំងអស់ ដូ ចជា៖
• ការងារ (ប្រាក់ឈ្ នួល ប្រាក់ទឹកតែ កម្រៃជ�ើងសារ ប្រាក់បន្ថែមល�ើកទឹកចិត្ត)
• ការប្រកបកិច្ចការជំនួញជាម្ចាស់ដោយខ្ លួនឯង (រ ួមទាំងការម�ើលក្មេ ង និងបន្ទ ប់និងអាហារបរ ិភោគ ដែលបង់ប្រាក់ជូនអ្ន ក)
•	សំណងភាពគ្មានការងារធ្វើ
• អត្ថ ប្រយោជន៍សន្តិសុខសង្គ ម
•	ប្រាក់ចូលនិវត្ត ន៍/ការចូ លនិវត្ត ន៍
•	សោធនអាហារកិច្ច
• ភាគលាភ/ការប្រាក់
• ការធ្វើកសិកម្ម /ការនេសាទ
• ការជួ ល/ថ្លៃ សួយសារ

ត�ើប្រាក់ចំណូលនេះជារបស់នរណា?

ប្រភេទ/ប្រភពប្រាក់ចំណូល

ត�ើប្រាក់ចំណូលនេះ
ទទួ លបានញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា ?
(រ�ៀងរាល់សប្តាហ៍
រ�ៀងរាល់ពីរសប្តាហ៍ រ�ៀងរាល់ ខែ
រ�ៀងរាល់ឆ្នា ំ)

ចំនួនម៉ោ ងមធ្យម
បានធ្វើការនៅ
ដ�ើមសប្ដាហ៍
នីមួ យៗ៖

ចំនួនទឹកប្រាក់សរុប?

(ចំនួនប្រាក់ចំណូលមុនការបង់ពន្ធ
និងការកាត់ចេញ)

កាលពីឆ្នា ំកន្ល ងទៅ ត�ើមាននរណាម្នា ក់៖ (សូ មជ្រើសរ� ើសចំណុចទាំងអស់ ដែលត្រូវអនុវត្ត )
ផ្លាស់ប្រការងារ?
តូ
នរណា? ___________________________________________________________________________

ចាប់ផ្ត ើមធ្វ ើការងារពីរបីម៉ោ ងឬទេ? នរណា? _______________________________________________

ឈប់ធ្វ ើការ? នរណា? ______________________________________________________________________________
ត�ើមានប្រាក់ចំណូលរបស់នរណាម្នា ក់ផ្លាស់ប្រពី
តូ មួយខែទៅមួ យខែឬទេ?

ចាស៎

ទេ

ប�ើឆ្ល ើយថា ចាស៎ សូ មរាយបញ្ជីឈ្មោះអ្ន កដែលមានប្រាក់ចំណូលផ្លាស់ប្រតូ និងប្រាក់ចំណូលសរុបដែលរំពឹងទុកក្នុងឆ្នា ំនេះ និងឆ្នា ំក្រោយ។

ឈ្មោះ

ប្រាក់ចំណូលសរុបដែលរំពឹងទុកក្នុងឆ្នា នំ េះ
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ប្រាក់ចំណូលសរុបដែលរំពឹងទុកនៅឆ្នា កំ ្រោយ
(ប្រសិនប�ើវាមានខុសគ្នា)
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ការធានារ៉ាប់រងសុខភាព
ប្រសិនប�ើមាននរណាម្នា ក់ ដែលអ្ន កនឹងដាក់ពាក្យសុំនោះ មានការចេញថ្លៃ ធានារ៉ា ប់រងសុខភាព ឬមានការចេញថ្លៃ ធានារ៉ា ប់រងសុខភាពក្នុងពេលកន្ល ងមកថ្មីៗនេះសូ មបំពេញផ្នែ កនេះ។
ត�ើមាននរណាម្នា ក់ ដែលអ្ន កនឹងដាក់ពាក្យសុំនោះ មានការចេញថ្លៃ ធានារ៉ា ប់រងសុខភាពឬទេ?

ចាស៎

ទេ

ត�ើមាននរណាម្នា ក់ ដែលអ្ន កនឹងដាក់ពាក្យសុំនោះ មានការចេញថ្លៃ ធានារ៉ា ប់រងសុខភាពក្នុងរយៈពេល 90 ថ្ងៃ ចុងក្រោយឬទេ?

ចាស៎

ទេ

ប�ើឆ្ល ើយថា ចាស៎ សូ មបំពេញផ្នែកបន្ទា ប់ ហ�ើយប្រាប់យ�ើងអំពីការធានារ៉ា ប់រងទាំងអស់ ដែលអ្ន កអាច។ ប�ើគ្មាន សូ មរំលងផ្នែកនេះ។
ប្រសិនប�ើអ្នកមាន (ឬមានក្នុងរយៈពេល 90 ថ្ងៃ ចុងក្រោយ) ការចេញថ្លៃ ធានារ៉ា ប់រងថែទាំសុខភាពច្រើនជាងមួ យប្រភេទ សូ មបំពេញក្នុងប្រអប់មួយសម្រាប់គោលនយោបាយ នីមួ យៗ ។ ប្រសិនប�ើអ្នកមានប់គោលនយោបាយច្រើនជាងបី
អ្ន កត្រូវការថតចម្លងទំព័រនានា ហ�ើយភ្ជា ប់វា មកជាមួ យ។

ប្រភេទនៃការចេញថ្លៃធានា
រ៉ាប់រងថែទាំសុខភាព

ការធានារ៉ា ប់រងនិយោជក

Medicare

TRICARE*

Peace Corps

ផែនការបុគ្គល

ផ្សេងៗ

រាយបញ្ជីឈ្មោះអ្ន កណាដែលទទួ លបាន (ឬបានទទួ ល) ការចេញថ្លៃ៖
ឈ្មោះអ្ន កកាន់គោលនយោបាយ៖

នាមខ្ លួន៖

នាមត្រកូ ល៖

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនធានារ៉ា ប់រង៖

នាមខ្ លួន៖

នាមត្រកូ ល៖

លេខគោលនយោបាយ៖

នាមខ្ លួន៖

នាមត្រកូ ល៖

ឈ្មោះ/លេខក្រុម៖

នាមខ្ លួន៖

នាមត្រកូ ល៖

ត�ើទទួលបាន (ឬបានទទួ ល)
ការចេញថ្លៃអ្វីខ្លះ?

ការថែទាំនៅមន្ទីរពេទ្យ

ការចញវេជ្ជ បញ្ជា	

ជួ បគ្រូពេទ្យ

ធ្មេញ

ត�ើការធានារ៉ា ប់រងនេះមាន (ឬមានរ ួចហ�ើយ) ផែនការធានារ៉ា ប់រងដែលមានកំណត់
(ដូ ចជាគោលនយោបាយគ្រោះថ្នា ក់នៅសាលា) ឬទេ?

ការថែទាំភ្នែ ក

ចាស៎

ត�ើការធានារ៉ាប់រងនេះ បានឈប់ (ឬនឹងឈប់)
នៅពេលណា?

ត�ើការធានារ៉ាប់រងនេះ
បានចាប់ផ្តើមនៅពេលណា?

(សូ មទុកកន្លែងនេះឲ្យនៅទំនេរ ប្រសិនប�ើអ្នកនៅតែទទួ លបានការចេញថ្លៃ ។)

ប�ើឆ្ល ើយថា ចាស៎ អ្ន កណាបាត់បង់ការចេញថ្លៃធានារ៉ា ប់រង?

ត�ើការធានារ៉ា ប់រងសុខភាពនេះ បានបញ្ច ប់ (ឬនឹងបញ្ច ប់) ដោយសារអ្ន កកាន់កាប់គោលនយោបាយបាត់បង់ការងារ
(ការងារបណ្តោះអាសន្ន តែមានបង់ប្រាក់ បញ្ឈប់ពីការងារ ចាកចេញពីការងារ) ឬផ្លាស់ប្រការងារឬទេ?
តូ
ចាស៎

ទេ

ទេ

ត�ើមានកូ នណាម្នា ក់បាន (ឬនឹង) បាត់បង់ការធានារ៉ា ប់រងសុខភាពដោយសារនិយោជកឈប់ផ្ត ល់ជូនការចេញថ្លៃ ធានារ៉ា ប់រងឬទេ?

ចាស៎

ទេ

*សូ មកុំគូស ប�ើអ្នកមានការថែទាំសុខភាពដោយផ្ទាល់ ឬកាតព្វ កិច្ចការងារដែលមានគ្រោះថ្នា ក់។

ប្រភេទនៃការចេញថ្លៃធា
នារ៉ាប់រងថែទាំសុខភាព

ការធានារ៉ា ប់រងនិយោជក

Medicare

TRICARE*

Peace Corps

ផែនការបុគ្គល

ផ្សេងៗ

រាយបញ្ជីឈ្មោះអ្ន កណាដែលទទួ លបាន (ឬបានទទួ ល) ការចេញថ្លៃ៖
ឈ្មោះអ្ន កកាន់គោលនយោបាយ៖

នាមខ្ លួន៖

នាមត្រកូ ល៖

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនធានារ៉ា ប់រង៖

នាមខ្ លួន៖

នាមត្រកូ ល៖

លេខគោលនយោបាយ៖

នាមខ្ លួន៖

នាមត្រកូ ល៖

ឈ្មោះ/លេខក្រុម៖

នាមខ្ លួន៖

នាមត្រកូ ល៖

ត�ើទទួលបាន (ឬបានទទួ ល)
ការចេញថ្លៃអ្វីខ្លះ?

ការថែទាំនៅមន្ទីរពេទ្យ

ការចញវេជ្ជ បញ្ជា	

ជួ បគ្រូពេទ្យ

ធ្មេញ

ការថែទាំភ្នែ ក

ចាស៎

ទេ

ត�ើការធានារ៉ាប់រងនេះ បានឈប់ (ឬនឹងឈប់)
នៅពេលណា?

ត�ើការធានារ៉ាប់រងនេះ
បានចាប់ផ្តើមនៅពេលណា?

(សូ មទុកកន្លែងនេះឲ្យនៅទំនេរ ប្រសិនប�ើអ្នកនៅតែទទួ លបានការចេញថ្លៃ ។)

ប�ើឆ្ល ើយថា ចាស៎ អ្ន កណាបាត់បង់ការចេញថ្លៃធានារ៉ា ប់រង?

ត�ើការធានារ៉ា ប់រងសុខភាពនេះ បានបញ្ច ប់ (ឬនឹងបញ្ច ប់) ដោយសារអ្ន កកាន់កាប់គោលនយោបាយបាត់បង់ការងារ
(ការងារបណ្តោះអាសន្ន តែមានបង់ប្រាក់ បញ្ឈប់ពីការងារ ចាកចេញពីការងារ) ឬផ្លាស់ប្រការងារឬទេ?
តូ
ចាស៎

ត�ើការធានារ៉ា ប់រងនេះមាន (ឬមានរ ួចហ�ើយ) ផែនការធានារ៉ា ប់រងដែលមានកំណត់
(ដូ ចជាគោលនយោបាយគ្រោះថ្នា ក់នៅសាលា) ឬទេ?

ទេ

ត�ើមានកូ នណាម្នា ក់បាន (ឬនឹង) បាត់បង់ការធានារ៉ា ប់រងសុខភាពដោយសារនិយោជកឈប់ផ្ត ល់ជូនការចេញថ្លៃ ធានារ៉ា ប់រងឬទេ?

ចាស៎

ទេ

* សូ មគូ ស ប�ើអ្នកមានការថែទាំសុខភាពដោយផ្ទាល់ ឬកាតព្វ កិច្ចការងារដែលមានគ្រោះថ្នា ក់។

(ការធានារ៉ាប់រងសុខភាពនេះ បន្តទៅទំព័របន្ទាប់)។
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ការធានារ៉ាប់រងសុខភាព (បន្ត)
ប្រភេទនៃការចេញថ្លៃធានា
រ៉ាប់រងថែទាំសុខភាព

ការធានារ៉ា ប់រងនិយោជក

Medicare

TRICARE*

Peace Corps

ផែនការបុគ្គល

ផ្សេងៗ

រាយបញ្ជីឈ្មោះអ្ន កណាដែលទទួ លបាន (ឬបានទទួ ល) ការចេញថ្លៃ៖
ឈ្មោះអ្ន កកាន់គោលនយោបាយ៖

នាមខ្ លួន៖

នាមត្រកូ ល៖

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនធានារ៉ា ប់រង៖

នាមខ្ លួន៖

នាមត្រកូ ល៖

លេខគោលនយោបាយ៖

នាមខ្ លួន៖

នាមត្រកូ ល៖

ឈ្មោះ/លេខក្រុម៖

នាមខ្ លួន៖

នាមត្រកូ ល៖

ត�ើទទួលបាន (ឬបានទទួ ល)
ការចេញថ្លៃអ្វីខ្លះ?

ការថែទាំនៅមន្ទីរពេទ្យ

ការចញវេជ្ជ បញ្ជា	

ជួ បគ្រូពេទ្យ

ធ្មេញ

ត�ើការធានារ៉ាប់រងនេះ
បានចាប់ផ្តើមនៅពេលណា?

ត�ើការធានារ៉ា ប់រងនេះមាន (ឬមានរ ួចហ�ើយ) ផែនការធានារ៉ា ប់រងដែលមានកំណត់
(ដូ ចជាគោលនយោបាយគ្រោះថ្នា ក់នៅសាលា) ឬទេ?

ការថែទាំភ្នែ ក

ចាស៎

ត�ើការធានារ៉ាប់រងនេះ បានឈប់ (ឬនឹងឈប់)
នៅពេលណា?

(សូ មទុកកន្លែងនេះឲ្យនៅទំនេរ ប្រសិនប�ើអ្នកនៅតែទទួ លបានការចេញថ្លៃ ។)

ប�ើឆ្ល ើយថា ចាស៎ អ្ន កណាបាត់បង់ការចេញថ្លៃធានារ៉ា ប់រង?

