
 

California’s Protection & Advocacy System 

ការដាក់ពាកយស ន្ ើ្ ុំកម្ម វធិី Medi-Cal និងកម្ម វធិី

ធានារ៉ា ប់រងសសេងស ៀតដែលមានតម្ម្ៃ្ម្រម្យ 

មិថុនា ២០១៧ ឯកសារប ោះពមុពបេខ #5550.06 

Medi-Cal គឺជាកម្ម វធីិធានារ៉ា ប់រង្ ខភាព្ម្រមាប់អ្នកដែលមានម្រាក់ចុំណូលមានកម្រម្ិត។ ចាប់

ត្ ីពីការដែទុំដែលមានតម្ម្ៃ្ម្រម្យ (ACA) ានសធវ ើការផ្លៃ ្់បត រូ្ុំខាន់ៗមួ្យចុំនួនចុំសពាោះកម្ម វធីិ 

Medi-Cal សែើម្បីឲ្យមានម្ន ្េកាន់ដតសម្រចើនមាន្ិ ធិ  ួលានស្វាសនោះ។ ACA ក៏ានបសងក ើត

សងដែរនូវ ីសារ ិញែូរអ្តថ ម្របសោជន៍្ ខភាព (សារហ  ន) សែើម្បីជួយម្របជាពលរែឋឲ្យ  ួលាន

ការរ៉ា ប់រងសលើការដែទុ្ំ  ខភាព ម្រប្ិនសបើពួកសគព ុំទនម់ានការរ៉ា ប់រងសនោះសៅស ើយ។  សារហ  ន

រែឋកាលីហវញ៉ា  ម្រតវូានសគសៅថា Covered California។  Covered California មានកម្ម វធីិធានា

រ៉ា ប់រងនានាដែលមានតម្ម្ៃ្ម្រម្យសែើម្បីជួយពលរែឋកន ុងការបង់ម្រាក់្ម្រមាបក់ារដែទុ្ំ  ខភាព។  

ចុំសពាោះកម្ម វធីិធានារ៉ា ប់រងដែលមានតម្ម្ៃ្ម្រម្យមួ្យចុំនួនែូចជាកម្ម វធីិ Medi-Cal ជាសែើម្ 

បចច ុបបនន សនោះ Covered California សធវ ើការងារខាងការសធវ ើស្ចកត ី្សម្រម្ចចិតតអ្ុំពី្ិ ធិ  ួលាន

ស្វាសនោះ ខណៈដែល ីភាន ក់ងារែម្ សសេងស ៀត រមួ្ទុំងការោិល័យកម្ម វធីិ Medi-Cal ម្របចុំ

សខានធសីង សៅបនតសធវ ើការសលើការងារសសេងៗស ៀត។ 

ថ្ ិតសម្រកាម្ចាប់ ACA មានពាកយស ន្ ើ្ ុំដតមួ្យដែលមានម្រប្ិ ធិភាពសលឿន (Single Streamlined 

Application (SSApp)) ្ម្រមាប់គសម្រមាង Covered California និងកម្ម វធីិធានារ៉ា ប់រងដែលមាន

តម្ម្ៃ្ម្រម្យ រមួ្ទុំងកម្ម វធីិ Medi-Cal សងដែរ។ បចច ុបបនន សនោះ ពលរែឋអាចដាក់ពាកយ្ ុំ Medi-Cal 

ានតាម្រយៈ Covered California ឬ តាម្រយៈការោិល័យកម្ម វធីិ Medi-Cal ម្របចុំសខានធី (ឬ

រែឋាលរបប្នត ិ្ ខ្ងគម្្ម្រមាប់អ្នក  ួលាន SSI)។  កប៏៉ា ដនត  Covered California អាចបញ្ច នូ

ពាកយស ន្ ើ្ ុំកម្ម វធីិមួ្យចុំនួនចុំសពាោះការោិល័យកម្ម វធីិ Medi-Cal ម្របចុំសខានធី្ ម្រមាប់ការ វភិាគ

ព័ត៌មានបដនថម្។  ែូចគ្នន សនោះដែរ ការោិល័យកម្ម វធីិ Medi-Cal ម្របចុំសខានធ ីម្រតវូការ វភិាគ

ព័ត៌មានពាកយស ន្ ើ្  ុំ Medi-Cal តាម្រយៈម្របព័នធក ុំពយូ  ័ររប្់ Covered California។   

សបើសទោះបីជាពាកយស ន្ ើ្ ុំដតមួ្យដែលមានម្រប្ិ ធភិាពសលឿន អាចសម្របើម្រា្ា់នសែើម្បីដាកព់ាកយ

ស ន្ ើ្ ុំកម្ម វធីិ Medi-Cal ក៏ពិតដម្ន ក៏ប៉ា ដនតវាព ុំដម្នជាពាកយពាកយស ន្ ើ្ ុំសពញសលញ្ម្រមាប់ម្រគប់

កម្ម វធីិ Medi-Cal សនាោះស ។   សពលខៃោះ វាលអបុំស តកន ុងការសម្របើម្រា្់ដតពាកយស ន្ ើ្  ុំដតមួ្យដែល

មានម្រប្ិ ធិភាពសលឿនដតមួ្យ សពលខៃោះ វាលអបុំស តកន ុងការសម្របើម្រា្់ពាកយស ន្ ើ្ ុំដតមួ្យដែលមាន

ម្រប្ិ ធិភាពសលឿនជាមួ្យ ម្រម្ង់ដបបប បដនថម្ សហើយសពលខៃោះស ៀតវាលអបុំស តកន ុងការសម្របើម្រា្់

 ម្រម្ង់ដបបប ពាកយ្ ុំខ ្គ្នន ទុំងម្រ្ងុដតម្តង។  វាម្រ្័យសលើ ីតាុំងដែលអ្នកដាក់ពាកយស ន្ ើ្ ុំ

កម្ម វធីិ Medi-Cal និងអាម្រ្័យសៅសលើកម្ម វធីិ Medi-Cal  ដែលអ្នកកុំព ងដាក់ពាកយស ន្ ើ្  ុំសនាោះ។ 
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Covered California និងការោិល័យកម្ម វធីិ Medi-Cal ម្របចុំសខានធ ីម្រតវូសធវ ើការ្ម្រម្ប្ម្រមួ្ល

ការងារម្រគប់ម្រគងសលើពាកយស ន្ ើ្  ុំស្វា Medi-Cal។  រែឋកាលីហវញ៉ា  ានបសងក ើតម្របព័នធក ុំពយូ  ័រែមីមួ្យ 

សែើម្បីម្រគប់ម្រគងសលើ្ ិ ធិ  ួលានស្វា្ម្រមាប់កម្ម វធីិធានារ៉ា ប់រងដែលមានតម្ម្ៃ្ម្រម្យដែល

ានសតល់ជូនតាម្រយៈ Covered California រមួ្ទុំងកម្ម វធីិនានារប្់ Medi-Cal សងដែរ។  

ម្របព័នធ សនោះម្រតវូានសគសៅថា CalHEERS (California Healthcare Eligibility, Enrollment and 

Retention System (ម្របព័នធ រកា  ក ច ោះស ម្ ោះ និង្ិ ធិ  ួលានស្វាដែទុ្ំ  ខភាពរែឋកាលីហវ

ញ៉ា )។  CalHEERS សធវ ើការរមួ្គ្នន ជាមួ្យរែឋនិងម្របព័នធក ុំពយូ  ័ររប្់សខានធសីែើម្បីជួយ Covered 

California និងការោិល័យ Medi-Cal ម្របចុំសខានធកីន ុងការ្សម្រម្ចចិតតថាសតើអ្នកមាន្ិ ធិ