ត�ើការធានារ៉ា ប់រងសុខភាពនេះ បានបញ្ច ប់ (ឬនឹងបញ្ច ប់) ដោយសារអ្ន កកាន់កាប់គោលនយោបាយបាត់បង់ការងារ
(ការងារបណ្តោះអាសន្ន តែមានបង់ប្រាក់ បញ្ឈប់ពីការងារ ចាកចេញពីការងារ) ឬផ្លាស់ប្រការងារឬទេ?
តូ
ចាស៎

ទេ

ទេ

ត�ើមានកូ នណាម្នា ក់បាន (ឬនឹង) បាត់បង់ការធានារ៉ា ប់រងសុខភាពដោយសារនិយោជកឈប់ផ្ត ល់ជូនការចេញថ្លៃ ធានារ៉ា ប់រងឬទេ?

ចាស៎

ទេ

* សូ មគូ ស ប�ើអ្នកមានការថែទាំសុខភាពដោយផ្ទាល់ ឬកាតព្វ កិច្ចការងារដែលមានគ្រោះថ្នា ក់។
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ការធានារ៉ាប់រងសុខភាពពីនិយោជករបស់អ្នក
ប្រសិនប�ើមាននរណាម្នា ក់ ដែលអ្ន កនឹងដាក់ពាក្យសុំនោះ មាន ឬត្រូវបានគេផ្តល់ជូនការធានារ៉ា ប់រងសុខភាពពីការងារមួ យនោះ សូ មបំពេញផ្នែ កនេះ។ ហ�ើយនេះរាប់បញ្ចូលទាំងការចេញថ្លៃ ធា
នារ៉ា ប់រងពី ការងាររបស់នរណាម្នា ក់ផ្សេងទ�ៀត ដូ ចជាឪពុកឬម្តា យ ឬប្តីឬប្រពន្ធ ។
ត�ើមាននរណាម្នា ក់ ដែលអ្ន កនឹងដាក់ពាក្យសុំនោះ មានការធានារ៉ា ប់រងសុខភាពពីការងារមួ យឬទេ?
ឬប្តីឬប្រពន្ធ ក៏ដោយ។

ចាស៎

ទេ	គូ សយក ចាស៎ ប�ើទោះជាការចេញថ្លៃ ធានារ៉ា ប់រងនេះមកពីការងាររបស់នរណាម្នា ក់ផ្សេងទ�ៀត ដូ ចជាឪពុកឬម្តា យ

ប�ើឆ្ល ើយថា ចាស៎ សូ មបំពេញផ្នែកនេះ និងព័ត៌មានជាច្រើនទ�ៀត ដែលអ្ន កអាចធ្វើបាននៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ B៖ ការចេញថ្លៃធានារ៉ាប់រងសុខភាពពីការងារ។
ត�ើនេះជាផែនការអត្ថ ប្រយោជន៍និយោជិតរដ្ឋ?
ចាស៎

ត�ើមានការចេញថ្លៃ ធានារ៉ា ប់រង COBRA នេះឬទេ?

ទេ

ប្រសិនប�ើអ្នកទទួ លបានការចេញថ្លៃ ធានារ៉ា ប់រងសុខភាពពីការងាររបស់អ្នក
ត�ើអ្នកត្រូវ(ឬនឹងអាច) បង់ប្រាក់សម្រាប់ការចេញថ្លៃ ធានារ៉ា ប់រងរបស់អ្នកឬទេ?

ចាស៎

ទេ

ចាស៎

ទេ

ត�ើនេះជាផែនការថែទាំសុខភាពសម្រាប់និវត្ត ន៍ឬជនចូ លនិវត្ត ន៍?
ចាស៎

ទេ

ត�ើអ្នកត្រូវ(ឬនឹងអាច) បង់ប្រាក់សម្រាប់ការចេញថ្លៃ ធានារ៉ា ប់រងកូ នរបស់អ្នកឬទេ?

ត�ើមានការចំណាយប៉ុន្មា នល�ើការចេញថ្លៃ ធានារ៉ា ប់រងក្រុមគ្រួ សារតាមរ
យៈផែនការថែទាំសុខភាពក្រុមនិយោជករបស់អ្នក?

ចាស៎

ទេ

ត�ើមានការចំណាយប៉ុន្មា ន ដ�ើម្បីចេញថ្លៃ ធានារ៉ា ប់រងកូ នរបស់
អ្ន កតាមរយៈផែនការថែទាំសុខភាពនិយោជករបស់អ្នក?

ការចុះបញ្ជីឈ្មោះអ្ន កបោះឆ្នោ ត (ដែលមានជម្រើស)
ប្រសិនប�ើអ្នកមិនត្រូវបានគេចុះឈ្មោះបោះឆ្នោ តនៅកន្លែងដែលអ្ន ករស់នៅឥឡូវនេះ ត�ើអ្នកចង់ដាក់ពាក្យសុំចុះឈ្មោះបោះឆ្នោ តនៅទីនេះនៅថ្ងៃ នេះឬទេ?

ចាស៎

ទេ

ប្រសិនប�ើអ្នកមិនគូសប្រអប់ទាង
ំ ពីរនេះទេ អ្ន កនឹងត្រូវបានគេចាត់ទុកថា បានសម្រេចចិត្តមិនចុះឈ្មោះបោះឆ្នោ តនៅពេលនេះឡ�ើយ។
ដ�ើម្បីចុះឈ្មោះ អ្ន កត្រូវតែ៖ 1) មានអាយុយ៉ាងតិច 18 ឆ្នា ំ នៅថ្ងៃបោះឆ្នោ តបន្ទាប់; 2) ជាពលរដ្ឋ អាមេរ ិកដែលមានរយៈពេលយ៉ាងតិចមួ យខែមុនការបោះឆ្នោ តបន្ទាប់;
3) រស់នៅក្នុងរដ្ឋ ផេននីលស៊ីលវ៉ានន�ៀ Pennsylvania និងមណ្ឌលបោះឆ្នោ តយ៉ាងតិច 30 ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោ តល�ើកក្រោយ។
ការដាក់ពាក្យសុំចុះឈ្មោះ ឬការបដិសេធមិនចុះឈ្មោះបោះឆ្នោ ត នឹងមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់ចំនួនជំនួយដែលអ្ន កនឹងត្រូវផ្តល់ជូនដោយទីភ្នា ក់ងារនេះឡ�ើយ។
ប្រសិនប�ើអ្នកចង់ជួយបំពេញសំណុំបែបបទពាក្យសុំចុះឈ្មោះអ្ន កបោះឆ្នោ ត យ�ើងខ្ញុំនឹងជួ យអ្ន ក។ ការសម្រេចចិត្តថា ត្រូវស្វែ ងរកឬទទួ លយកជំនួយគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នក។
អ្ន កអាចបំពេញសំណុំបែបបទពាក្យសុំជាលក្ខ ណៈឯកជន។ សូ មទាក់ទងការ ិយាល័យជំនួយខោនធី ប្រសិនប�ើអ្នកចង់បានជំនួយ។ ប្រសិនប�ើអ្នកជ�ឿជាក់ថា មាននរណាម្នា ក់បានរំខានដល់សិទ្ធិរបស់អ្នក
ចំពោះការចុះឈ្មោះ ឬការបដិសេធមិនចុះឈ្មោះបោះឆ្នោ ត សិទ្ធិរបស់អ្នកចំពោះសិទ្ធិឯកជនភាពក្នុងការសម្រេចចិត្តថាត�ើត្រូវចុះឈ្មោះ ឬការដាក់ពាក្យសុំចុះឈ្មោះបោះឆ្នោ ត
ឬសិទ្ធិរបស់អ្នកដ�ើម្បីជ្រើសរ� ើសគណបក្សនយោបាយផ្ទាល់ខ្ លួនរបស់អ្នក ឬចំណង់ចំណូលចិត្តខាងនយោបាយផ្សេងទ�ៀតនោះ អ្ន កអាចដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅលេខាធិការសហគមន៍នៃក្រសួងការបរទេសរដ្ឋផេនស៊ីលវ៉ា នន�ៀ
តាមអាសយដ្ឋាន Secretary of the Commonwealth, PA Department of State, Harrisburg, PA 17120 ។ (លេខទូ រស័ព្ទឥតគិតថ្លៃ 1-877-VOTESPA)។

COUNTY ASSISTANCE OFFICE STAFF WILL COMPLETE THIS BOX BASED UPON YOUR RESPONSE ABOVE
បុគ្គ លិកការ ិយាល័យជំនួយនៅខោនធី នឹងបំពេញប្រអប់នេះដោយផ្អែកល�ើចម្ល ើយរបស់អ្នកនៅខាងល�ើ
__/__/__
Declined, not interested __/__/__
Given to Client

PA 600 HC-C 8/19

__/__/__
__/__/__

Sent to voter registration
Not a U.S. citizen

ទំព័រ 12

Mailed to Client

__/__/__

Declined, already registered

__/__/__

សិទ្ធិ និងការទទួ លខុសត្រូវរបស់អ្នក
ជំនួយវេជ្ជសាស្ត្រ

ខ្ញុំត្រូវតែប្រើប្រព័ន្ធ EBT ឬប័ណ្ណ ACC ACCESS សម្រាប់អ្នកដែលមានសិទ្ធិ
ស្របច្បាប់ តែប៉ុណ្ណោះ ហ�ើយខ្ញុំអាចទទួ លបានតែអត្ថ ប្រយោជន៍ ដែលត្រូវការ
និងសមហេតុផលប៉ុណ្ណោះ ។

• ខ្ញុំយល់ថារដ្ឋ Pennsylvania ទទួ លព័ត៌មានពីប្រព័ន្ធផ្ទ ៀងផ្ទាត់ភាពមានសិទ្ធិ
ស្របច្បាប់ចំពោះប្រាក់ចំណូល (IEVS) ស្ថា ប័នហិរញ្ញ វត្ថុ របាយការណ៍អតិថិជន
និងទីភ្នា ក់ងាររដ្ឋនិងសហព័ន្ធ ដ�ើម្បីផ្ទ ៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានដែលខ្ញុំ
ផ្តល់ជូនពួ កគេ។ ព័ត៌មានដែលអាចមានតាមរយៈប្រព័ន្ធ IEVS
និងអង្គ ភាពផ្សេងទ�ៀត នឹងត្រូវបាន ស្ន ើសុំ ប្រើប្រាស់ និងអាចត្រូវបាន
ផ្ទ ៀងផ្ទាត់តាមរយៈប្រភេពព័ត៌មាននៅ ពេលព័ត៌មានលម្អិតដែលខុសគ្នា
ត្រូវបានរកឃ�ើញដោយភ្នា ក់ងាររដ្ឋ ហ�ើយព័ត៌មាន បែបនេះអាចមានផលប៉ះ
ពាល់ដល់ភាពមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ និងកម្រិតនៃអត្ថ ប្រយោជន៍ គ្រួ សាររបស់ខ្ញុំ។

• ខ្ញុំយល់ថា ខ្ញុំមិនចាំបាច់ផ្ត ល់ជូនលេខសន្តិសុខសង្គ មសម្រាប់នរណាម្នា ក់
ដែលមិនដាក់ពាក្យសុំការថែទាំសុខភាពឡ�ើយ។ ប្រសិនប�ើខ្ញុំពិតជាផ្តល់ជូនលេខសន្តិសុ
ខសង្គ ម របស់ពួកគេ វាអាចត្រូវប្រើប្រាស់ ដ�ើម្បីពិនិត្យម�ើលព័ត៌មាននៅក្នុង
ពាក្យសុំនេះ។
• ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា ព័ត៌មានទាំងអស់ ដែលបានបញ្ចូលគឺជាព័ត៌មានពិត
ដែលសិ្ថ តក្រោម ទោសបញ្ញ ត្តិស្តីពីការស្បថបំពាន។

• ខ្ញុំយល់ថាតាមរយៈការចុះហត្ថ លេខាល�ើពាក្យសុំនេះ ខ្ញុំនឹងអនុញ្ញាតឱ្យស្ថា ប័ន
ហិរញ្ញ វត្ថុណាមួ យ បញ្ចេ ញឱ្យដឹងព័ត៌មានតាមអេឡិចត្រូនិក ឬតាមមធ្យោបាយ
ណាមួ យផ្សេងទ�ៀត ព័ត៌មានហិរញ្ញ វត្ថុណាមួ យក្នុងចំណោមព័ត៌មានហិរញ្ញ វត្ថុ
នានាដែល គ្រប់គ្រងដោយស្ថា ប័ននោះ ជូ នទៅក្រសួ ងសេវាកម្ម មនុស្សជាតិ
ឬភ្នា ក់ងារដែលបាន ចាត់តាំង ឬអ្ន កម៉ៅការរបស់ខ្ លួន សម្រាប់គោលបំណង
នៃការកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងការផ្ទ ៀងផ្ទាត់ទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងករណីមានតម្រូ
វការដ�ើម្បីកំណត់ និងកំណត់ ឡ�ើង វ ិញនូ វភាពមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ចំពោះជំនួ
យវេជ្ជ សាស្រ្ត ។ ខ្ញុំយល់ថាព័ត៌មាន ហិរញ្ញ វត្ថុ រ ួមមានប្រាក់បញ្ញ ើ ការដកប្រាក់
ការបិទគណនី និងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ ផ្សេងទ�ៀត ដែលបានស្ន ើសុំ
ឬបានទទួ លពីស្ថា ប័នហិរញ្ញ វត្ថុ ដែលរ ួមមានទាំង ប្រតិបត្តិការផ្ទេ រប្រាក់ផ្សេង
ទ�ៀត ដែលទទួ លរ៉ា ប់រងដោយស្ថា ប័នហិរញ្ញ វត្ថុចំពោះ
គណនី ឬទ្រព្យសម្បត្តិ។ ខ្ញុំយល់ថាការផ្តល់សិទ្ធិអនុញ្ញាតនេះ មានប្រសិទ្ធភាព
រហូ តដល់ភាពមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ចំពោះជំនួយវេជ្ជ សាស្រ្ត ត្រូវបានបដិសេធ
ឬបញ្ច ប់ ប្រសិនប�ើខ្ញុំសម្រេចចិត្តលុបចោលការផ្តល់សិទ្ធិអនុញ្ញាតនេះ
ដោយមានលិខិតជូ នដំណឹងជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សរជូ នទៅក្រសួ ងណាមួ យដែល
ក�ើតឡ�ើងមុនគេ។ ខ្ញុំយល់ថា ប្រសិនប�ើខ្ញុំលុបចោលការផ្តល់សិទ្ធិអនុញ្ញាតនេះ
ការណ៍នោះអាចធ្វើឱ្យខ្ញុំ ឬគ្រួ សារខ្ញុំមិនមានសិទ្ធិទទួ លបានជំនួយវេជ្ជ សាស្រ្ត
ឡ�ើយ។