  ួលានកម្ម វធីិ Medi-Cal ដែរឬស ។   

កុំណត់សហត សនោះ នឹងសរៀបរប់អ្ុំពីកម្ម វធីិធានារ៉ា ប់រងដែលមានតម្ម្ៃ្ម្រម្យសសេងៗ រមួ្ទុំង

កម្ម វធីិ Medi-Cal រសបៀបកន ុងការដាកព់ាកយស ន្ ើ្ ុំកម្ម វធីិមួ្យចុំនួន និងរសបៀបវាយតម្ម្ៃ

ពាកយស ន្ ើ្  ុំសដាយ Covered California និងការោិល័យកម្ម វធីិ Medi-Cal ម្របចុំសខានធីសដាយ

សម្របើម្រា្់ ម្រម្ងដ់បបប ពាកយស ន្ ើ្  ុំនិងម្របព័នធក ុំពយូ  ័រមួ្យចុំនួន។ 

កមម វធីិធានារ៉ា ប់រងដែេមានតម្មៃសមរមយសថ ិតបរោមច្បាបស់ត ពីីសិទ្ធ ិទ្ទួ្េ ន

ោរដថទាំដែេមានតម្មៃសមរមយ (ACA) 

កម្ម វធីិធានារ៉ា ប់រងដែលមានតម្ម្ៃ្ម្រម្យ ថ្ ិតសម្រកាម្ចាប់ ACA  កម្ម វធីិធានាធានារ៉ា ប់រងដែល

មានតម្ម្ៃ្ម្រម្យមួ្យចុំនួន ម្រតវូានសតល់ជូនតាម្រយៈ Covered California សៅែល់ប គគលមួ្យ

ចុំនួនដែលមានម្រាក់ចុំណូលសម្រកាម្ 400% ម្នកម្រម្ិតភាពម្រកីម្រក្ហព័នធ  (FPL)។  កម្ម វធីិធានា

រ៉ា ប់រងដែលមានតម្ម្ៃ្ម្រម្យ ដែលសតល់ជូនតាម្រយៈ Covered California គឺជាឥណទនពនធ

ប ពវលាភរ៉ា ប់រងប សរម្របទន (APTC) និងការកាត់បនថយម្ែៃចុំណាយរមួ្ (CSR)។  APTC ជួយបងម់្ែៃ

ប ពវលាភរ៉ា ប់រងម្របចុំដខ្ម្រមាប់ម្ែៃរ៉ា ប់រងដែទុ្ំ  ខភាព។  CSR នឹងបង់ម្ែៃម្រាក់ធានារ៉ា ប់រង

ដែលម្រតវូបង់ម្ ន និងតម្ម្ៃចុំណាយែម្ សសេងស ៀត្ម្រមាប់ការដែទុំសវជជសាស្រ ត្ ។ កម្ម វធីិធានារ៉ា ប់

ដែលមានតម្ម្ៃ្ម្រម្យែម្ សសេងស ៀតែូចជា Medi-Cal ជាសែើម្ អាចសតល់ជូនានតាម្រយៈ

ការោិល័យកម្ម វធីិ Medi-Cal ម្របចុំសខានធ ីឬនាយកដាឋ នស្វាដែទុ្ំ  ខភាពរែឋកាលីហវញ៉ា  

(DHCS)។  ក៏ប៉ា ដនត  អ្នកអាចដាក់ពាកយស ន្ ើ្  ុំកម្ម វធីិ Medi-Cal តាម្រយៈ Covered California ឬ

ការោិល័យកម្ម វធីិ Medi-Cal ម្របចុំសខានធីាន។  ម្រប្ិនសបើអ្នក  ួលាន SSI ឬ CalWORKs 

អ្នក  ួលាន Medi-Cal សដាយ វ្ ័យម្របវតត ិ—អ្នកព ុំចុំាច់ដាកព់ាកយ្ ុំដាចស់ដាយដ កពីគ្នន

សនាោះស ។ 

ចាប់ ត្ ីពកីារដែទុំដែលមានតម្ម្ៃ្ម្រម្យ (ACA) មានរយនាម្កម្ម វធីិធានារ៉ា ប់រងដែលមាន

តម្ម្ៃ្ម្រម្យនានាែូចជា៖ 

1. កម្ម វធីិ Medicaid (កម្ម វធីិ Medi-Cal កន ុងរែឋកាលីហវញ៉ា ) 

2. កម្ម វធីិធានារ៉ា ប់រង្ ខភាពក មារ (CHIP) 

3. កម្ម វធីិឥណទនពនធប ពវលាភរ៉ា ប់រងប សរម្របទន (APTC) 

4. កម្ម វធីិកាត់បនថយម្ែៃចុំណាយរមួ្ (CSR) 

MAGI—Modified Adjusted Gross Income (ម្រាក់ចុំណូលែ លដក្ម្រមួ្លដែលានដកដម្របរចួ)  

កម្ម វធីិ Medi-Cal ភាគសម្រចើន និងម្រគប់កម្ម វធីិធានារ៉ា ប់រងដែលមានតម្ម្ៃ្ម្រម្យ ថ្ ិតសម្រកាម្

ចាប់ ACA ទុំងអ្្់សម្របើ វធីិគណនាម្រាក់ចុំណូលងាយៗដែលសៅថា MAGI សែើម្បីកុំណត់ពី្ិ ធិ
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  ួលានស្វាហិរញ្ញ វតថ ុរប្់អ្នក្ម្រមាប់កម្ម វធីិនានា។  MAGI ្ុំសៅសលើ Modified Adjusted 

Gross Income (ម្រាក់ចុំណូលែ លដក្ម្រមួ្លដែលានដកដម្របរចួ)។  ព ុំមានការសធវ ើសត ត្ សៅសម្រកាម្ 

MAGI សនាោះស ។  MAGI គឺែូចគ្នន នឹងម្រាក់ចុំណូលែ លដក្ម្រមួ្លរចួពលីខិិតម្របកា្

បង់ម្រាក់ពនធជាមួ្យនឹងម្រាក់ចុំណូលជាកល់ាក់មួ្យចុំនួនដែលានដាកប់ដនថម្។ ម្រាក់ចុំណូល

ដែលានដាកប់ដនថម្ម្រត ប់សៅវញិ គឺជាដសនកម្នអ្តថ ម្របសោជន៍រប្់សបឡារបប្នត ិ្ ខ្ងគម្

ដែលម្ិនជាបព់ាក់ព័នធនងឹពនធ ម្រាក់ចុំណូល។  មានការសលើកដលងខៃោះៗចុំសពាោះម្រាក់ចុំណូល

្ម្រមាប់ពលរែឋដែលដាកព់ាកយស ន្ ើ្  ុំ MAGI Medi-Cal។ ការសលើកដលងដែលមានញឹកញប់ជាង

សគគឺ្ម្រមាប់ម្រាក់អាហារបូករណ៍ ម្រាក់រងាវ ន់ ឬមូ្លនិធិអាហារបូករណ៍ ដែលសម្របើ្ ម្រមាប់បង់ម្ែៃ

្ិកានិងម្ិនដម្ន្ម្រមាប់ការចុំណាយកន ុងការរ្់សៅ។  ការពិពណ៌នាដែលលអ  សាម្ញ្ញអ្ុំពី វធិាន

ម្រាក់ចុំណូល MAGI អាចដ វ្ ងរកានសៅ U.C.។ សគហ ុំព័រម្ជឈម្ណឌ លការងារ Berkeley សៅ

តុំណភាជ បស់នោះ៖  http://laborcenter.berkeley.edu/healthcare/MAGI_summary13.pdf. 

Medi-Cal/CHIP 

Medi-Cal សតល់ជូននូវកម្ម វធីិធានារ៉ា ប់រង្ម្រមាប់ពលរែឋដែលមានម្រាក់ចុំណូលកម្រម្ិតទប។  

CHIP (កម្ម វធីិធានារ៉ា ប់រង្ ខភាពក មារ) សតល់ហិរញ្ញបបទនធានារ៉ា ប់រង្ ខភាព្ម្រមាប់ក មារ

ដែលមានម្រាក់ចុំណូលកម្រម្ិតទបដែលព ុំមានលកខណៈ្ម្បតត ិ  ួលានកម្ម វធីិ Medicaid។  

ចាប់ ACA តម្រម្ូវថា ដសនកជាក់លាក់មួ្យចុំនួនម្នកម្ម វធីិ Medi-Cal និងម្រគប់កម្ម វធីិ CHIP ទុំង

អ្្់ម្រតវូសម្របើម្រា្់ MAGI សែើម្បីកុំណត់្ិ ធិ  ួលានជុំនួយហិរញ្ញ វតថ ុ។  កម្ម វធីិ Medi-Cal សសេង

ស ៀតសម្របើម្រា្់ វធិានសម្រៅពី MAGI ដែលធាៃ ប់ានសម្របើសែើម្បីគណនា្ិ ធិ  ួលានជុំនួយហិរញ្ញ វតថ ុ

្ម្រមាប់កម្ម វធីិ Medi-Cal សៅម្ នសពលចាប់ ACA ចូលជាធរមាន។  

MAGI Medi-Cal.  MAGI Medi-Cal មានន័យថាកម្ម វធីិ Medi-Cal នានាដែលសម្របើម្រា្់ វធីិសាស្រ ត្  

MAGI សែើម្បីគណនា្ិ ធិ  ួលានជុំនួយហិរញ្ញ វតថ ុ។   MAGI ម្រតវូានសគសម្របើម្រា្់សែើម្បីគណនា្ិ ធិ

  ួលានកម្ម វធីិ Medi-Cal ្ម្រមាប់ម្រកមុ្ម្ន ្េសពញវយ័ែមីដែលមានចុំនួនសម្រចើន ដែលមាន

ម្រាក់ចុំណូលសម្រកាម្ 138% ម្នកម្រម្ិតភាពម្រកីម្រក្ហព័នធ  (FPL)។  MAGI ក៏ម្រតវូានសគសម្របើសងដែរ

សែើម្បីកុំណត់្ិ ធិ  ួលានកម្ម វធីិ Medi-Cal ្ម្រមាប់ម្រកមុ្ម្រគួសារភាគសម្រចើនដែលធាៃ ប់មានការ

គណនា្ិ ធិ  ួលាន ថ្ ិតសម្រកាម្ដសនក 1931(b) ឬ ថ្ ិតសម្រកាម្កម្ម វធីិ “ភាគរយ” មួ្យចុំនួនស ៀត

។  ម្របសភ សសេងៗម្នដសនក 1931(b) គឺម្របសភ ជុំនួយដែលានដក្ម្រមួ្លរចួចុំសពាោះម្រកមុ្ម្រគួសារនានា

ដែលមានកូនកន ុងបនទ ុក (Aid to Families to Dependent Children (AFDC)) ដែលជាម្របសភ ម្រតវូ

ានបសងក ើតស ើងសៅសពលដែលហិរញ្ញបបទនសាច់ម្រាក់ AFDC ម្រតវូានល បសចលសៅម្រតឹម្ដខ

ម្ករ ឆ្ន ុំ1998។  កម្ម វធីិភាគរយជាសម្រចើន គឺជាម្របសភ ដែលម្រតវូានសម្របើម្រា្់សែើម្បីកុំណត់្ិ ធិ

  ួលានស្វា្ម្រមាប់ម្រកមុ្មួ្យចុំនួនដសអកសលើ FPL។ 

ខាងសម្រកាម្សនោះ គឺជាម្រកមុ្ MAGI Medi-Cal៖ 

1. ម្រកមុ្ម្ន ្េសពញវយ័ែមីដែលមានចុំនួនសកើនស ើង (រហូតែល់ 138% FPL)៖ 

a. អាយ  19 ឆ្ន ុំ ឬសម្រចើនជាងសនោះ និងសម្រកាម្ 65 ឆ្ន ុំ 

b. ម្ិនដម្នម្សៃសពាោះ  

c. ព ុំមាន្ិ ធិ ឬានច ោះស ម្ ោះសៅកន ុងកម្ម វធីិ Medicare ដសនក A ឬ ដសនក B 

d. ព ុំមាន្ិ ធិ  ួលាន និងព ុំានច ោះស ម្ ោះរ៉ា ប់រងសដាយអាណតតិ ថ្ ិតសម្រកាម្

គសម្រមាងកម្ម វធីិ Medicaid រប្់រែឋ (កម្ម វធីិ Medi-Cal កន ុងរែឋកាលីហវញ៉ា ) 

http://laborcenter.berkeley.edu/healthcare/MAGI_summary13.pdf
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2. ឪព កមាត យឬសាច់ញតត ិដែលជាអ្នកសម្ើលដែទុំ (រហូតែល់ 109% FPL) 

3. ស្រ ត្ ីមានម្សៃសពាោះ—អ្តថ ម្របសោជនស៍ពញសលញ (រហូតែល់ 60% FPL) 

4. ស្រ ត្ ីមានម្សៃសពាោះ—អ្តថ ម្របសោជន៍មានកម្រម្ិត (រហូតែល់ 213% FPL) 

5. ទរករហូតែល់អាយ  1 ឆ្ន ុំ (រហូតែល់ 208% FPL) 

6. ក មារអាយ ពី 1-6  ឆ្ន ុំ (រហូតែល់ 142% FPL)  

7. ក មារអាយ ពី 6-19 ឆ្ន ុំ (រហូតែល់ 133% FPL) 

8. OTLIC—ក មារដែលមានម្រាក់ចុំណូលទបដែលជាសគ្នលសៅបនាៃ ប់បនេ ុំសសេង

ស ៀត (Optional Targeted Low-Income Children) (កម្ម វធីិ CHIP—រហូតែល់ 

266% FPL) 

សម្ើល “ឯកសារភាជ ប់ A” ម្នកុំណត់សហត សនោះ្ម្រមាប់តារងដែលមានសរៀបរបព់ីកម្ម វធីិ MAGI 

Medi-Cal និង CHIP មួ្យចុំនួន។ 

CHIP.  បដនថម្សលើសនោះ ក មារដែលមានអាយ រហូតែល់មួ្យឆ្ន ុំ ដែលមានម្រាក់ចុំណូលរហូតែល់ 

322% FPL អាច  ួលានអ្តថ ម្របសោជន៍ដសអកសលើ MAGI ថ្ ិតសម្រកាម្កម្ម វធីិក មារនិងទរកដែល

ពាក់ព័នធនឹង AIM (AIM-Linked Infant and Children’s Program (ALICP))។  សនោះជាដសនកម្ន

កម្ម វធីិ CHIP រប្់រែឋកាលីហវញ៉ា  ប៉ា ដនតព ុំានសតលជូ់នតាម្រយៈកម្ម វធីិ Medi-Cal សនាោះស ។ 

កម្ម វធីិសសេងស ៀតម្នកម្ម វធីិ CHIP រប្់រែឋកាលីហវញ៉ា  គឺម្រតវូានសតល់ជូនតាម្រយៈកម្ម វធីិ 

Medi-Cal ជាកម្ម វធីិ OTLIC។  កម្ម វធីិទ ុំងអ្្់សនោះជុំនួ្ឲ្យកម្ម វធីិម្រគួសារ្ ខភាពលអ រែឋ