• ខ្ញុំយល់ថា ខ្ញុំមានសិទ្ធិចំពោះលិខិតបញ្ជាក់ការចេញថ្លៃ ធានារ៉ា ប់រងដែលអាច
មាន តម្លៃ សមរម្យ ដ�ើម្បីផ្ទ ៀងផ្ទាត់ការចេញថ្លៃ ធានារ៉ា ប់រងផ្នែ កវេជ្ជ សាស្រ្ត រ
បស់ខ្ញុំ។ ច្បាប់សហព័ន្ធកំណត់ថានៅពេលណាការចេញថ្លៃ ធានារ៉ា ប់រងថែទាំសុ
ខភាព អាចត្រូវបដិសេធ ឬមានកម្រិតកំណត់តាមលក្ខ ខណ្ឌ ដែលមានពីមុន។
ប្រសិនប�ើខ្ញុំចុះ ឈ្មោះនៅក្នុងផែនការថែទាំសុខភាពជាក្រុម ដែលមិនរាប់បញ្ចូលការ
ព្យាបាលតាមស្ថា នភាព ដែលខ្ញុំមានរ ួចមកហ�ើយ ខ្ញុំអាចត្រូវបានគេកំណត់ឱ្យនៅ
ពេលនេះ ដែលខ្ញុំបានទទួ ល ការចេញថ្លៃ ធានារ៉ា ប់រងជំនួយវេជ្ជ សាស្រ្ត ។
• ខ្ញុំយល់ថា ប្រសិនប�ើខ្ញុំត្រូវបានកំណត់ថាមានសិទ្ធិទទួ លបានជំនួយវេ
ជ្ជ សាស្ត្រ ខ្ញុំនឹងត្រូវបានដាក់ក្នុងកញ្ច ប់អត្ថ ប្រយោជន៍ ថែទាំសុខភាព
ទូ លំទូលាយគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលខ្ញុំអាចប្រើប្រាស់បាន។ ខ្ញុំយល់ថា ខ្ញុំ
អាចនឹងត្រូវបានតម្រូវឲ្យចុះឈ្មោះនៅក្នុងគម្រោងធានារ៉ា ប់រងសុខ
ភាព។ ខ្ញុំយល់ថា ការចុះឈ្មោះនៅក្នុងគម្រោងធានារ៉ា ប់រងសុខភាព
អាចនឹងឥតគិតថ្លៃ ឬមានតម្លៃ ទាបសម្រាប់ខ្ញុំ ពីព្រោះក្រសួងទូ ទាត់
ថ្លៃ សេវាប្រចាំខែសម្រាប់គម្រោងធានារ៉ា ប់រងសុខភាពឲ្យខ្ញុំ។ ខ្ញុំយល់ថា
ថ្លៃ សេវាប្រចាំខែគឺជាថ្លៃ បង់ថេរ។ ខ្ញុំយល់ថា ប្រសិនប�ើខ្ញុំទទួ លបានជំនួយ
វេជ្ជ សាស្ត្រ ដែលខ្ញុំមិនមានសិទ្ធិទទួ លបាន ដោយសារកំហុស ការបោកបន្លំ
ឬហេតុផលផ្សេងទ�ៀតនោះ បន្ទា ប់មក ខ្ញុំអាចនឹងត្រូវបានតម្រូវឲ្យសងទៅក្
រសួ ងវ ិញនូ វថ្លៃ សេវាប្រចាំខែទាំងអស់ ដែលបានទូ ទាត់ជំនួសឲ្យរ ូបខ្ញុំ ។

• ខ្ញុំយល់ថា ប្រសិនប�ើខ្ញុំបកស្រាយខុស បិទបាំង ឬមិនព្រមទទួ លការពិតដែ
លអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់ភាពមានសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ខ្ញុំចំពោះអត្ថ ប្រយោ
ជន៍ ខ្ញុំអាច ត្រូវបានទាមទារឱ្យបង់ប្រាក់សំណងល�ើអត្ថ ប្រយោជន៍របស់ខ្
ញុំ ហ�ើយខ្ញុំអាចត្រូវ កាត់ទោស និងត្រូវដកសិទ្ធិពីការទទួ លបានអត្ថ ប្រយោជន៍
ជាក់លាក់នា ពេលអនាគត។

• ខ្ញុំយល់ថា ប្រសិនប�ើបុគ្គលខ្លះឬទាំងអស់ ដែលដាក់ពាក្យសុំ
មិនមានលក្ខ ណៈសម្បត្តិ គ្រប់គ្រាន់ចំពោះជំនួយផ្នែ កវេជ្ជ សាស្រ្តនោះ ពួ កគេ
អាចមានសិទ្ធិទទួ លបានកម្ម វ ិធី CHIP ។ ប្រសិនប�ើនេះជាករណី ដែលខ្ញុំផ្តល់សិទ្ធិ
អនុញ្ញាតឱ្យក្រសួ ងសេវាកម្ម មនុស្សជាតិ ដ�ើម្បីផ្តល់ជូនឈ្មោះនិងព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំ
នៅក្នុងពាក្យសុំនេះទៅក្រសួ ងធានារ៉ា ប់រង ឬអ្ន កចុះកិច្ចសន្យាកម្ម វ ិធី CHIP ។
ខ្ញុំយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិ និងការទទួ លខុសត្រូវរបស់ខ្ញុំ ដែលស្ថិតក្រោមកម្ម វ ិធី CHIP
។

• ខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំអាចចាត់តាំងអ្ន កតំណាងដែលមានសិទ្ធិអនុញ្ញាតដោយបំពេញផ្នែ កអ្ន
កតំណាង ដែលមានសិទ្ធិអនុញ្ញាត ហ�ើយដាក់ជូនផ្នែ កនេះជាមួ យពាក្យសុំនេះ។
• ខ្ញុំយល់ និងយល់ព្រមថាខ្ញុំទទួ លខុសត្រូវចំពោះរបាយការណ៍ ក្លែងបន្លំណាមួ យដែ
លបាន ធ្វើឡ�ើងនៅក្នុងពាក្យសុំនេះ ទោះជាជាពាក្យសុំនេះត្រូវបានដាក់ជូនដោ
យនរណាម្នា ក់ ដែលតំណាងឱ្យខ្ញុំក៏ដោយ។

• ខ្ញុំយល់ថា ប្រសិនប�ើបុគ្គលខ្លះឬទាំងអស់ ដែលដាក់ពាក្យសុំមិនមានល
ក្ខ ណៈសម្បត្តិ គ្រប់គ្រាន់ចំពោះការថែទា ំសុខភាពតាមរយៈក្រសួ ងនោះ
ពួ កគេអាចមានសិទ្ធិ ទទួ លបានអត្ថ ប្រយោជន៍សហព័ន្ធ និង/ឬ ស្វែ ងរកជម្រើ
សថែទាំសុខភាពជាលក្ខ ណៈ ឯកជនតាមរយៈទីផ្សារធានារ៉ា ប់រងសុខភាព។ ប្រសិន
ប�ើនេះជាករណីក�ើតឡ�ើងខ្ញុំផ្តល់សិទ្ធិ អនុញ្ញាតឱ្យក្រសួ ង ផ្តល់ជូនឈ្មោះនិងព័ត៌
មានរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងពាក្យសុំ នេះទៅទីផ្សារ។ ខ្ញុំយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិ និងការទទួ លខុ
សត្រូវរបស់ខ្ញុំដែលស្ថិតក្រោម ទីផ្សារធានារ៉ា ប់រងសុខភាព។

• ខ្ញុំយល់ថា ព័ត៌មានដែលបានបញ្ចូលនៅក្នុងពាក្យសុំនេះ
នឹងត្រូវរក្សាទុកជាការសម្ងា ត់ ហ�ើយត្រូវប្រើដ�ើម្បីគ្រប់គ្រងអត្ថ ប្រយោជន៍
តែប៉ុណ្ណោះ។ ខ្ញុំផ្តល់សិទ្ធិអនុញ្ញាតឱ្យមានការ ចេញផ្សាយព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្ លួន
ព័ត៌មានហិរញ្ញ វត្ថុ និងព័ត៌មានវេជ្ជ សាស្រ្តសម្រាប់
គោលបំណងនៃការកំណត់ភាពមានសិទ្ធិស្របច្បាប់។

CHIP

• ខ្ញុំយល់ថា ការផ្លាស់ប្រណាមួ
តូ
យដែលតម្រូវឱ្យខ្ញុំរាយការណ៍ ត្រូវតែរាយការណ៍ក្នុង
រយៈពេល 10 ថ្ងៃ ដំបូងនៃដ�ើមខែ បន្ទា ប់ពីខែនៃការផ្លាស់ប្រ។តូ

អ្ន កមានសិទ្ធិចំពោះ៖
• ការសម្ងា ត់ - ព័ត៌មានទាំងអស់នៅក្នុងពាក្យសុំនេះ
នឹងត្រូវរក្សាទុកជាការសម្ងា ត់។ ពាក្យសុំនេះ នឹងត្រូវចែករំ លែកតែជាមួ យកម្ម
វ ិធីរដ្ឋាភិបាល ដែលក្នុងនោះអ្ន កដាក់ពាក្យសុំ និង/ឬ អាចមានសិទ្ធទទួ លបាន
ដូ ចជាជំនួយផ្នែ កវេជ្ជ សាស្រ្ត និងជំនួយបុព្វលាភ ទីផ្សារធានារ៉ា ប់រងសុខភាព។

• ខ្ញុំយល់ថា ខ្ញុំនឹងទទួ លបានលិខិតជូ នដំណឹងជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សរ
ដែលពន្យល់អំពី អត្ថ ប្រយោជន៍។ ប្រសិនប�ើអត្ថ ប្រយោជន៍ត្រូវបានបដិសេធ
ផ្លាស់ប្ ដូរ ផ្អាក ឬបញ្ឈប់ នោះ លិខិតជូ នដំណឹងជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សរនេះ
នឹងពន្យល់អំពីមូលហេតុ។

• ចាត់តាំងអ្ន កតំណាងផ្ទាល់ខ្ លួន - អ្ន កអាចជ្រើសរ� ើសបុគ្គលផ្សេងទ�ៀត ដ�ើម្បី
ទទួ លព័ត៌មានទាក់ទងសុខភាពដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអ្ន ក
ឬកូ នជាអនីតិជនរបស់អ្នក ដោយបំពេញសំណុំបែបបទអ្ន កតំណាងផ្ទាល់ខ្
លួ ន។

• ខ្ញុំយល់ថា ខ្ញុំនឹងមានរយៈពេល 30 ថ្ងៃ ចាប់ពីកាលបរ ិច្ឆេ ទនៃលិខិតជូ នដំណឹ
ងនេះ ដ�ើម្បីស្ន ើសុំសវនាការមួ យ ប្រសិនប�ើខ្ញុំមិនយល់ព្រមចំពោះការសម្រេច
ដែលបានធ្វើ ឡ�ើងនៅក្នុងពាក្យសុំនេះ។
• ខ្ញុំយល់ថា ស្ថា នភាពរបស់ខ្ញុំត្រូវកំណត់ការផ្ទ ៀងផ្ទាត់ពីនិយោជក
ប្រភពហិរញ្ញ វត្ថុ និងភាគីទីបីផ្សេងទ�ៀត។

• លិខិតបញ្ជាក់ការចេញថ្លៃ ធានារ៉ា ប់រងដែលអាចមានតម្លៃ សមរម្យ ក្នុងករណីអ្នកចាក ចេញពីកម្ម វ ិធីនេះ អ្ន កនឹងទទួ លបានលិខិតបញ្ជាក់ការ
ចេញថ្លៃធានារ៉ា ប់រងដែលអាចមាន ម្លៃ សមរម្យ ដ�ើ
ម្បីពិនិត្យម�ើលការចេញថ្លៃធានារ៉ា ប់រងវេជ្ជ សាស្រ្ត
ប្រសិនប�ើអ្នកមាន សិទ្ធិស្របច្បាប់។

• ខ្ញុំយល់ថា អ្ន កដាក់ពាក្យសុំត្រូវតែផ្តល់ជូលេខសន្តិសុខសង្គ មរបស់ពួកគេ
ឬដាក់ពាក្យសុំលេខសន្តិសុខសង្គ ម ប្រសិនប�ើពួកគេមិនទាន់មាន។
លេខប័ណ្ណនេះ អាចត្រូវប្រើប្រាស់ ដ�ើម្បីពិនិត្យម�ើលព័ត៌មាននៅក្នុងពាក្យសុំ
នេះ។

• លិខិតជូ នដំណឹងជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សរ
- អ្ន កនឹងទទួ លបានលិខិតជូ នដំណឹងជា
លាយលក្ខ ណ៍អក្សរមួ យច្បាប់ ដែលពន្យល់អំពីភាព

• ខ្ញុំយល់ថា ខ្ញុំត្រូវតែប្រើប្រព័ន្ធបញ្ជូ នអត្ថ ប្រយោជន៍តាមអេឡិកត្រូនិក (EBT)
ឬប័ណ្ណ ACC ACCESS តែប៉ុណ្ណោះនៅអំឡុងពេលដែលខ្ញុំមានសិទ្ធិស្របច្បាប់។

ទំព័រ 13

PA 600 HC-C 8/19

សិទ្ធិ និងការទទួ លខុសត្រូវរបស់អ្នក (បន្ត)
មានសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់អ្នក។

ប្រសិនប�ើនេះជាករណីក�ើតឡ�ើង ហ�ើយកូ នរបស់ខ្ញុំទទួ លបានការធានារ៉ា ប់រង
កម្ម វ ិធី CHIP នោះ អត្ថ ប្រយោជន៍ កម្ម វ ិធី CHIP របស់កូនខ្ញុំ អាចនឹងត្រូវបា
នបញ្ច ប់ដោយមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ ពីកាលបរ ិច្ឆេ ទកាលពីមុន។

• បណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍ - អ្ន កអាចស្ន ើសុំការពិនិត្យឡ�ើង វ ិញដែលមិនលំអ�ៀង ប្រសិន
ប�ើអ្នកមិនយល់ព្រមចំពោះការសម្រេចចិត្តណាមួ យ
ដែលទាក់ទងនឹងការដាក់ពាក្យសុំ
នេះ ប្រសិនប�ើសំណ�ើត្រូវបានធ្វើឡ�ើងក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃ
នៃការសម្រេចនេះ។

ទីផ្សារធានារ៉ាប់រងសុខភាព៖
• ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា ព័ត៌មានទាំងអស់ ដែលបានបញ្ចូលគឺជាព័ត៌មានពិត
ដែលសិ្ថ ត ក្រោមទោសបញ្ញ ត្តិស្តីពីការស្បថបំពាន។ ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំអាចប្រឈមនឹ
ងការដាក់ ទោសទណ្ឌ ក្រោមច្បាប់សហព័ន្ធ ប�ើខ្ញុំផ្តល់ជូនព័ត៌មានក្លែ ងបន្លំ
និង/ឬ មិនពិត ដោយចេតនា។

អ្ន កមានការទទួ លខុសត្រូវចំពោះ៖
•	សូ មអាននិងយល់ដឹងពេញលេញអំពីការដាក់ពាក្យសុំនេះ។

• ខ្ញុំដឹងថា ខ្ញុំត្រូវតែជូ នដំណឹងដល់ទីផ្សារធានារ៉ា ប់រងសុខភាព
ប្រសិនប�ើមានអ្វីផ្លាស់ប្រតូ (និងមានខុសគ្នាជាង) អ្វីដែលខ្ញុំបានសរសេរនៅក្នុ
ងពាក្យសុំនេះ។ ខ្ញុំអាចចូ លវ ិបសាយ www.HealthCare.gov ឬហៅទូ រស័ព្ទលេខ
1-800-318-2596 ដ�ើម្បីរាយការណ៍ការផ្លាស់ប្រណាមួ
តូ
យ។ ខ្ញុំយល់ថាការផ្លាស់ប្រព័
តូ
ត៌មានរបស់ខ្ញុំ អាចមានផលប៉ះពាល់ដល់ភាពមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ចំពោះសមា
ជិកគ្រួ សាររបស់ខ្ញុំ។

•	ផ្តល់ព័ត៌មានពិត ត្រឹមត្រូវ និងពេញលេញដោយយល់ដឹងថាមានការដាក់ទ
ណ្ឌ កម្ម ចំពោះការផ្តល់ព័ត៌មានមិនពិតដោយចេតនា៖ វាជាបទល្ម ើសធ្ង ន់ធ្ងរ
និងចាត់ទុក ថាជាបទឧក្រិដ្ឋចំពោះការក្លែ ងបន្លំការធានារ៉ា ប់រង។
• ជួ យពិនិត្យឡ�ើង វ ិញនៃការដាក់ពាក្យសុំនេះ
ដែលអាចរ ួមបញ្ចូលការធ្វើសម្ភាសន៍ និងការពិនិត្យឡ�ើង វ ិញនូ វកំណត់ត្រាសុខ
ភាព។

• ខ្ញុំដឹងថានៅក្រោមច្បាប់សហព័ន្ធ ការរ� ើសអ�ើងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាត
ដោយផ្អែ ក ល�ើជាតិសាសន៍ ពណ៌សមបុ ្រ ប្រភពដ�ើមជនជាតិ ភេទ អាយុ
និន្នា ការផ្វភេទ
លូ
អត្តសញ្ញាណយេនឌ័រ ឬពិការភាព។ ខ្ញុំអាចដាក់ពាក្យបណ្តឹង
អំពីការរ� ើសអ�ើង ដោយចូ លទៅ www.hhs.gov/ocr/office/file ។

•	ត្រូវយល់ថា ព័ត៌មានជាក់លាក់ អាចត្រូវកំណត់ការផ្ទ ៀងផ្ទាត់ពីនិយោជក
ប្រភពហិរញ្ញ វត្ថុ និងភាគីទីបីផ្សេងទ�ៀត។
•	ផ្តល់ភស្តុតាងបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណ និងភាពជាពលរដ្ឋអាមេរ ិក
ប្រសិនប�ើព័ត៌មាននោះ មិនត្រូវបានទទួ លតាមរយៈដំណ�ើរការដាក់ពាក្យសុំ
នេះ។

• ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាគ្មាននរណាម្នា ក់ ដែលដាក់ពាក្យសុំការធានារ៉ា ប់រងសុខភាព
នៅក្នុងពាក្យសុំនេះ ត្រូវជាប់ឃុំខ្ លួន (ឃុំខ្ លួនឬដាក់គុក) ឡ�ើយ ។

•	ផ្តល់ភស្តុតាងបញ្ជាក់អំពីស្ថា នភាពអន្តោប្រវេសន៍ស្របច្បាប់ ដោយបង្ហាញ
ឯកសារពីសេវាកម្ម អន្តោប្រវេសន៍ និងភាពជាពលរដ្ឋអាមេរ ិក ប្រសិនប�ើអ្នក
កំពុងដាក់ពាក្យសុំឱ្យអ្ន កណាម្នា ក់ ដែលមិនមែនជាពលរដ្ឋអាមេរ ិក។

ប្រសិនប�ើមិន ដូ ច្នោះទេ ____________________________ ត្រូវជាប់ឃុំខ្ លួន។		
(ឈ្មោះរបស់បុគ្គល)

•	រាយការណ៍អំពីការផ្លាស់ប្រទាំ
តូ ងអស់ ដែលទាក់ទងនឹងគ្រួ សាររបស់អ្នក ដែល
រ ួមមានទាំងប្រាក់ចំណូល អាសយដ្ឋាន និងលេខទូ រស័ព្ទឱ្យបានឆាប់រហ័សនៅ
ពេលការផ្លាស់ប្រទាំ
តូ ងនោះ។

• ការបន្តថ្មីឡ�ើង វ ិញនៃការចេញថ្លៃធានារ៉ាប់រងនៅឆ្នា កំ ្រោយៗ
ទ�ៀត៖
ដ�ើម្បីធ្វើឱ្យងាយស្រួ លកំណត់ភាពមានសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ខ្ញុំចំពោះកា
រជួ យបង់ការ ចេញថ្លៃ ធានារ៉ា ប់រងសុខភាពនៅឆ្នា ំក្រោយៗទ�ៀតនោះ
ខ្ញុំយល់ព្រមផ្ត ល់សិទ្ធិ អនុញ្ញាតឱ្យទីផ្សារ ប្រើទិន្នន័យប្រាក់ចំណូលរបស់
ខ្ញុំ ដែលរ ួមមានទាំងព័ត៌មានពី របាយការណ៍ពន្ធ ផងដែរ។ ទីផ្សារនេះ
នឹងផ្ញើលិខិតជូ នដំណឹង ដែលអនុញ្ញាត ឱ្យខ្ញុំធ្វើការផ្លាស់ប្រនានា
តូ
ហ�ើយខ្ញុំអាចជ្រើសយកបានគ្រប់ពេល។

ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំយល់ថា៖
• ប្រសិនប�ើបុគ្គលខ្លះឬទាំងអស់ ដែលដាក់ពាក្យសុំ
មិនមានលក្ខ ណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ ចំពោះកម្ម វ ិធី CHIP នោះ ពួ កគេអាចមា
នសិទ្ធិទទួ លបានជំនួយផ្នែ កវេជ្ជ សាស្រ្ត ។ ប្រសិនប�ើនេះជាករណី ដែលខ្ញុំផ្តល់សិទ្ធិ
អនុញ្ញាតឱ្យក្រសួ ងធានារ៉ា ប់រងផ្តល់ជូនព័ត៌មាន ណាមួ យឬទាំងអស់ ដែលបានរក
ឃ�ើញនៅក្នុងពាក្យសុំនេះទៅក្រសួ ងសេវាកម្ម មនុស្សជាតិ។ ខ្ញុំយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិ និង
ការទទួ លខុសត្រូវរបស់ខ្ញុំដែលស្ថិតក្រោមជំនួយផ្នែ កវេជ្ជ សាស្រ្ត ។

ចាស៎ ការបន្តថ្មីឡ�ើង វ ិញភាពមានសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ខ្ញុំដោយ
ស្វ័យប្រវត្ តិសម្រាប់រយៈពេលបន្ទាប់ទ�ៀត៖

• ប្រសិនប�ើបុគ្គលខ្លះឬទាំងអស់ ដែលដាក់ពាក្យសុំមិនមានលក្ខ ណៈសម្បត្តិគ្រប់
គ្រាន់ ចំពោះកម្ម វ ិធី CHIP នោះ ពួ កគេអាចមានសិទ្ធិទទួ លបាអត្ថ ប្រយោជន៍
សហព័ន្ធ និង/ឬ ស្វែ ងរកជម្រើសថែទាំសុខភាពជាលក្ខ ណៈឯកជនតាមរយៈ
ទីផ្សារធានា រ៉ា ប់រងសុខភាព។ ប្រសិនប�ើនេះជាករណីក�ើតឡ�ើងខ្ញុំផ្តល់សិទ្ធិអនុ
ញ្ញាតឱ្យក្រសួ ង ផ្តល់ជូនព័ត៌មានណាមួ យឬទាំងអស់នៅក្នុងពាក្យសុំនេះទៅទី
ផ្សារ។ ខ្ញុំយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិ និងការទទួ លខុសត្រូវរបស់ខ្ញុំដែលស្ថិតក្រោមទីផ្សារ
ធានា រ៉ា ប់រងសុខភាព។

(សូ មគូ សយកមួ យ)
5 ឆ្នា ំ (ចំនួនឆ្នា ំអតិបរមាដែលបានអនុញ្ញាត)
4 ឆ្នា ំ
3 ឆ្នា ំ
2 ឆ្នា ំ

• ប្រសិនប�ើត្រូវបានកំណត់ថាកូ នរបស់ខ្ញុំមានសិទ្ធិទទួ លបាន
ឬបានចុះឈ្មោះចូ លក្នុង អត្ថ ប្រយោជន៍ថែទាំសុខភាពរបស់និយោជិតរដ្ឋពីទី
ភ្នា ក់ងាររដ្ឋ ហ�ើយទីភ្នា ក់ងារនេះ នឹងអាចបង់ប្រាក់ជូន ទោះជាចំ ណែកតិចតួ
ចនៃការធានារ៉ា ប់រង ឬការចំណាយ ល�ើបុព្វលាភធានារ៉ា ប់រងក៏ដោយ បន្ទា ប់
មកកូ នរបស់ខ្ញុំមិនមានសិទ្ធិទទួ លបាន អត្ថ ប្រយោជន៍កម្ម វ ិធី CHIP ឡ�ើយ។

PA 600 HC-C 8/19

1 ឆ្នា ំ
កុំប្រើព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំពីរបាយការណ៍ពន្ធ ការបន្តថ្មីឡ�ើង វ ិញ
នៃការចេញថ្លៃ ធានារ៉ា ប់រងរបស់ខ្ញុំ។

ទំព័រ 14

• តាមការយល់ដឹងដ៏ល្អបំផុតរបស់ខ្ញុំ ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា ខ្ញុំយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិនិងការទទួ លខុសត្រូវរបស់ខ្ញុំ ហ�ើយថាព័ត៌មានដែលបានបញ្ចូលក្នុងពាក្យសុំនេះ
គឺជាព័ត៌មាន ពេញលេញនិងត្រឹមត្រូវក្រោមទោសបញ្ញ ត្តិស្តីពីការស្បថបំពាន។ ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា ការផ្តល់ជូនព័ត៌មានក្លែ ងបន្លំ ឬមិនពេញលេញនៅក្នុ
ងការដាក់ពាក្យសុំនេះ គឺជា ការក្លែ ងបន្លំការធានារ៉ា ប់រង។
• ខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំអាចចាត់តាំងអ្ន កតំណាងដែលមានសិទ្ធិអនុញ្ញាតដោយបំពេញផ្នែ កអ្ន កតំណាងដែលមានសិទ្ធិអនុញ្ញាត ហ�ើយដាក់ជូនផ្នែ កនេះជាមួ យ
ពាក្យសុំនេះ។
• ខ្ញុំយល់ និងយល់ព្រមថាខ្ញុំទទួ លខុសត្រូវចំពោះរបាយការណ៍ ក្លែ ងបន្លំណាមួ យដែលបានធ្វើឡ�ើងនៅក្នុងពាក្យសុំនេះ ទោះជាជាពាក្យសុំនេះត្រូវបានដាក់
ជូ នដោយ នរណាម្នា ក់ ដែលតំណាងឱ្យខ្ញុំក៏ដោយ។
• ខ្ញុំយល់ថា បុគ្គលទាំងអស់ ដែលដាក់ពាក្យសុំ នឹងត្រូវបានផ្តល់សិទ្ធិទទួ លបានការចេញថ្លៃ ធានារ៉ា ប់រងក្រោមកម្ម វ ិធីនេះ ដែលក្នុងនោះពួ កគេមានសិ
ទ្ធិស្របច្បាប់ ប្រសិនប�ើពួកគេត្រូវបានរកឃ�ើញថាមានសិទ្ធិទទួ លបានជំនួយផ្នែ កវេជ្ជ សាស្រ្ត កម្ម វ ិធី CHIP ឬអត្ថ ប្រយោជន៍សហព័ន្ធតាមរយៈទីផ្សារ
ធានារ៉ា ប់រងសុខភាព។
• ខ្ញុំនឹងអនុញ្ញាតឱ្យក្រសួ ងសេវាកម្ម មនុស្សជាតិ ផ្តល់ជូនឈ្មោះនិងព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងពាក្យសុំនេះទៅក្រសួ ងធានារ៉ា ប់រង
ឬអ្ន កចុះកិច្ចសន្យាកម្ម វ ិធី CHIP ប្រសិនប�ើអ្នកដាក់ពាក្យសុំណាម្នា ក់អាចមានសិទ្ធិទទួ លបានកម្ម វ ិធី CHIP ។
• ខ្ញុំនឹងអនុញ្ញាតឱ្យក្រសួ ងធានារ៉ា ប់រង ផ្តល់ជូនព័ត៌មានណាមួ យឬទាំងអស់ ដែលបានរកឃ�ើញនៅក្នុងពាក្យសុំនេះទៅក្រសួ ងសេវាកម្ម មនុស្សជាតិ
ប្រសិន ប�ើអ្នកដាក់ពាក្យសុំណាម្នា ក់អាចមានសិទ្ធិទទួ លបានជំនួយវេជ្ជ សាស្រ្ត ។
• ខ្ញុំនឹងអនុញ្ញាតឱ្យក្រសួ ងសេវាកម្ម មនុស្សជាតិនៅរដ្ឋផេនស៊ីលវ៉ា នន�ៀ Pennsylvania ន
 ិងក្រសួ ងធានារ៉ា ប់រងនៅរដ្ឋផេនស៊ីលវ៉ា នន�ៀ Pennsylvania
ទៅទីផ្សារធានារ៉ា ប់រងសុខភាព ប្រសិនប�ើអ្នកដាក់ពាក្យសុំណាម្នា ក់អាចមានសិទ្ធិទទួ លបានអត្ថ ប្រយោជន៍សហព័ន្ធ និង/ឬ ចង់ ស្វែ ងរកជម្រើស
ថែទាំសុខភាពជាលក្ខ ណៈឯកជន។
• ខ្ញុំផ្តល់សិទ្ធិអនុញ្ញាតឱ្យមានការចេញផ្សាយព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្ លួន ព័ត៌មានហិរញ្ញ វត្ថុ និងព័ត៌មានវេជ្ជ សាស្រ្តសម្រាប់គោលបំណងនៃការកំណត់ភាពមានសិ
ទ្ធិស្របច្បាប់ និងសម្រាប់ការពិនិត្យឡ�ើង វ ិញនៃកម្ម វ ិធី CHIP, ជំនួយវេជ្ជ សាស្រ្ត និងកម្ម វ ិធីទីផ្សារធានារ៉ា ប់រងសុខភាព។
• ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាបុគ្គលដែលខ្ញុំកំពុងដាក់ពាក្យសុំ គឺពលរដ្ឋអាមេរ ិក ឬជនបរទេសដែលមានឋានៈអន្តោប្រវេសន៍ស្របច្បាប់។

X
ហត្ថ លេខាអ្ន កដាក់ពាក្យសុំ ឬបុគ្គលដែលដាក់ពាក្យសុំសម្រាប់អ្នកដាក់ពាក្យសុំ

កាលបរ ិច្ឆេ ទ

ប្រសិនប�ើអ្នកជាតំណាងដែលមានសិទ្ធិអនុញ្ញាត អ្ន កអាចចុះហត្ថ លេខានៅទីនេះ ដរាបណាព័ត៌មានដែលតម្រូវឱ្យមាននោះ ត្រូវបានផ្តល់ជូននៅក្នុង
ផ្នែ កអ្ន កតំណាងដែលមានសិទ្ធិអនុញ្ញាត។

អ្ន កតំណាងដែលមានសិទ្ធិអនុញ្ញាត
អ្ន កអាចផ្តល់ជូនសិទ្ធិដល់អ្នកដែលទុកចិត្ត ដ�ើម្បីពិភាក្សាអំពីការដាក់ពាក្យសុំនេះជាមួ យយ�ើងខ្ញុំ សូ មម�ើលព័ត៌មានរបស់អ្នកនិងធ្វើជាតំណាងឱ្យអ្ន កចំពោះបញ្ហានានាដែលទាក់ទងនឹងការដា
ក់ពាក្យសុំនេះ ដែលរ ួមមានការទទួ លបានព័ត៌មានអំពីការដាក់ពាក្យសុំរបស់អ្នកនិងការចុះហត្ថ លេខាល�ើពាក្យសុំរបស់អ្នកក្នុងនាមជំនួសឱ្យអ្ន ក។ បុគ្គលនេះ ត្រូវបានគេហៅថាជា “អ្ន កតំណា
ងដែលមានសិទ្ធិអនុញ្ញាត”។
ប្រសិនប�ើអ្នកត្រូវការផ្លាស់ប្រអ្ន
តូ កតំណាងដែលមានសិទ្ធិអនុញ្ញាតរបស់អ្នក សូ មទាក់ទងការ ិយាល័យជំនួយខោនធីនៅមូ លដ្ឋានរបស់អ្នក។
ប្រសិនប�ើអ្នកជាអ្ន កតំណាងដែលបានតែងតាំងស្របច្បាប់សម្រាប់អ្នកដាក់ពាក្យសុំនេះ អ្ន កអាចដាក់ជូនភស្តុតាងបញ្ជាក់នៅកន្លែងហត្ថ លេខាអ្ន កដាក់ពាក្យសុំដូចខាងក្រោម។
ប្រសិនប�ើនេះជាករណីក�ើតឡ�ើង សូ មដាក់ជូនភស្តុតាងបញ្ជាក់ជាមួ យពាក្យសុំនេះ។
ត�ើអ្នកចង់ដាក់ឈ្មោះនរណាម្នា ក់ជាអ្ន កតំណាងដែលមានសិទ្ធិសិទ្ធិអនុញ្ញាតរបស់អ្នកឬទេ?

ចាស៎

ឈ្មោះអ្ន កតំណាងដែលមានសិទ្ធិអនុញ្ញាត៖

ទេ
លេខទូ រស័ព្ទ៖

(

ទូ រស័ព្ទប្រើនៅ ( )៖

)

ផ្ទះ

កន្លែងធ្វើការ

អាសយដ្ឋានផ្ទះ (រ ួមមាន ផ្វលូ លេខផ្ទះ ទីក្រុង រដ្ឋ & លេខកូ ដតំបន់ 4)៖

មុខងារអ្ន កតំណាងដែលមានសិទ្ធិអនុញ្ញាត៖

អ្ន កម�ើលថែទាំ

អាណាព្យាបាលស្របច្បាប់

ទំនាក់ទំនងបឋម	

សមាជិកក្រុមគាំទ្រ	

អ្ន កតំណាង

លិខិតប្រគល់សិទ្ធិអនុញ្ញាត

អ្ន កប្រតិបត្តិលិខិតបណ្តា ជ
ំ ី វ ិតរស់នៅ

តាមរយៈការចុះហត្ថ លេខា អ្ន កអនុញ្ញាតឱ្យបុគ្គលនេះចុះហត្ថ លេខាល�ើពាក្យសុំរបស់អ្នក ដ�ើម្បីទទួ លបានព័ត៌មានផ្វការអំ
លូ
ពីការដាក់ពាក្យសុំនេះ និងដ�ើម្បីធ្វើជាតំណាងឱ្យអ្ន កចំពោះបញ្ហានាពេលអនាគតទាំងអស់ជា
មួ យទីភ្នា ក់ងារនេះ។

ហត្ថ លេខាបេក្ខ ជនដាក់ពាក្យសុំ

កាលបរ ិច្ឆេ ទ

ត្រូវប្រាកដថា ត្រូវចុះហត្ថលេខានិងកាលបរ ិច្ឆេ ទនៅក្នុងពាក្យសុំនេះ ហ�ើយបញ្លឯកសារដែលតម្រូ
ចូ
វឱ្យមាន។
ទំព័រ 15
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ទូ រស័ព្ទចល័ត

ឧបសម្ព័ន្ធ A

សមាជិកគ្រួសាជនជាតិដ�ើមឥណ្ឌា អាមេរ ិក ឬជនជាតិដ�ើមអាឡាស្កា (AI/AN)
បំពេញឧបស័ម្ព ន្ធ នេះ ប�ើអ្នកឬសមាជិកគ្រួ សារជាជនជាតិដ�ើមឥណ្ឌា អាមេរ ិច ឬជនជាតិដ�ើមអាឡាស្កា។ ដាក់ជូនឧបស័ម្ព ន្ធ នេះជាមួ យពាក្យសុំរបស់អ្នកសម្រាប់ការចេញថ្លៃ ធានារ៉ា ប់រងសុខភាព។

ប្រាប់យ�ើងខ្ញុំអំពីសមាជិកគ្រួសារជនជាតិដ�ើមឥណ្ឌា អាមេរ ិច ឬជនជាតិដ�ើមអាឡាស្ការបស់អ្នក។
ជនជាតិដ�ើមឥណ្ឌា អាមេរ ិច និងជនជាតិដ�ើមអាឡាស្កា អាចទទួ លបានសេវាកម្ម នានាពីសេវាកម្ម សុខភាពឥណ្ឌា កម្ម វ ិធីសុខភាពឥណ្ឌា កុលសម្ ព័ន្ធនៅតាមទីក្រុង។ ពួ កគេប្រហែលមិនត្រូ
វបង់ថ្លៃ ចំណាយ ចែករំ លែករ ួមគ្នាឡ�ើយ ហ�ើយអាចទទួ លបានរយៈពេលចុះឈ្មោះប្រចាំខែពិសេស។ ឆ្ល ើយសំណួរខាងក្រោម ដ�ើម្បីធ្វើឱ្យប្រាកដថាគ្រួ សារអ្ន កទទួ លបានជំនួយភាគច្រើនបំផុតដែលអា
ចធ្វើបាន។
សម្គាល់៖ ប្រសិនប�ើអ្នកមានមនុស្សច្រើននាក់ទ�ៀតត្រូវរាប់បញ្ចូល សូ មថតចម្លងទំព័រនេះ ហ�ើយភ្ជា ប់ជាមួ យពាក្យសុំ។

សូមសរសេរជាអក្សរពុម្ពនូវព័ត៌មានទាំងអស់

បុគ្គ ល 1
ឈ្មោះ (នាមខ្ លួន ឈ្មោះហៅកណ្តា ល នាមត្រកូ ល)៖

សមាជិកកុលសម្ ព័ន្ធដែលទទួ លស្គា ល់ដោយសហព័ន្ធ?

ចាស៎

ទេ

ប�ើចាស៎ ឈ្មោះកុលសម្ ព័ន្ធ __________________________________________________
ត�ើបុគ្គលនេះធ្លា ប់ទទួ លបានសេវាកម្ម ពីសេវាកម្ម សុខភាពឥណ្ឌា កម្ម វ ិធីសុខភាពកុលសម្ ព័ន្ធ ឬកម្ម វ ិធីសុខភាពឥណ្ឌានៅតាម
ទីក្រុង ឬតាមរយៈអ្ន កជំនាញត្រូវបញ្ជូ នមកពីកម្ម វ ិធីមួយក្នុងចំណោមកម្ម វ ិធីទាង
ំ នេះ?
ចាស៎

ទេ

ប្រសិនប�ើឆ្ល ើយថា ទេ ត�ើបុគ្គលនេះមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ដ�ើម្បីទទួ លបានសេវាកម្ម នានាពីសេវាកម្ម សុខភាពឥណ្
ឌា កម្ម វ ិធីសុខភាពកុលសម្ ព័ន្ធ ឬកម្ម វ ិធីសុខភាពឥណ្ឌានៅតាមទីក្រុង ឬតាមរយៈអ្ន កជំនាញត្រូវបញ្ជូ នមកពីកម្ម វ ិធីមួយក្នុងចំ
ណោមកម្ម វ ិធីទាង
ំ នេះឬទេ?
ចាស៎

ប្រាក់ខ្លះដែលបានទទួ ល អាចមិនរាប់បញ្ចូលក្នុងការថែទាំសុខភាពឡ�ើយ។ សូ មរាយបញ្ជីប្រាក់ចំណូល (ចំនួនទឹកប្រាក់
និងញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា ) ដែលបានរាយការណ៍នៅក្នុងពាក្យសុំរបស់អ្នក ដែលរ ួមមានប្រាក់ពីប្រភពទាំងនេះ៖
•

ការបង់ប្រាក់សម្រាប់មនុស្សម្នា ក់ៗពីកុលសម្ ព័ន្ធ ដែលមកពីធនធានធម្ម ជាតិ សិទ្ធិប្រើប្រាស់ ការជួ ល ឬថ្លៃ សួយសារ។

•

ការបង់ប្រាក់ពីធនធានធម្ម ជាតិ ការធ្វើស្រែចំការ ការចិញ្ចឹមសត្វ ការនេសាទ ការជួ ល ឬថ្លៃ សួយសារមកពីី ដដែ
លបានកំណត់ទុកជាដី ដែលទុកចិត្តរបស់ជនជាតិឥណ្ឌាដោយក្រសួ ងមហាផ្ទៃ (ដែលរ ួមមានការទុកបម្ រុង
និងការទុកបម្ រុងកាលពីមុន)។

•

លុយពីការលក់វត្ថុឬសម្ភា រ ដែលមានសារៈសំខាន់ខាងវប្បធម៌។

ទេ

$ _______________________________________________________________
ញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា ? ________________________________________________

សូមសរសេរជាអក្សរពុម្ពនូវព័ត៌មានទាំងអស់

បុគ្គ ល 2
ឈ្មោះ (នាមខ្ លួន ឈ្មោះហៅកណ្តា ល នាមត្រកូ ល)៖

សមាជិកកុលសម្ ព័ន្ធដែលទទួ លស្គា ល់ដោយសហព័ន្ធ?