កាលីហវញ៉ា  (California’s Healthy Families Program (HFP)) កន ុងឆ្ន ុំ2013។ 

Non-MAGI Medi-Cal.  ព ុំមានម្រកមុ្ Medi-Cal ទ ុំងអ្្់ម្រតវូានសគសសៃរសៅជា MAGI Medi-Cal 

សនាោះស ។ ម្រកមុ្ខាងសម្រកាម្សនោះ ព ុំសម្របើម្រា្់ MAGI សែើម្បីគណនា្ិ ធិ  ួលានហិរញ្ញ វតថ ុសនោះស ។  

ពួកសគសម្របើវធិាន្ិ ធិ  ួលានហិរញ្ញ វតថ ុដែលមានសៅម្ នចាប់ ACA ចូលជាធរមាន។  ពួកសគ

ទុំងអ្្់សនាោះ ម្រតវូានសគសៅថាម្រកមុ្ម្ នកម្ម វធីិ ACA Medi-Cal។ 

ខាងសម្រកាម្សនោះ គឺជាម្រកមុ្ម្ ន MAGI Medi-Cal ភាគសម្រចើនបុំស តម្នដែលសៅស្្្ល៖់ 

1. អ្នក  ួលានហិរញ្ញបបទនសាចម់្រាក់—SSI/SSP និង CalWORKs 

2. SPD—ម្ន ្េវយ័ច្់ (65 ឬច្់ជាងសនោះ) និងពលរែឋដែលមានពិការភាព 

3. Mn—កម្ម វធីិ Medically Needy (ម្ែៃចុំណាយរមួ្ & គ្នម នម្ែៃចុំណាយរមួ្) 

4. កម្ម វធីិ Medicare Savings (QMB, SLMB, QI) 

5. ការដែទុំសៅម្ណឌ លដែទុំ/ជុំនួយ្ុ្ុំកូន 

6. កម្ម វធីិម្ហារ ើក្ ែន់ និងមាត់្បូ ន (BCCP) 

7. ម្រកមុ្ Medi-Cal ្ម្រមាប់ដតរែឋប៉ា សណាណ ោះ 

ក៏មានសងដែរនូវម្រកមុ្ Medi-Cal ដែលព ុំសម្របើម្រា្ម់្រាក់ចុំណូលសែើម្បីកុំណត់្ិ ធិ  ួលានស្វា។  

អាម្រ្័យសហត សនោះ ម្រកមុ្ទុំងអ្្់សនោះព ុំសម្របើម្រា្់ MAGI សនាោះស ។  សនោះរមួ្មាន៖ 

1. FFCC—អ្តីតក មារកន ុងម្ណឌ លដែទុំ (Former Foster Care Children) រហូតែល់

អាយ  26 ឆ្ន ុំ 

2. ម្រកមុ្ដែលមាន្ិ ធិ  ួលានស្វាសសេងស ៀតសដាយ្នមត់ (PE)។ 
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3. ម្រកមុ្កុំណត់ថា  ួលាន្ិ ធិសសេងៗ ែូចជាម្រកមុ្  ួលាន្ិ ធិជាបនតបនាៃ ប់

្ម្រមាប់ក មារ (CEC) និងម្រកមុ្  ួលាន្ិ ធិជាបនតបនាៃ ប់្ ម្រមាប់ស្រ ត្ ីមានម្សៃសពាោះ 

4. ម្រកមុ្្ិ ធិ  ួលានស្វាសលឿន (Express Lane Eligibility) ្ម្រមាប់ប គគលដែល

មាន្ិ ធិ  ួលាន CalFresh 

5. កម្ម វធីិ Medi-Cal អ្នតរកាល (TMC) 

6. ្ិ ធិ  ួលានជាបនតបនាៃ ប់រយៈសពល 4 ដខ 

APTC—ឥណទនពនធប ពវលាភរ៉ា ប់រងប សរម្របទន 

APTC គឺអាចមាន្ម្រមាប់ប គគលដែលព ុំមាន្ិ ធិ  ួលានកម្ម វធីិ MAGI Medi-Cal និង  ួល

ានធានារ៉ា ប់រងតាម្រយៈ Covered California។  វាបង់ម្រាក់មួ្យដសនកម្នប ពវលាភរ៉ា ប់រង្ ខភាព

រប្់ Covered California ្ម្រមាប់ពលរែឋដែលមាន MAGI សម្រកាម្ 400% ម្នកម្រម្ិតភាពម្រកីម្រក

្ហព័នធ  (FPL)។  វាជាឥណទនពនធដែល ូទត់្ ង វញិ ដែលម្រតវូាន “បង់ម្រាក់ជាម្ ន” សដាយ

ស្វាម្រាក់ចុំណូលម្សៃកន ុង (IRS) ជាសរៀងរល់ដខសែើម្បជួីយកាត់បនថយចុំនួន ឹកម្រាក់ប ពវលាភរ៉ា ប់

រងម្របចុំដខ។  បរមិាណម្នឥណទនម្របចុំឆ្ន ុំ គឺច ងសម្រកាយម្រតវូានកុំណត់សៅសពលដែលពលរែឋ

ដាក់ឯកសារលិខិតម្របកា្បង់ម្រាក់ពនធចុំណូលសៅសពលដាចឆ់្ន ុំ។ 

CSR—ការកាត់បនថយម្រាក់ចុំណាយរមួ្ 

កម្ម វធីិកាត់បនថយម្ែៃចុំណាយរមួ្ ក៏ម្រតវូានសតល់ជូនសងដែរតាម្រយៈ Covered California។  វា

ជួយបង់ដសនកទុំងអ្្់ម្នម្រាក់ចុំណាយដែលម្រតវូបង់ម្ ន ឬ្ហធានារ៉ា ប់រង្ម្រមាប់ពលរែឋដែល

មាន MAGI សម្រកាម្ 300% FPL។   

ពាកយបសន ើសុាំដតមួយដែេមានរបសិទ្ធ ិភាពបេឿន 

បចច ុបបនន សនោះ មានពាកយស ន្ ើ្ ុំដតមួ្យដែលមានម្រប្ិ ធិភាពសលឿន្ម្រមាប់ MAGI Medi-Cal, 

APTC និង CSR។   ពាកយស ន្ ើ្ ុំសនោះ អាចម្របគល់ជូនតាម្ វធីិសសេងៗគ្នន ។ 

សគហ ុំព័រ Covered California។  ពាកយស ន្ ើ្ ុំតាម្ម្របព័នធអ្នឡាញ អាចម្របគល់់តាម្សគហ ុំព័រ 

Covered California សៅ ីសនោះ៖  https://www.coveredca.com/.  សពលខៃោះ សគហ ុំព័រ Covered 

California អាចមានែុំសណើរការយូរ ែូចសនោះអ្នកអាចចូលសៅកានស់គហ ុំពរ័សនោះតាម្រយៈសគហ ុំពរ័ 

California Health Benefits Exchange សៅ ីសនោះ៖  http://www.healthexchange.ca.gov/. 

សលខ ូរ្ពៃ Covered California។  សលខ ូរ្ពៃម្ជឈម្ណឌ លស្វាអ្តិែិជន Covered California គឺ៖  

1-800-300-1506.  អ្នកក៏អាចចូល ្េនាសគហ ុំព័រ Covered California ានសងដែរ៖ 

http://www.coveredca.com/get-help/contact/. 