ចាស៎

ទេ

ប�ើចាស៎ ឈ្មោះកុលសម្ ព័ន្ធ __________________________________________________

ត�ើបុគ្គលនេះធ្លា ប់ទទួ លបានសេវាកម្ម ពីសេវាកម្ម សុខភាពឥណ្ឌា កម្ម វ ិធីសុខភាពកុលសម្ ព័ន្ធ ឬកម្ម វ ិធីសុខភាពឥណ្ឌានៅ
តាមទីក្រុង ឬតាមរយៈអ្ន កជំនាញត្រូវបញ្ជូ នមកពីកម្ម វ ិធីមួយក្នុងចំណោមកម្ម វ ិធីទាង
ំ នេះ?
ចាស៎

ទេ

•

ការបង់ប្រាក់សម្រាប់មនុស្សម្នា ក់ៗពីកុលសម្ ព័ន្ធ ដែលមកពីធនធានធម្ម ជាតិ សិទ្ធិប្រើប្រាស់ ការជួ ល ឬថ្លៃ សួយសារ។

•

ការបង់ប្រាក់ពីធនធានធម្ម ជាតិ ការធ្វើស្រែចំការ ការចិញ្ចឹមសត្វ ការនេសាទ ការជួ ល ឬថ្លៃ សួយសារមកពីដី
ដែលបានកំណត់ទុកជាដីដែលទុកចិត្តរបស់ជនជាតិឥណ្ឌាដោយក្រសួ ងមហាផ្ទៃ (ដែលរ ួមមានការទុកបម្ រុង
និងការទុកបម្ រុងកាលពីមុន)។

•

លុយពីការលក់វត្ថុឬសម្ភា រ ដែលមានសារៈសំខាន់ខាងវប្បធម៌។

រដ្ឋ៖ _________________________

ប្រសិនប�ើឆ្ល ើយថា ទេ ត�ើបុគ្គលនេះមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ដ�ើម្បីទទួ លបានសេវាកម្ម នានាពីសេវាកម្ម សុខភាពឥណ្
ឌា កម្ម វ ិធីសុខភាពកុលសម្ ព័ន្ធ ឬកម្ម វ ិធីសុខភាពឥណ្ឌានៅតាមទីក្រុង ឬតាមរយៈអ្ន កជំនាញត្រូវបញ្ជូ នមកពីកម្ម វ ិធីមួយក្នុងចំណោ
មកម្ម វ ិធីទាង
ំ នេះឬទេ?
ចាស៎

ប្រាក់ខ្លះដែលបានទទួ ល អាចមិនរាប់បញ្ចូលក្នុងការថែទាំសុខភាពឡ�ើយ។ សូ មរាយបញ្ជីប្រាក់ចំណូល (ចំនួនទឹកប្រាក់
និងញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា ) ដែលបានរាយការណ៍នៅក្នុងពាក្យសុំរបស់អ្នក ដែលរ ួមមានប្រាក់ពីប្រភពទាំងនេះ៖

រដ្ឋ៖ _________________________

ទេ

$ _______________________________________________________________
ញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា ? ________________________________________________
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ឧបសម្ព័ន្ធ B

ការចេញថ្លៃធានារ៉ាប់រងសុខភាពពីការងារ
ប្រាប់យ�ើងអំពីការងារដែលផ្តល់ជូនការចេញថ្លៃធានារ៉ាប់រង។ អ្ន កមិនត្រូវការឆ្ល ើយសំណួរទាំងនេះទេ លុះត្រាតែនរណាម្នា ក់នៅក្នុងគ្រួ សារមានសិទ្ធិទទួ ល
បានការចេញ ថ្លៃ ធានារ៉ា ប់រងសុខភាពពីការងារមួ យ។

សូ មសរសេរឈ្មោះ និងលេខសន្តិសុខសង្គ មរបស់អ្នកនៅក្នុងផ្នែ កព័ត៌មានអំពីនិយោជក។ អ្ន កអាចត្រូវការស្ន ើសុំឱ្យនិយោជករបស់អ្នក ដ�ើម្បីជួយអ្ន កបំពេញផ្នែ កព័ត៌មានអំពីនិយោជក។ ប្រសិន
ប�ើអ្នកមិនអាចទទួ លបានព័ត៌មាននេះពីនិយោជករបស់អ្នកទាន់ពេលវេលា ឬអ្ន កមានអារម្ម ណ៍ថាការបំពេញនេះនឹងអាចពន្យារពេលការចាប់ផ្ត ើមនៃការដាក់ពាក្យសុំរបស់អ្នកនោះ
អ្ន កអាចដាក់ជូនពាក្យសុំ របស់អ្នកដោយមិនចាំបាច់មានឧបសម្ ព័ន្ធ B ឡ�ើយ។
សូ មភ្ជា ប់ឯកសារថតចម្លងនៃទំព័រនេះ សម្រាប់ការងារនីមួយៗដែលផ្តល់ជូនការចេញថ្លៃ ធានារ៉ា ប់រង។

ព័ត៌មានអំពន
ី ិយោជិត
ឈ្មោះនិយោជិត (នាមខ្ លួន ឈ្មោះកណ្តា ល នាមត្រកូ ល)

លេខសន្តិសុខសង្គ ម៖

ព័ត៌មានអំពន
ី ិយោជក
ឈ្មោះនិយោជក៖

លេខអត្តសញ្ញាណនិយោជក (EIN)

អាសយដ្ឋាននិយោជក (រ ួមមាន ផ្វលូ លេខផ្ទះ ទីក្រុង រដ្ឋ & លេខកូ ដតំបន់ +4)៖

លេខទូ រស័ព្ទនិយោជក៖

(
លេខទូ រស័ព្ទ (ប្រសិនប�ើមានខុសពីខាងល�ើ)៖

ត�ើយ�ើងខ្ញុំអាចទាក់ទងអ្ន កណាអំពីការ
ចេញថ្លៃ ធានារ៉ា ប់រងសុខភាពនិយោជិត
ចំពោះការងារនេះ?

(

)

អាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែល៖

)

ត�ើបច្ចុប្បន្ន និយោជិតមានសិទ្ធិទទួលបានការចេញថ្លៃធានារ៉ាប់រងដែលផ្តល់ដោយនិយោជកនេះ ឬត�ើនិយោជិតនឹងមានសិទ្ធិទទួលបានក្នុងរយៈពេល 3 ខែក្រោយឬទេ?
ចាស៎ (បន្ត ) ប្រសិនប�ើនិយោជិតមិនមានសិទ្ធិស្របច្បាប់នៅថ្ងៃនេះ ដែលរ ួមមានទាំងលទ្ធផលនៃការរង់ចាំ ឬរយៈពេលសាកល្បងការងារ ត�ើនិយោជិតមានសិទ្ធិទទួ លបានការចេញថ្លៃធានារ៉ា ប់រងនៅពេលណា? ________________________________________
ទេ (ឈប់ និងប្រគល់សំណុំបែបបទនេះទៅនិយោជិត វ ិញ)
ប្រាប់យ�ើងអំពី ផែនការថែទាំសុខភាព ដែលផ្ដ ល់ជូនដោយ និយោជកនេះ។
ត�ើនិយោជកផ្តល់ ផែនការថែទាំសុខភាពដែលចេញថ្លៃ សម្រាប់ប្តីឬប្រពន្ធ ឬអ្ន ករស់នៅក្នុងបន្ទុករបស់និយោជិតឬទេ?

ចាស៎។ អ្ន កណា៖

ប្តីឬប្រពន្ធ

អ្ន ករស់នៅក្នុងបន្ទុក

ទេ (សូ មចូ លទៅសំណួរបន្ទា ប់)
ត�ើនិយោជកផ្តល់ជូនផែនការសុខភាពដែលបំពេញតាមស្ត ង់ដារតម្លៃ អប្បបរមាឬទេ?*

ទេ (ឈប់ និងប្រគល់សំណុំបែបបទនេះទៅនិយោជិត វ ិញ)

ចាស៎ (សូ មចូ លទៅសំណួរបន្ទា ប់)

សម្រាប់ ផែនការចំណាយទាបបំផុតដែលបំពេញតាមស្ត ង់ដារតម្លៃ អប្បបរមា * ដែលផ្តល់ជូន តែនិយោជិតប៉ុណ្
ណ ោះ (កុំរាប់បញ្ចូលផែនការគ្រួ សារ)៖ ប្រសិនប�ើនិយោជកមានកម្ម វ ិធីសុខុមាលភាព សូ មផ្តល់ជូនបុព្វលាភធានារ៉ា ប់រងដែលនិយោជិតនឹងអា
ចបង់ ប្រសិនប�ើគាត់/នាងបានទទួ លការបញ្ចុះតម្លៃ អតិបរមាសម្រាប់កម្ម វ ិធីបញ្ឈប់ការជក់បា រ ី ហ�ើយមិនបានទទួ លការបញ្ចុះតម្លៃ ណាមួ យផ្សេងទ�ៀត ដោយផ្អែ កល�ើកម្ម វ ិធីសុខុមាលភាព។
ត�ើនិយោជិតនឹងអាចបង់ប្រាក់បុព្វលាភធានារ៉ា ប់រងសម្រាប់ ផែនការនេះ ប៉ុន្មា ន?
ត�ើញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា ?

រ�ៀងរាល់សប្តាហ៍

រ�ៀងរាល់ពីរសប្តាហ៍

$_________________________________________
ពីរដងក្នុងមួ យខែ	

រ�ៀងរាល់ ខែ	

រ�ៀងរាល់បីខែ	

រ�ៀងរាល់ឆ្នា ំ

ប្រសិនប�ើផែនការរបស់អ្នកនឹងបញ្ច ប់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ហ�ើយអ្ន កដឹងថាផែនការថែទាំសុខភាពដែលផ្តល់ជូន នឹងផ្លាស់ប្រនោះ
តូ
សូ មចូ លទៅសំណួរបន្ទា ប់។ ប្រសិនប�ើអ្នកមិនដឹង សូ មឈប់ និងប្រគល់សំណុំបែបបទនេះទៅនិយោជិត វ ិញ។
ត�ើនិយោជកនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្រអ្វី
តូ ខ្លះសម្រាប់ ផែនការឆ្នា ំថ្មីនេះ?
និយោជកនឹងមិនផ្តល់ជូនការចេញថ្លៃ ធានារ៉ា ប់រងសុខភាពឡ�ើយ
និយោជកនឹងចាប់ផ្ត ើមផ្ត ល់ជូនការចេញថ្លៃ ធានារ៉ា ប់រងសុខភាពដល់និយោជិតនានា ឬផ្លាស់ប្របុ
តូ ព្វលាភធានារ៉ា ប់រងសម្រាប់ ផែនការចំណាយទាបបំផុត ដែលអាចផ្តល់ជូនតែនិយោជិតដែលបំពេញតាមស្ត ង់ដារតម្លៃ អប្បបរមាប៉ុណ្ណោះ។*
(បុព្វលាភធានារ៉ា ប់រង ត្រូវបង្ហាញពីការបញ្ចុះតម្លៃ សម្រាប់កម្ម វ ិធីសុខុមាលភាព។ សូ មម�ើលសំណួរខាងល�ើ)។
ត�ើនិយោជិតនឹងអាចបង់ប្រាក់បុព្វលាភធានារ៉ា ប់រងសម្រាប់ ផែនការនេះឬទេ? $
ត�ើញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា ?

រ�ៀងរាល់សប្តាហ៍

រ�ៀងរាល់ពីរសប្តាហ៍

ពីរដងក្នុងមួ យខែ	

រ�ៀងរាល់ ខែ	

រ�ៀងរាល់បីខែ	

រ�ៀងរាល់ឆ្នា ំ

កាលបរ ិច្ឆេ ទនៃការផ្លាស់ប្រ៖តូ (ខែ/ថ្ងៃ /ឆ្នា ំ) _________________________________________________
*ផែនការថែទាំសុខភាពដែលឧបត្ថ ម្ភដោយនិយោជក បំពេញតាម “ស្ត ង់ដារតម្លៃ អប្បបរមា” ប្រសិនប�ើការចូ លរ ួមរបស់ ផែនការនៃការចំណាយល�ើការធានារ៉ា ប់រងដែលបានអនុញ្ញាតសរុប ចេញថ្លៃ ដោយផែនការនេះមិនតិចជាង 60% នៃការចំណាយបែបនេះ
(ផ្នែ ក 36B(C)(2)(C)(ii) នៃក្រមស្តីពីប្រាក់ចំណូលផ្ទៃ ក្នុងឆ្នា ំ 1986)។