ពាកយស ន្ ើ្ ុំជា្ុំសៅម្រកដា្។  កុំ ដណដម្របម្នពាកយស ន្ ើ្ ុំដតមួ្យដែលមានម្រប្ិ ធិភាពសលឿន អាច

ទញយកានសៅ ីសនោះ៖  http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-

cal/eligibility/Pages/SingleStreamApps.aspx.   វាអាចម្របគល់ជូនសដាយផ្លៃ ល់ តាម្ម្ម្រប្ណីយ៍ ឬ

តាម្រយៈ ូរសារសៅកាន់ Covered California ឬការោិល័យកម្ម វធីិ Medi-Cal ម្របចុំសខានធ។ី  

ម្រប្ិនសបើសសញើ្ ុំប ម្រតតាម្ម្ម្រប្ណីយស៍ៅកាន់សខានធ ីវាជាការលអ ដែលម្រតវូ ូរ្ពៃសៅកាន់ម្ជឈ

https://www.coveredca.com/
http://www.healthexchange.ca.gov/
http://www.coveredca.com/get-help/contact/
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/Pages/SingleStreamApps.aspx
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/Pages/SingleStreamApps.aspx
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ម្ណឌ លស្វាអ្តិែិជនសៅសពលជាមួ្យគ្នន សនាោះដែរ និងម្រាប់ពួកសគថាអ្នកចង់ដាក់ពាកយស ន្ ើ

្ ុំកម្ម វធីិ Medi-Cal។ បនាៃ ប់ម្ក អ្នកសធវ ើការសៅសខានធី នឹងបុំសពញ ម្រម្ងដ់បបប  SAWS 1 

ដែលនឹងសតល់ជូនអ្នកនូវកាលបរសិចេ ម្នការដាក់ពាកយបណត ឹងការពារ  សៅសពលដែលពាកយ្ ុំ

កុំព ងម្រតវូានម្រតួតពិនិតយ។ 

ម្រកមុ្ហ  នធានារ៉ា ប់រង/អ្នកម្របឹកាសោបល់ការច ោះស ម្ ោះដែលមានការបញ្ជជ ក/់អ្នកម្រសាវម្រជាវ/អ្នក

សតល់ជុំនួយសសេងស ៀត។  ពាកយស ន្ ើ្  ុំដតមួ្យដែលមានម្រប្ិ ធិភាពសលឿន កអ៏ាចម្រតវូានសគបញ្ជ នូឲ្យ

អ្នកានសងដែរសដាយម្រកមុ្ហ  នធានារ៉ា ប់រង ឬអ្នកម្របឹកាសោបល់ការច ោះស ម្ ោះដែលមានការ

បញ្ជជ ក។់  អ្នកកអ៏ាច  ួលានជុំនួយការដាកព់ាកយស ន្ ើ្ ុំពីអ្នកម្រសាវម្រជាវ ឬអ្នកសតល់ជុំនួយសៅ

តាម្ ីភាន កង់ារមួ្យចុំនួន។  ពាកយស ន្ ើ្ ុំដតមួ្យដែលមានម្រប្ិ ធិភាពសលឿន គឺម្រតវូម្របគល់ជូនឲ្យ

ានម្រតឹម្ម្រតវូចុំ ីកដនៃង ចុំសពាោះការដាកព់ាកយស ន្ ើ្  ុំកម្ម វធីិធានារ៉ា ប់រងដែលមានតម្ម្ៃ្ម្រម្យ

សម្រកាម្ចាប់ ACA។ 

ោរដាក់ពាកយបសន ើសុាំសរមាប់កមម វធីិមិនដមនជា MAGI Medi-Cal 

ការោិល័យកម្ម វធីិ Medi-Cal ម្របចុំសខានធី បនត ម្រតួតពិនិតយពាកយស ន្ ើ្ ុំ្ម្រមាប់កម្ម វធីិម្ិនដម្ន

ជា MAGI Medi-Cal (សម្រៅពី្ម្រមាប់អ្នក  ួលាន SSI ឬ CalWORKs ដែល  ួលាន Medi-Cal 

សដាយ វ្ ័យម្របវតត ិ)។   ម្រប្ិនសបើអ្នកដាកព់ាកយស ន្ ើ្ ុំ Medi-Cal តាម្រយៈ Covered California ពាកយ

ស ន្ ើ្ ុំរប្់អ្នកនឹងម្រតវូបញ្ជ នូបនតសៅការោិល័យកម្ម វធីិ Medi-Cal ម្របចុំសខានធី្ ម្រមាប់

ែុំសណើរការកម្ម វធីិម្ិនដម្នជា MAGI Medi-Cal ម្រប្ិនសបើអ្នកស ន្ ើ្ ុំការបញ្ជ នូបនត  ឬម្រប្ិនសបើអ្ន

កព ុំមាន្ិ ធិ  ួលាន MAGI Medi-Cal។  

ជសម្រម្ើ្ម្នកម្ម វធីិ Medi-Cal។  អ្នកសៅដតមាន្ិ ធិកន ុងការសម្រជើ្សរ ើ្ កម្ម វធីិ Medi-Cal ដែល

អ្នកមាន្ិ ធិ  ួលាន ដែលសាក្ម្យបុំស ត្ម្រមាប់អ្នក សដាយម្ិនគិតពីសខានធីដែលអ្នកចង់

ានសនាោះស ។  សខានធសីៅដតមានកាតពវកិចចមួ្យកន ុងការកុំណត់្ ិ ធិ  ួលានកម្ម វធីិ Medi-

Cal រប្់អ្នកសៅកន ុងលុំដាប់លុំសដាយជាក់លាកស់ៅតាម្ជសម្រម្ើ្ម្នកម្ម វធីិរប្់អ្នក។  MAGI Medi-

Cal គឺ ថ្ ិតសៅសលើលុំដាប់កុំពូលរប្់តារង—ជាែុំបូង សខានធីនឹងដ វ្ ងយល់ថាសតើអ្នកមាន្ិ ធិ

  ួលាន MAGI Medi-Cal តាម្រយៈម្របព័នធ  CalHEERS ែូចមានបងាា ញសៅខាងសម្រកាម្ដែរឬស  

សហើយបនាៃ បម់្ក សខានធនីឹងកុំណត់្ិ ធិ  ួលានរប្់អ្នក្ម្រមាប់កម្ម វធីិម្ិនដម្នជា MAGI 

Medi-Cal។   

ខាងសម្រកាម្សនោះ គឺជាលុំដាប់លុំសដាយដែលសខានធមី្រតវូអ្ន វតតតាម្កន ុងការកុំណត់ថាសតើកម្ម វធីិ 

Medi-Cal មួ្យណាដែលអ្នកមាន្ិ ធិ  ួលាន៖ 

1. កម្ម វធីិម្រពឹ ធវយ័និងប គគលដែលមានពិការភាព (SDP) 

a. MAGI Medi-Cal 

b.   ួលាន SSI (DAC, សម្មា៉ា យ/សពាោះមា៉ា យដែលមានពិការភាព ជួបម្រប ោះ

ការលុំាក) 

c. 133% កម្រម្ិតភាពម្រកីម្រក្ហព័នធតាម្អាយ  និងពិការភាព (Aged and Disabled 

Federal Poverty Level (A&D FPL) & 

កម្ម វធីិ SPD Medically Needy (MN) គ្នម នម្ែៃចុំណាយរមួ្ 

d. កម្ម វធីិ SPD Medically Needy (MN) មានម្ែៃចុំណាយរមួ្ 
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2. ម្រកមុ្ម្រគួសារ និងក មារ 

a. MAGI Medi-Cal 

b. កម្ម វធីិ Medi-Cal អ្នតរកាល (TMC) 

c. កម្ម វធីិជុំនួយចុំសពាោះម្រកមុ្ម្រគួសារដែលមានកូនកន ុងបនទ ុកដែលមានតម្រម្ូវការ

សវជជសាស្រ ត្  (Aid to Families with Dependent Children-Medically Needy 

(AFDC-MN)) 

3. កម្ម វធីិ Medically needy/medically indigent (MN/MI) 

a. ពិការដភនក  

b. អាយ  

c. ពិការភាព 

d. ពាក់ព័នធនឹង AFDC 

ការកុំណតស់ ើង វញិចុំសពាោះស្ចកត ីសម្រពៀងចាប់្ ភា (SB) 87  បដនថម្សលើសនោះសៅស ៀត សៅសពលដែល

អ្នកដលងមាន្ិ ធិ  ួលានកម្ម វធីិ Medi-Cal កន ុងកម្ម វធីិ Medi-Cal ណាមួ្យ (សដាយសារមូ្

លសហត ម្នការាត់បង់្ ិ ធិ  ួលាន SSI ឬ CalWORKs) សខានធមី្រតវូសធវ ើការកុំណត់ថាសតើអ្នក

មាន្ិ ធិ្ម្រមាប់កម្ម វធីិ Medi-Cal មួ្យសសេងស ៀតដែរឬស  សៅម្ នសពលដែល្ិ ធិ  ួលាន

ស្វា Medi-Cal រប្់អ្នកអាចម្រតវូានសគបញ្ចប់។  (SB 87.)  ្ ិ ធិ  ួលានរប្់អ្នក្ម្រមាប់កម្ម វធីិ 

Medi-Cal រមួ្ទុំង្ិ ធិ  ួលានកម្ម វធីិ MAGI Medi-Cal និងកម្ម វធីិម្ិនដម្នជា MAGI Medi-

Cal ម្រតវូសធវ ើការពិចរណាសម្រកាម្ចាប់ SB 87។ 

ពាកយស ន្ ើ្  ុំរប្់ Covered California។  ម្រប្ិនសបើអ្នកដាក់ពាកយស ន្ ើ្ ុំ Medi-Cal តាម្រយៈ 

Covered California ែុំបូង Covered California នឹងសធវ ើការកុំណត់ថាសតើអ្នកមាន្ិ ធិ  ួលាន 

MAGI Medi-Cal ឬកម្ម វធីិធានារ៉ា ប់រងដែលមានតម្ម្ៃ្ម្រម្យែម្ សសេងស ៀតដែរឬស ។  ម្រប្ិន

សបើអ្នកព ុំ  ួលានស  អ្នកនឹងម្រតវូសគដណនាុំសៅកានក់ារោិល័យកម្ម វធីិ Medi-Cal ម្របចុំសខាន

ធី ្ម្រមាប់ការកុំណតច់ុំសពាោះកម្ម វធីិម្ិនដម្នជា MAGI Medi-Cal។  សពលខៃោះ អ្នកនឹងចង់ឲ្យមាន

ការកុំណតក់ម្ម វធីិម្ិនដម្នជា MAGI Medi-Cal សបើសទោះបីជាអ្នកមាន្ិ ធិ  ួលានកម្ម វធីិម្ិន

ដម្នជា MAGI Medi-Cal ក៏សដាយ។ អ្នកនឹងម្រតវូស ន្ ើ្ ុំការកុំណត់សនោះពី Covered California ឬ

ការោិល័យកម្ម វធីិ Medi-Cal  ម្របចុំសខានធី។ 

ពាកយស ន្ ើ្  ុំរប្់ការោិល័យកម្ម វធីិ Medi-Cal ម្របចុំសខានធី។  ម្រប្ិនសបើអ្នកដាក់ពាកយស ន្ ើ្ ុំ 

Medi-Cal សៅការោិល័យកម្ម វធីិ Medi-Cal ម្របចុំសខានធី ែុំបូងសខានធីនឹងពិនិតយសម្ើលថាសតើ

អ្នកមាន្ិ ធិ  ួលាន MAGI Medi-Cal ដែរឬស ។ ជាែមីម្តងស ៀត អ្នកអាចចង់ឲ្យមានការកុំណត់

កម្ម វធីិម្ិនដម្នជា MAGI Medi-Cal សបើសទោះបីជាអ្នកមាន្ិតធ ិ  ួលាន MAGI Medi-Cal ក៏

សដាយ។ អ្នកម្រតវូស ន្ ើ្  ុំសខានធីសែើម្បីសធវ ើការងារសនោះ។  សខានធីសនោះ ម្រតវូសធវ ើការម្រតួតពិនិតយសែើម្បីពិនិតយ

សម្ើលថាសតើកម្ម វធីិ Medi-Cal មួ្យណាដែលអ្នកចង់ាន ប៉ា ដនត សខានធនីឹងម្ិនសធវ ើដបបសនោះម្រគប់

សពលសនាោះស ។  សហត សនោះសហើយ អ្នកម្រតវូស ន្ ើ្ ុំសខានធី្ ម្រមាប់កម្ម វធីិ Medi-Cal ណាមួ្យដែលអ្នក

ចង់ាន។ 

ពាកយស ន្ ើ្ ុំរប្់សខានធតីាម្ម្របព័នធអ្នឡាញ។  អ្នកកអ៏ាចដាកព់ាកយស ន្ ើ្  ុំកម្ម វធីិម្ិនដម្ន MAGI 

Medi-Cal តាម្ម្របព័នធអ្នឡាញានសងដែរតាម្រយៈសគហ ុំព័រ e-Benefits California។  សនោះគឺ

ជាតុំណភាជ ប៖់  http://www.benefitscal.org/.  ក៏មានសងដែរនូវតុំណភាជ ប់ពីសគហ ុំព័រសនោះ

http://www.benefitscal.org/
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សៅកាន ់Covered California ្ម្រមាប់ប គគលមួ្យចុំនួនដែលចង់ដាកព់ាកយស ន្ ើ្ ុំ MAGI Medi-

Cal។ 

ការដាក់ពាកយស ន្ ើ្  ុំសៅសខានធីតាម្ ូរ្ពៃ។  អ្នកក៏អាចដាក់ពាកយ្ ុំកម្ម វធីិម្ិនដម្នជា MAGI 

Medi-Cal តាម្ ូរ្ពៃានសងដែរ។  អ្នកអាចដ វ្ ងរកសលខ ូរ្ពៃសៅសលើសគហ ុំព័រ e-Benefits 

California សៅ ីសនោះ៖  http://www.benefitscal.org/។ 

 ម្រម្ងព់ាកយស ន្ ើ្ ុំសៅសខានធីជា្ុំសៅម្រកដា្។  សបើសទោះបីជាពាកយស ន្ ើ្ ុំដតមួ្យដែលមាន

ម្រប្ិ ធិភាពសលឿន គឺជាពាកយស ន្ ើ្  ុំសពញសលញ្ម្រមាប់កម្ម វធីិធានារ៉ា ប់រងដែលមានតម្ម្ៃ្ម្រម្យ

ដែលសតលជូ់នតាម្រយៈ Covered California ក៏ពិតដម្ន ក៏ប៉ា ដនតវាព ុំដម្នជាពាកយស ន្ ើ្ ុំសពញសលញ

្ម្រមាប់កម្ម វធីិម្ិនដម្នជា MAGI Medi-Cal សនាោះស ។ សនោះសដាយសារកម្ម វធីិម្ិនដម្នជា MAGI 

Medi-Cal ភាគសម្រចើនបនតមានការសធវ ើសត ត្ ម្រ ពយ្ម្បតត ិ និងលកខខណឌ តម្រម្ូវ្ិ ធិ  ួលានស្វា

សសេងស ៀត ដែលមានលកខណៈខ ្គ្នន ពី លកខខណឌ តម្រម្ូវ្ិ ធិ  ួលានតាម្ MAGI។  សនោះមានន័យ

ថា ពាកយស ន្ ើ្  ុំមួ្យ្ម្រមាប់កម្ម វធីិម្ិនដម្នជា MAGI Medi-Cal ម្រតវូរមួ្បញ្ច លូនូវឯកសារ