PA 600 HC-C 8/19

នេះជាឯកសារថតចម្ល ងសិទ្ធិនិងការទទួ លខុសត្រូវរបស់អ្នក។ សូមរក្សាទុកទំព័រនេះ សម្រាប់កំណត់ត្រារបស់អ្នក។
សិទ្ធិ និងការទទួ លខុសត្រូវរបស់អ្នក
ជំនួយវេជ្ជសាស្ត្រ
• ខ្ញុំយល់ថារដ្ឋ Pennsylvania ទទួ លព័ត៌មានពីប្រព័ន្ធផ្ទ ៀងផ្ទាត់ភាពមានសិទ្ធិ
ស្របច្បាប់ចំពោះប្រាក់ចំណូល (IEVS) ស្ថា ប័នហិរញ្ញ វត្ថុ របាយការណ៍អតិថិជន
និងទីភ្នា ក់ងាររដ្ឋនិងសហព័ន្ធ ដ�ើម្បីផ្ទ ៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានដែលខ្ញុំ
ផ្តល់ជូនពួ កគេ។ ព័ត៌មានដែលអាចមានតាមរយៈប្រព័ន្ធ IEVS
និងអង្គ ភាពផ្សេងទ�ៀត នឹងត្រូវបាន ស្ន ើសុំ ប្រើប្រាស់ និងអាចត្រូវបាន
ផ្ទ ៀងផ្ទាត់តាមរយៈប្រភេពព័ត៌មាននៅ ពេលព័ត៌មានលម្អិតដែលខុសគ្នា
ត្រូវបានរកឃ�ើញដោយភ្នា ក់ងាររដ្ឋ ហ�ើយព័ត៌មាន បែបនេះអាចមានផលប៉ះ
ពាល់ដល់ភាពមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ និងកម្រិតនៃអត្ថ ប្រយោជន៍ គ្រួ សាររបស់ខ្ញុំ។
• ខ្ញុំយល់ថាតាមរយៈការចុះហត្ថ លេខាល�ើពាក្យសុំនេះ ខ្ញុំនឹងអនុញ្ញាតឱ្យស្ថា ប័ន
ហិរញ្ញ វត្ថុណាមួ យ បញ្ចេ ញឱ្យដឹងព័ត៌មានតាមអេឡិចត្រូនិក ឬតាមមធ្យោបាយ
ណាមួ យផ្សេងទ�ៀត ព័ត៌មានហិរញ្ញ វត្ថុណាមួ យក្នុងចំណោមព័ត៌មានហិរញ្ញ វត្ថុ
នានាដែល គ្រប់គ្រងដោយស្ថា ប័ននោះ ជូ នទៅក្រសួ ងសេវាកម្ម មនុស្សជាតិ
ឬភ្នា ក់ងារដែលបាន ចាត់តាំង ឬអ្ន កម៉ៅការរបស់ខ្ លួន សម្រាប់គោលបំណង
នៃការកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងការផ្ទ ៀងផ្ទាត់ទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងករណីមានតម្រូ
វការដ�ើម្បីកំណត់ និងកំណត់ ឡ�ើង វ ិញនូ វភាពមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ចំពោះជំនួ
យវេជ្ជ សាស្រ្ត ។ ខ្ញុំយល់ថាព័ត៌មាន ហិរញ្ញ វត្ថុ រ ួមមានប្រាក់បញ្ញ ើ ការដកប្រាក់
ការបិទគណនី និងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ ផ្សេងទ�ៀត ដែលបានស្ន ើសុំ
ឬបានទទួ លពីស្ថា ប័នហិរញ្ញ វត្ថុ ដែលរ ួមមានទាំង ប្រតិបត្តិការផ្ទេ រប្រាក់ផ្សេង
ទ�ៀត ដែលទទួ លរ៉ា ប់រងដោយស្ថា ប័នហិរញ្ញ វត្ថុចំពោះ គណនី ឬទ្រព្យសម្បត្តិ។
ខ្ញុំយល់ថាការផ្តល់សិទ្ធិអនុញ្ញាតនេះ មានប្រសិទ្ធភាព រហូ តដល់ភាពមានសិទ្ធិស្
របច្បាប់ចំពោះជំនួយវេជ្ជ សាស្រ្ត ត្រូវបានបដិសេធ ឬបញ្ច ប់ ប្រសិនប�ើខ្ញុំសម្
រេចចិត្តលុបចោលការផ្តល់សិទ្ធិអនុញ្ញាតនេះ ដោយមានលិខិតជូ នដំណឹងជា
លាយលក្ខ ណ៍អក្សរជូ នទៅក្រសួ ងណាមួ យដែល ក�ើតឡ�ើងមុនគេ។ ខ្ញុំយល់ថា ប្
រសិនប�ើខ្ញុំលុបចោលការផ្តល់សិទ្ធិអនុញ្ញាតនេះ ការណ៍នោះអាចធ្វើឱ្យខ្ញុំ ឬគ្រួ
សារខ្ញុំមិនមានសិទ្ធិទទួ លបានជំនួយវេជ្ជ សាស្រ្តឡ�ើយ។
• ខ្ញុំយល់ថា ប្រសិនប�ើខ្ញុំបកស្រាយខុស បិទបាំង ឬមិនព្រមទទួ លការពិតដែ
លអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់ភាពមានសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ខ្ញុំចំពោះអត្ថ ប្រយោ
ជន៍ ខ្ញុំអាច ត្រូវបានទាមទារឱ្យបង់ប្រាក់សំណងល�ើអត្ថ ប្រយោជន៍របស់ខ្
ញុំ ហ�ើយខ្ញុំអាចត្រូវ កាត់ទោស និងត្រូវដកសិទ្ធិពីការទទួ លបានអត្ថ ប្រយោជន៍
ជាក់លាក់នា ពេលអនាគត។
• ខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំអាចចាត់តាំងអ្ន កតំណាងដែលមានសិទ្ធិអនុញ្ញាតដោយបំពេញផ្នែ កអ្ន
កតំណាង ដែលមានសិទ្ធិអនុញ្ញាត ហ�ើយដាក់ជូនផ្នែ កនេះជាមួ យពាក្យសុំនេះ។
• ខ្ញុំយល់ និងយល់ព្រមថាខ្ញុំទទួ លខុសត្រូវចំពោះរបាយការណ៍ ក្លែងបន្លំណាមួ យដែ
លបាន ធ្វើឡ�ើងនៅក្នុងពាក្យសុំនេះ ទោះជាជាពាក្យសុំនេះត្រូវបានដាក់ជូនដោ
យនរណាម្នា ក់ ដែលតំណាងឱ្យខ្ញុំក៏ដោយ។
• ខ្ញុំយល់ថា ព័ត៌មានដែលបានបញ្ចូលនៅក្នុងពាក្យសុំនេះ
នឹងត្រូវរក្សាទុកជាការសម្ងា ត់ ហ�ើយត្រូវប្រើដ�ើម្បីគ្រប់គ្រងអត្ថ ប្រយោជន៍
តែប៉ុណ្ណោះ។ ខ្ញុំផ្តល់សិទ្ធិអនុញ្ញាតឱ្យមានការ ចេញផ្សាយព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្ លួន
ព័ត៌មានហិរញ្ញ វត្ថុ និងព័ត៌មានវេជ្ជ សាស្រ្តសម្រាប់ គោលបំណងនៃការកំណត់
ភាពមានសិទ្ធិស្របច្បាប់។
• ខ្ញុំយល់ថា ការផ្លាស់ប្រណាមួ
តូ
យដែលតម្រូវឱ្យខ្ញុំរាយការណ៍ ត្រូវតែរាយការណ៍ក្នុង
រយៈពេល 10 ថ្ងៃ ដំបូងនៃដ�ើមខែ បន្ទា ប់ពីខែនៃការផ្លាស់ប្រ។តូ
• ខ្ញុំយល់ថា ខ្ញុំនឹងទទួ លបានលិខិតជូ នដំណឹងជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សរ
ដែលពន្យល់អំពី អត្ថ ប្រយោជន៍។ ប្រសិនប�ើអត្ថ ប្រយោជន៍ត្រូវបានបដិសេធ
ផ្លាស់ប្ ដូរ ផ្អាក ឬបញ្ឈប់ នោះ លិខិតជូ នដំណឹងជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សរនេះ
នឹងពន្យល់អំពីមូលហេតុ។
• ខ្ញុំយល់ថា ខ្ញុំនឹងមានរយៈពេល 30 ថ្ងៃ ចាប់ពីកាលបរ ិច្ឆេ ទនៃលិខិតជូ នដំណឹ
ងនេះ ដ�ើម្បីស្ន ើសុំសវនាការមួ យ ប្រសិនប�ើខ្ញុំមិនយល់ព្រមចំពោះការសម្រេច
ដែលបានធ្វើ ឡ�ើងនៅក្នុងពាក្យសុំនេះ។
• ខ្ញុំយល់ថា ស្ថា នភាពរបស់ខ្ញុំត្រូវកំណត់ការផ្ទ ៀងផ្ទាត់ពីនិយោជក
ប្រភពហិរញ្ញ វត្ថុ និងភាគីទីបីផ្សេងទ�ៀត។
• ខ្ញុំយល់ថា អ្ន កដាក់ពាក្យសុំត្រូវតែផ្តល់ជូលេខសន្តិសុខសង្គ មរបស់ពួកគេ
ឬដាក់ពាក្យសុំលេខសន្តិសុខសង្គ ម ប្រសិនប�ើពួកគេមិនទាន់មាន។
លេខប័ណ្ណនេះ អាចត្រូវប្រើប្រាស់ ដ�ើម្បីពិនិត្យម�ើលព័ត៌មាននៅក្នុងពាក្យសុំ
នេះ។
• ខ្ញុំយល់ថា ខ្ញុំត្រូវតែប្រើប្រព័ន្ធបញ្ជូ នអត្ថ ប្រយោជន៍តាមអេឡិកត្រូនិក (EBT)
ឬប័ណ្ណ ACC ACCESS តែប៉ុណ្ណោះនៅអំឡុងពេលដែលខ្ញុំមានសិទ្ធិស្របច្បាប់។

ខ្ញុំត្រូវតែប្រើប្រព័ន្ធ EBT ឬប័ណ្ណ ACC ACCESS សម្រាប់អ្នកដែលមានសិទ្ធិ
ស្របច្បាប់ តែប៉ុណ្ណោះ ហ�ើយខ្ញុំអាចទទួ លបានតែអត្ថ ប្រយោជន៍ ដែលត្រូវការ
និងសមហេតុផលប៉ុណ្ណោះ ។
• ខ្ញុំយល់ថា ខ្ញុំមិនចាំបាច់ផ្ត ល់ជូនលេខសន្តិសុខសង្គ មសម្រាប់នរណាម្នា ក់
ដែលមិនដាក់ពាក្យសុំការថែទាំសុខភាពឡ�ើយ។ ប្រសិនប�ើខ្ញុំពិតជាផ្តល់ជូនលេខសន្តិសុ
ខសង្គ ម របស់ពួកគេ វាអាចត្រូវប្រើប្រាស់ ដ�ើម្បីពិនិត្យម�ើលព័ត៌មាននៅក្នុង
ពាក្យសុំនេះ។
• ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា ព័ត៌មានទាំងអស់ ដែលបានបញ្ចូលគឺជាព័ត៌មានពិត
ដែលសិ្ថ តក្រោម ទោសបញ្ញ ត្តិស្តីពីការស្បថបំពាន។
• ខ្ញុំយល់ថា ខ្ញុំមានសិទ្ធិចំពោះលិខិតបញ្ជាក់ការចេញថ្លៃ ធានារ៉ា ប់រងដែលអាច
មាន តម្លៃ សមរម្យ ដ�ើម្បីផ្ទ ៀងផ្ទាត់ការចេញថ្លៃ ធានារ៉ា ប់រងផ្នែ កវេជ្ជ សាស្រ្ត រ
បស់ខ្ញុំ។ ច្បាប់សហព័ន្ធកំណត់ថានៅពេលណាការចេញថ្លៃ ធានារ៉ា ប់រងថែទាំសុ
ខភាព អាចត្រូវបដិសេធ ឬមានកម្រិតកំណត់តាមលក្ខ ខណ្ឌ ដែលមានពីមុន។
ប្រសិនប�ើខ្ញុំចុះ ឈ្មោះនៅក្នុងផែនការថែទាំសុខភាពជាក្រុម ដែលមិនរាប់បញ្ចូលការ
ព្យាបាលតាមស្ថា នភាព ដែលខ្ញុំមានរ ួចមកហ�ើយ ខ្ញុំអាចត្រូវបានគេកំណត់ឱ្យនៅ
ពេលនេះ ដែលខ្ញុំបានទទួ ល ការចេញថ្លៃ ធានារ៉ា ប់រងជំនួយវេជ្ជ សាស្រ្ត ។
• ខ្ញុំយល់ថា ប្រសិនប�ើខ្ញុំត្រូវបានកំណត់ថាមានសិទ្ធិទទួ លបានជំនួយវេ
ជ្ជ សាស្ត្រ ខ្ញុំនឹងត្រូវបានដាក់ក្នុងកញ្ច ប់អត្ថ ប្រយោជន៍ ថែទាំសុខភាព
ទូ លំទូលាយគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលខ្ញុំអាចប្រើប្រាស់បាន។ ខ្ញុំយល់ថា ខ្ញុំ
អាចនឹងត្រូវបានតម្រូវឲ្យចុះឈ្មោះនៅក្នុងគម្រោងធានារ៉ា ប់រងសុខ
ភាព។ ខ្ញុំយល់ថា ការចុះឈ្មោះនៅក្នុងគម្រោងធានារ៉ា ប់រងសុខភាព
អាចនឹងឥតគិតថ្លៃ ឬមានតម្លៃ ទាបសម្រាប់ខ្ញុំ ពីព្រោះក្រសួងទូ ទាត់
ថ្លៃ សេវាប្រចាំខែសម្រាប់គម្រោងធានារ៉ា ប់រងសុខភាពឲ្យខ្ញុំ។ ខ្ញុំយល់ថា
ថ្លៃ សេវាប្រចាំខែគឺជាថ្លៃ បង់ថេរ។ ខ្ញុំយល់ថា ប្រសិនប�ើខ្ញុំទទួ លបានជំនួយ
វេជ្ជ សាស្ត្រ ដែលខ្ញុំមិនមានសិទ្ធិទទួ លបាន ដោយសារកំហុស ការបោកបន្លំ
ឬហេតុផលផ្សេងទ�ៀតនោះ បន្ទា ប់មក ខ្ញុំអាចនឹងត្រូវបានតម្រូវឲ្យសងទៅក្
រសួ ងវ ិញនូ វថ្លៃ សេវាប្រចាំខែទាំងអស់ ដែលបានទូ ទាត់ជំនួសឲ្យរ ូបខ្ញុំ ។
• ខ្ញុំយល់ថា ប្រសិនប�ើបុគ្គលខ្លះឬទាំងអស់ ដែលដាក់ពាក្យសុំ
មិនមានលក្ខ ណៈសម្បត្តិ គ្រប់គ្រាន់ចំពោះជំនួយផ្នែ កវេជ្ជ សាស្រ្តនោះ ពួ កគេ
អាចមានសិទ្ធិទទួ លបានកម្ម វ ិធី CHIP ។ ប្រសិនប�ើនេះជាករណី ដែលខ្ញុំផ្តល់សិទ្ធិ
អនុញ្ញាតឱ្យក្រសួ ងសេវាកម្ម មនុស្សជាតិ ដ�ើម្បីផ្តល់ជូនឈ្មោះនិងព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំ
នៅក្នុងពាក្យសុំនេះទៅក្រសួ ងធានារ៉ា ប់រង ឬអ្ន កចុះកិច្ចសន្យាកម្ម វ ិធី CHIP ។
ខ្ញុំយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិ និងការទទួ លខុសត្រូវរបស់ខ្ញុំ ដែលស្ថិតក្រោមកម្ម វ ិធី CHIP
។
• ខ្ញុំយល់ថា ប្រសិនប�ើបុគ្គលខ្លះឬទាំងអស់ ដែលដាក់ពាក្យសុំមិនមានល
ក្ខ ណៈសម្បត្តិ គ្រប់គ្រាន់ចំពោះការថែទា ំសុខភាពតាមរយៈក្រសួ ងនោះ
ពួ កគេអាចមានសិទ្ធិ ទទួ លបានអត្ថ ប្រយោជន៍សហព័ន្ធ និង/ឬ ស្វែ ងរកជម្រើ
សថែទាំសុខភាពជាលក្ខ ណៈ ឯកជនតាមរយៈទីផ្សារធានារ៉ា ប់រងសុខភាព។ ប្រសិន
ប�ើនេះជាករណីក�ើតឡ�ើងខ្ញុំផ្តល់សិទ្ធិ អនុញ្ញាតឱ្យក្រសួ ង ផ្តល់ជូនឈ្មោះនិងព័ត៌
មានរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងពាក្យសុំ នេះទៅទីផ្សារ។ ខ្ញុំយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិ និងការទទួ លខុ
សត្រូវរបស់ខ្ញុំដែលស្ថិតក្រោម ទីផ្សារធានារ៉ា ប់រងសុខភាព។