បដនថម្ចុំសពាោះពាកយស ន្ ើ្ ុំកម្ម វធីិដតមួ្យដែលមានម្រប្ិ ធិភាពសលឿន ឬអ្នកម្រតវូសម្របើម្រា្់ពាកយ

ស ន្ ើ្ ុំសសេងស ៀតរមួ្បញ្ច លូគ្នន ។   

អ្នកអាចដាក់ពាកយស ន្ ើ្ ុំកម្ម វធីិម្ិនដម្នជា MAGI Medi-Cal សដាយដាក ់ម្រម្ង់ពាកយ្ ុំ SAWS 

2 Plus ពាកយស ន្ ើ្ ុំដតមួ្យដែលមានម្រប្ិ ធិភាពសលឿនជាមួ្យនឹងឯកសារបដនថម្មួ្យចុំនួន។  

ខាងសម្រកាម្សនោះ គឺជាជសម្រម្ើ្នានាដែលមាន្ម្រមាប់អ្នក៖ 

1. SAWS 2 Plus ឬ 

2. ពាកយស ន្ ើ្  ុំដតមួ្យដែលមានម្រប្ិ ធិភាពសលឿនជាមួ្យនឹងឯកសារបដនថម្— 

a. ម្របគល់ពាកយស ន្ ើ្ ុំដតមួ្យដែលមានម្រប្ិ ធិភាពសលឿន និង 

b. ម្របគល់ ម្រម្ង់ដបបប បដនថម្មួ្យចុំនួនែូចខាងសម្រកាម្៖ 

i. ការបដនថម្ម្រាក់ចុំណូល និងម្រាក់កាត់  កសម្រកាម្ចាប់ MC 210 ACA  (DRAFT)2  

ii. អ្ចលនម្រ ពយ និងម្រ ពយ្ម្បតត ិផ្លៃ ល់ខល នួ MC 322 បដនថម្សលើពាកយស ន្ ើ្ ុំស្វា 

Medi-Cal តាម្ម្ម្រប្ណីយ៍ 

iii.  ម្រម្ងដ់បបប សសេងស ៀតដែលតម្រម្ូវសដាយសខានធ ី

 ម្រម្ង់ដបបប ពាកយស ន្ ើ្  ុំ Medi-Cal សសេងស ៀត អាចដ វ្ ងរកានសៅសគហ ុំព័រនាយកដាឋ ន

ស្វាដែទុ្ំ  ខភាព (DHCS) ឬសគហ ុំព័រនាយកដាឋ នស្វា្ងគម្រែឋកាលហីវញ៉ា ។   ម្រម្ង់ SAWS 2 

Plus អាចដ វ្ ងរកានសៅ៖  

http://www.cdss.ca.gov/cdssweb/entres/forms/English/SAWS2PLUS.pdf។   

ពាកយស ន្ ើ្  ុំដតមួ្យដែលមានម្រប្ិ ធិភាពសលឿន អាចដ វ្ ងរកានសៅ៖  

http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/Pages/SingleStreamApps.aspx។  

 ម្រម្ង់ដបបប បដនថម្ MC 210 ACA ព ុំទន់ដ វ្ ងរកានសៅសលើម្របព័នធអ្នឡាញសនាោះស ។  

 ម្រម្ង់ MC 322 អាចដ វ្ ងរកានសៅ ីសនោះ៖ 

http://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/forms/Forms/mc322.pdf។  ម្រម្ង់ដបបប 

ពាកយស ន្ ើ្  ុំ Medi-Cal មួ្យចុំនួនស ៀតអាចដ វ្ ងរកានសៅ ីសនោះ៖  

http://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/forms/Pages/MCEDFormsMain.aspx 

http://www.benefitscal.org/
http://www.cdss.ca.gov/cdssweb/entres/forms/English/SAWS2PLUS.pdf
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/Pages/SingleStreamApps.aspx
http://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/forms/Forms/mc322.pdf
http://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/forms/Pages/MCEDFormsMain.aspx
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ម្រប្ិនសបើអ្នកដាក់ពាកយស ន្ ើ្ ុំកម្ម វធីិមិ្នដម្នជា MAGI Medi-Cal វាជាការលអបុំស តកន ុងការសម្របើ

ម្រា្់ ម្រម្ង ់SAWS 2 Plus។  ម្រប្ិនសបើអ្នកដាក់ពាកយស ន្ ើ្  ុំ CalFresh ឬ CalWORKs វាជាការលអ

បុំស តកន ុងការសម្របើម្រា្់ ម្រម្ង់ SAWS 2 Plus។  ម្រប្និសបើអ្នកកុំព ងដាកព់ាកយ្  ុំ CalWORKs គឺម្រតវូ

មានការ្មាា ្សដាយផ្លៃ ល់ជាមួ្យសខានធ។ី 

របព័នធកុាំពយូ ទ្័រ 

CalHEERS 

CalHEERS (ម្របព័នធ រកា  ក ច ោះស ម្ ោះ និង្ិ ធិ  ួលានស្វាដែទុ្ំ  ខភាពរែឋកាលីហវញ៉ា ) គជឺា

ម្របព័នធក ុំពយូ  ័រ្ម្រមាប់កុំណត់្ិ ធិ  ួលានកម្ម វធីិធានារ៉ា ប់ដែលមានតម្ម្ៃ្ម្រម្យសម្រកាម្ចាប់ 

ACA ដែលសម្របើម្រា្់ MAGI រមួ្បញ្ច លូទុំង MAGI Medi-Cal សងដែរ។ ្ិ ធិ  ួលានស្វា គឺម្រតវូ

ានកុំណត់តាម្រយៈការសម្របើម្រា្ដ់សនកមួ្យម្នម្របព័នធ  CalHEERS ដែលសៅថា

មា៉ា ្ ីនវធិានអាជីវកម្ម CalHEERS (BRE)។   

CalHEERS BRE (មា៉ា ្ ីនវធិានអាជីវកម្ម)។  ពាកយស ន្ ើ្ ុំណាមួ្យ្ម្រមាប់ Medi-Cal ម្រតវូសធវ ើការ

វាយតម្ម្ៃតាម្រយៈ CalHEERS BRE សែើម្បីសធវ ើការកុំណត់ជាែុំបូងថាសតើអ្នកមាន្ិ ធិ  ួលាន 

MAGI Medi-Cal ដែរឬស ។ ម្រប្ិនសបើពាកយស ន្ ើ្ ុំម្រតវូានម្របគល់តាម្រយៈ Covered California 

ព័ត៌មានអ្ុំពី្ិ ធិ  ួលានស្វានឹងម្រតវូបញ្ច លូសដាយផ្លៃ ល់សៅកន ុង CalHEERS។  ម្រប្ិនសបើពាកយ

ស ន្ ើ្ ុំម្រតវូានម្របគល់ជូនតាម្រយៈសខានធី សនាោះព័ត៌មានអ្ុំពី្ិ ធិ  ួលាន Medi-Cal អាចម្រតវូ

ានបញ្ច លូសដាយផ្លៃ លស់ៅ SAWS និងម្រតវូបញ្ច លូសៅកន ុង CalHEERS ្ម្រមាប់សធវ ើការកុំណត់្ិ ធិ

  ួលាន MAGI Medi-Cal។  (្ូម្សម្ើលខាងសម្រកាម្្ម្រមាប់ខៃ ឹម្សាររប្់ SAWS។)  សខានធីក៏

អាចបញ្ច លូព័ត៌មានអ្ុំពី្ិ ធិ  ួលាន MAGI Medi-Cal សដាយផ្លៃ ល់សៅកន ុង CalHEERS សងដែរ