CHIP
អ្ន កមានសិទ្ធិចំពោះ៖
• ការសម្ងា ត់ - ព័ត៌មានទាំងអស់នៅក្នុងពាក្យសុំនេះ
នឹងត្រូវរក្សាទុកជាការសម្ងា ត់។ ពាក្យសុំនេះ នឹងត្រូវចែករំ លែកតែជាមួ យកម្ម
វ ិធីរដ្ឋាភិបាល ដែលក្នុងនោះអ្ន កដាក់ពាក្យសុំ និង/ឬ អាចមានសិទ្ធទទួ លបាន
ដូ ចជាជំនួយផ្នែ កវេជ្ជ សាស្រ្ត និងជំនួយបុព្វលាភ ទីផ្សារធានារ៉ា ប់រងសុខភាព។
• ចាត់តាំងអ្ន កតំណាងផ្ទាល់ខ្ លួន - អ្ន កអាចជ្រើសរ� ើសបុគ្គលផ្សេងទ�ៀត ដ�ើម្បី
ទទួ លព័ត៌មានទាក់ទងសុខភាពដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអ្ន ក
ឬកូ នជាអនីតិជនរបស់អ្នក ដោយបំពេញសំណុំបែបបទអ្ន កតំណាងផ្ទាល់ខ្
លួ ន។
• លិខិតបញ្ជាក់ការចេញថ្លៃ ធានារ៉ា ប់រងដែលអាចមាន
តម្លៃ សមរម្យ - ក្នុងករណីអ្នកចាក ចេញពីកម្ម វ ិធីនេះ
អ្ន កនឹងទទួ លបានលិខិតបញ្ជាក់ការចេញថ្លៃធានារ៉ា
ប់រងដែលអាចមាន តម្លៃ សមរម្យ ដ�ើម្បីពិនិត្យម�ើល
ការចេញថ្លៃធានារ៉ា ប់រងវេជ្ជ សាស្រ្ត ប្រសិនប�ើអ្នកមាន
សិទ្ធិស្របច្បាប់។
• លិខិតជូ នដំណឹងជាលាយលក្ខ ណ៍អក្សរ PA 600 HC-C 8/19

សិទ្ធិ និងការទទួ លខុសត្រូវរបស់អ្នក (បន្ត)
អ្ន កនឹងទទួ លបានលិខិតជូ នដំណឹងជា
លាយលក្ខ ណ៍អក្សរមួ យច្បាប់ ដែលពន្យល់អំពីភាពមានសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់
អ្ន ក។
• បណ្តឹងឧទ្ធ រណ៍ - អ្ន កអាចស្ន ើសុំការពិនិត្យឡ�ើង វ ិញដែលមិនលំអ�ៀង ប្រសិន
ប�ើអ្នកមិនយល់ព្រមចំពោះការសម្រេចចិត្តណាមួ យ
ដែលទាក់ទងនឹងការដាក់ពាក្យសុំ
នេះ ប្រសិនប�ើសំណ�ើត្រូវបានធ្វើឡ�ើងក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃ
នៃការសម្រេចនេះ។

អ្ន កមានការទទួ លខុសត្រូវចំពោះ៖
•	សូ មអាននិងយល់ដឹងពេញលេញអំពីការដាក់ពាក្យសុំនេះ។
•	ផ្តល់ព័ត៌មានពិត ត្រឹមត្រូវ និងពេញលេញដោយយល់ដឹងថាមានការដាក់ទ
ណ្ឌ កម្ម ចំពោះការផ្តល់ព័ត៌មានមិនពិតដោយចេតនា៖ វាជាបទល្ម ើសធ្ង ន់ធ្ងរ
និងចាត់ទុក ថាជាបទឧក្រិដ្ឋចំពោះការក្លែ ងបន្លំការធានារ៉ា ប់រង។
• ជួ យពិនិត្យឡ�ើង វ ិញនៃការដាក់ពាក្យសុំនេះ
ដែលអាចរ ួមបញ្ចូលការធ្វើសម្ភាសន៍ និងការពិនិត្យឡ�ើង វ ិញនូ វកំណត់ត្រាសុខ
ភាព។
•	ត្រូវយល់ថា ព័ត៌មានជាក់លាក់ អាចត្រូវកំណត់ការផ្ទ ៀងផ្ទាត់ពីនិយោជក
ប្រភពហិរញ្ញ វត្ថុ និងភាគីទីបីផ្សេងទ�ៀត។
•	ផ្តល់ភស្តុតាងបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណ និងភាពជាពលរដ្ឋអាមេរ ិក
ប្រសិនប�ើព័ត៌មាននោះ មិនត្រូវបានទទួ លតាមរយៈដំណ�ើរការដាក់ពាក្យសុំ
នេះ។
•	ផ្តល់ភស្តុតាងបញ្ជាក់អំពីស្ថា នភាពអន្តោប្រវេសន៍ស្របច្បាប់ ដោយបង្ហាញ
ឯកសារពីសេវាកម្ម អន្តោប្រវេសន៍ និងភាពជាពលរដ្ឋអាមេរ ិក ប្រសិនប�ើអ្នក
កំពុងដាក់ពាក្យសុំឱ្យអ្ន កណាម្នា ក់ ដែលមិនមែនជាពលរដ្ឋអាមេរ ិក។
•	រាយការណ៍អំពីការផ្លាស់ប្រទាំ
តូ ងអស់ ដែលទាក់ទងនឹងគ្រួ សាររបស់អ្នក ដែល
រ ួមមានទាំងប្រាក់ចំណូល អាសយដ្ឋាន និងលេខទូ រស័ព្ទឱ្យបានឆាប់រហ័សនៅ
ពេលការផ្លាស់ប្រទាំ
តូ ងនោះ។

ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំយល់ថា៖
• ប្រសិនប�ើបុគ្គលខ្លះឬទាំងអស់ ដែលដាក់ពាក្យសុំ
មិនមានលក្ខ ណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ ចំពោះកម្ម វ ិធី CHIP នោះ ពួ កគេអាចមា
នសិទ្ធិទទួ លបានជំនួយផ្នែ កវេជ្ជ សាស្រ្ត ។ ប្រសិនប�ើនេះជាករណី ដែលខ្ញុំផ្តល់សិទ្ធិ
អនុញ្ញាតឱ្យក្រសួ ងធានារ៉ា ប់រងផ្តល់ជូនព័ត៌មាន ណាមួ យឬទាំងអស់ ដែលបានរក
ឃ�ើញនៅក្នុងពាក្យសុំនេះទៅក្រសួ ងសេវាកម្ម មនុស្សជាតិ។ ខ្ញុំយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិ និង
ការទទួ លខុសត្រូវរបស់ខ្ញុំដែលស្ថិតក្រោមជំនួយផ្នែ កវេជ្ជ សាស្រ្ត ។
• ប្រសិនប�ើបុគ្គលខ្លះឬទាំងអស់ ដែលដាក់ពាក្យសុំមិនមានលក្ខ ណៈសម្បត្តិគ្រប់
គ្រាន់ ចំពោះកម្ម វ ិធី CHIP នោះ ពួ កគេអាចមានសិទ្ធិទទួ លបាអត្ថ ប្រយោជន៍
សហព័ន្ធ និង/ឬ ស្វែ ងរកជម្រើសថែទាំសុខភាពជាលក្ខ ណៈឯកជនតាមរយៈ
ទីផ្សារធានា រ៉ា ប់រងសុខភាព។ ប្រសិនប�ើនេះជាករណីក�ើតឡ�ើងខ្ញុំផ្តល់សិទ្ធិអនុ
ញ្ញាតឱ្យក្រសួ ង ផ្តល់ជូនព័ត៌មានណាមួ យឬទាំងអស់នៅក្នុងពាក្យសុំនេះទៅទី
ផ្សារ។ ខ្ញុំយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិ និងការទទួ លខុសត្រូវរបស់ខ្ញុំដែលស្ថិតក្រោមទីផ្សារ
ធានា រ៉ា ប់រងសុខភាព។
• ប្រសិនប�ើត្រូវបានកំណត់ថាកូ នរបស់ខ្ញុំមានសិទ្ធិទទួ លបាន
ឬបានចុះឈ្មោះចូ លក្នុង អត្ថ ប្រយោជន៍ថែទាំសុខភាពរបស់និយោជិតរដ្ឋពីទី
ភ្នា ក់ងាររដ្ឋ ហ�ើយទីភ្នា ក់ងារនេះ នឹងអាចបង់ប្រាក់ជូន ទោះជាចំ ណែកតិចតួ
ចនៃការធានារ៉ា ប់រង ឬការចំណាយ ល�ើបុព្វលាភធានារ៉ា ប់រងក៏ដោយ បន្ទា ប់

មកកូ នរបស់ខ្ញុំមិនមានសិទ្ធិទទួ លបាន អត្ថ ប្រយោជន៍កម្ម វ ិធី CHIP ឡ�ើយ។
ប្រសិនប�ើនេះជាករណីក�ើតឡ�ើង ហ�ើយកូ នរបស់ខ្ញុំទទួ លបានការធានារ៉ា ប់រង
កម្ម វ ិធី CHIP នោះ អត្ថ ប្រយោជន៍ កម្ម វ ិធី CHIP របស់កូនខ្ញុំ អាចនឹងត្រូវបា
នបញ្ច ប់ដោយមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ ពីកាលបរ ិច្ឆេ ទកាលពីមុន។

ទីផ្សារធានារ៉ាប់រងសុខភាព៖
• ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា ព័ត៌មានទាំងអស់ ដែលបានបញ្ចូលគឺជាព័ត៌មានពិត
ដែលសិ្ថ ត ក្រោមទោសបញ្ញ ត្តិស្តីពីការស្បថបំពាន។ ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំអាចប្រឈមនឹ
ងការដាក់ ទោសទណ្ឌ ក្រោមច្បាប់សហព័ន្ធ ប�ើខ្ញុំផ្តល់ជូនព័ត៌មានក្លែ ងបន្លំ
និង/ឬ មិនពិត ដោយចេតនា។
• ខ្ញុំដឹងថា ខ្ញុំត្រូវតែជូ នដំណឹងដល់ទីផ្សារធានារ៉ា ប់រងសុខភាព
ប្រសិនប�ើមានអ្វីផ្លាស់ប្រតូ (និងមានខុសគ្នាជាង) អ្វីដែលខ្ញុំបានសរសេរនៅក្នុ
ងពាក្យសុំនេះ។ ខ្ញុំអាចចូ លវ ិបសាយ www.HealthCare.gov ឬហៅទូ រស័ព្ទលេខ
1-800-318-2596 ដ�ើម្បីរាយការណ៍ការផ្លាស់ប្រណាមួ
តូ
យ។ ខ្ញុំយល់ថាការផ្លាស់ប្រព័
តូ
ត៌មានរបស់ខ្ញុំ អាចមានផលប៉ះពាល់ដល់ភាពមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ចំពោះសមា
ជិកគ្រួ សាររបស់ខ្ញុំ។
• ខ្ញុំដឹងថានៅក្រោមច្បាប់សហព័ន្ធ ការរ� ើសអ�ើងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាត
ដោយផ្អែ ក ល�ើជាតិសាសន៍ ពណ៌សមបុ ្រ ប្រភពដ�ើមជនជាតិ ភេទ អាយុ
និន្នា ការផ្វភេទ
លូ
អត្តសញ្ញាណយេនឌ័រ ឬពិការភាព។ ខ្ញុំអាចដាក់ពាក្យបណ្តឹង
អំពីការរ� ើសអ�ើង ដោយចូ លទៅ www.hhs.gov/ocr/office/file ។
• ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាគ្មាននរណាម្នា ក់ ដែលដាក់ពាក្យសុំការធានារ៉ា ប់រងសុខភាព
នៅក្នុងពាក្យសុំនេះ ត្រូវជាប់ឃុំខ្ លួន (ឃុំខ្ លួនឬដាក់គុក) ឡ�ើយ ។
ប្រសិនប�ើមិន ដូ ច្នោះទេ ____________________________ ត្រូវជាប់ឃុំខ្ លួន។		
(ឈ្មោះរបស់បុគ្គល)
• ការបន្តថ្មីឡ�ើង វ ិញនៃការចេញថ្លៃធានារ៉ាប់រងនៅឆ្នា កំ ្រោយៗ
ទ�ៀត៖
ដ�ើម្បីធ្វើឱ្យងាយស្រួ លកំណត់ភាពមានសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ខ្ញុំចំពោះកា
រជួ យបង់ការ ចេញថ្លៃ ធានារ៉ា ប់រងសុខភាពនៅឆ្នា ំក្រោយៗទ�ៀតនោះ
ខ្ញុំយល់ព្រមផ្ត ល់សិទ្ធិ អនុញ្ញាតឱ្យទីផ្សារ ប្រើទិន្នន័យប្រាក់ចំណូលរបស់
ខ្ញុំ ដែលរ ួមមានទាំងព័ត៌មានពី របាយការណ៍ពន្ធ ផងដែរ។ ទីផ្សារនេះ
នឹងផ្ញើលិខិតជូ នដំណឹង ដែលអនុញ្ញាត ឱ្យខ្ញុំធ្វើការផ្លាស់ប្រនានា
តូ
ហ�ើយខ្ញុំអាចជ្រើសយកបានគ្រប់ពេល។

ចាស៎ ការបន្តថ្មីឡ�ើង វ ិញភាពមានសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ខ្ញុំដោយ
ស្វ័យប្រវត្ តិសម្រាប់រយៈពេលបន្ទាប់ទ�ៀត៖
(សូ មគូ សយកមួ យ)
5 ឆ្នា ំ (ចំនួនឆ្នា ំអតិបរមាដែលបានអនុញ្ញាត)
4 ឆ្នា ំ
3 ឆ្នា ំ
2 ឆ្នា ំ
1 ឆ្នា ំ
កុំប្រើព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំពីរបាយការណ៍ពន្ធ ការបន្តថ្មីឡ�ើង វ ិញ
នៃការចេញថ្លៃ ធានារ៉ា ប់រងរបស់ខ្ញុំ។
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