។ 

ផ្លៃ ុំង CalHEERS-SAWS/MEDS  សៅសពលដែល្ ិធិ  ួលាន MAGI Medi-Cal ម្រតវូានបសងក ើត

ស ើងតាម្រយៈ CalHEERS BRE ការកុំណត់្ ិ ធិ  ួលានគឺម្រតវូបញ្ជ នូពី CalHEERS សៅ SAWS 

និង MEDS។  (្ូម្សម្ើលខាងសម្រកាម្្ម្រមាប់ខៃ ឹម្សាររប្់ MEDS។)  ម្រប្ិនសបើអ្នកមាន្ិ ធិ

  ួលាន MAGI Medi-Cal ប៉ា ដនតអ្នកចង់ានកម្ម វធីិមិ្នដម្នជា MAGI Medi-Cal ជុំនួ្ វញិ 

ែូចសនោះពាកយស ន្ ើ្ ុំ Medi-Cal រប្់អ្នកម្រតវូសធវ ើការវាយតម្ម្ៃសដាយសខានធតីាម្រយៈ SAWS សហើយ

ការកុំណត់្ ិ ធិ  ួលាន CalHEERS ម្រតវូសធវ ើការល បសចល។  ពាកយស ន្ ើ្ ុំកម្ម វធីិម្ិនដម្នជា MAGI 

Medi-Cal ព ុំអាចសធវ ើការវាយតម្ម្ៃានតាម្រយៈ CalHEERS សនាោះស ។  សខានធអីាចនឹងម្រតវូសធវ ើ

ឯកសារជុំនួ្មួ្យសលើ SAWS សែើម្បីសធវ ើការវាយតម្ម្ៃសលើពាកយស ន្ ើ្  ុំ និងបញ្ច លូសលខកូែជុំនួយ

ដែល្ម្ម្រ្ប។  បនាៃ ប់ម្ក សខានធអីាចម្រតវូវាយតម្ម្ៃសលើ MEDS សែើម្បធីានាថាសលខកូែជុំនួយ

្ម្ម្រ្បម្រតវូានសគបញ្ច លូសៅកន ុង MEDS។  សខានធីក៏អាចសធវ ើការវាយតម្ម្ៃ MEDS សែើម្បីបញ្ចប់

ការវាយតម្ម្ៃសលើពាកយស ន្ ើ្  ុំ្ម្រមាប់តម្រម្ូវបនាៃ នរ់ប្់ Medi-Cal។ 

SAWS 

SAWS ្ុំសៅសលើ Statewide Automated Welfare System (ម្របព័នធ្ ខមាលភាព វ្ ័យម្របវតត ិសៅ

 ូទុំងរែឋ) ប៉ា ដនតគ្នម នអ្វ ើដែលមានលកខណៈ ូលុំ ូលាយសៅ ូទុំងរែឋអ្ុំពីម្របព័នធ សនោះសនាោះស ។  

ម្របព័នធ  SAWS គឺជាម្របព័នធ ដែលម្រតវូានសគសម្របើម្រា្់សែើម្បីកុំណត់ពី្ិ ធ ិ ួលានកម្ម វធីិម្ិន
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ដម្នជា MAGI Medi-Cal, CalWORKs, CalFresh និងកម្ម វធីិែម្ សសេងស ៀត។  ម្របព័នធទ ុំងអ្្់សនោះ 

គឺមានសៅតាម្សខានធី និងបសងក ើតស ើងសដាយសខានធ។ី  ជាសម្រចើនឆ្ន ុំកនៃងម្កសនោះ ម្របព័នធទ ុំង

សនោះ ម្រតវូានសគបម្រងួម្ឲ្យកាន់ដតតូចសៅជាម្របព័នធទ ុំងបីខាងសម្រកាម្ ដែលម្រតវូានបសងក ើត

ស ើងសដាយ្មាគម្សខានធីបីដាចស់ដាយដ កពគី្នន ៖ 

CalWIN (បណាត ញឱកា្ការងារនិង ុំនួលខ ្ម្រតវូចុំសពាោះក មារកន ុងរែឋកាលីហវញ៉ា  

(California Work Opportunity and Responsibility to Kids Information Network)) 

សៅសខានធី Alameda, Contra Costa, Fresno, Orange, Placer, Sacramento, San 

Diego, San Francisco, San Luis Obispo, San Mateo, Santa Barbara, Santa Clara, 

Santa Cruz, Solano, Sonoma, Tulare, Ventura, និងសខានធ ីYolo 

C-IV (Consortium IV) សៅកន ុងសខានធី Alpine, Amador, Butte, Calaveras, Colusa, Del 

Norte, El Dorado, Glenn, Humboldt, Imperial, Inyo, Kern, Kings, Lake, Lassen, 

Madera, Marin, Mariposa, Mendocino, Merced, Modoc, Mono, Monterey, 

Napa, Nevada, Plumas, Riverside, San Benito, San Bernardino, San Joaquin, 

Shasta, Sierra, Siskiyou, Stanislaus, Sutter, Tehama, Trinity, Tuolumne និង

សខានធ ីYuba 

LEADER (ការសធវ ើរាយការណ៍និងការវាយតម្ម្ៃ្ិ ធិ  ួលាន និងការកុំណត់សដាយ វ្ ័យ

ម្របវតត ិ  ូ្ដអ្នជីដ ្ (Los Angeles Eligibility, Automated Determination, 

Evaluation and Reporting)) សៅកន ុងសខានធី Los Angeles 

eHIT (Electronic Health Information Transfer (ការសសៃរព័ត៌មាន្ ខភាពសអ្ ិចម្រតនូិក))។  

ការកុំណត ់MAGI Medi-Cal ម្រតវូសធវ ើការសសៃរពី CalHEERS សៅកន ុង SAWS ពីសម្រពាោះសខានធីម្រតវូសធវ ើ

ការសតល់ស្វា Medi-Cal បនាៃ ប់ពី្ិ ធិ  ួលានស្វារប្់អ្នកម្រតវូានកុំណត។់  ការសនោះម្រតវូាន

សធវ ើស ើងតាម្រយៈផ្លៃ ុំងដែលសៅថា eHIT។  ព័ត៌មានអ្ុំពី្ិ ធិ  ួលាន Medi-Cal ក៏អាចសសៃរពី 

SAWS សៅកន ុង CalHEERS តាម្រយៈ eHIT សែើម្បីឲ្យ CalHEERS អាចសធវ ើការគណនា MAGI ាន។ 

ម្របព័នធពាកយស ន្ ើ្ ុំតាម្ ូរ្ពៃនិងតាម្អ្នឡាញរប្់ SAWS។  ្មាគម្ SAWS នីមួ្យៗមាន

សគហ ុំព័រពាកយស ន្ ើ្  ុំតាម្ម្របព័នធអ្នឡាញ។  សគហ ុំព័រនីមួ្យៗ អាចម្រតវូចូលសៅានតាម្រយៈ

តុំណភាជ បខ់ាងសម្រកាម្៖  http://www.benefitscal.org/.  ្មាគម្ SAWS នីមួ្យៗមាន

សលខ ូរ្ពៃម្ជឈម្ណឌ លស្វាអ្តិែិជន។  សលខ ូរ្ពៃអាចដ វ្ ងរកានសៅ ីសនោះ៖  

http://www.benefitscal.org/.  

MEDS 

MEDS ្ុំសៅសលើ Medi-Cal Eligibility Data System (ម្របព័នធ ិននន័យ្ិ ធិ  ួលាន Medi-Cal)  វា

គឺជាម្របព័នធ សៅ ូទុំរែឋ។   ិននន័យ្ិ ធិ  ួលានកម្ម វធីិម្ិនដម្នជា MAGI Medi-Cal ម្រតវូសសៃរពី

ម្របព័នធ រប្់ SAWS មួ្យចុំនួនសៅកាន់ MEDS។   ិននន័យ្ិ ធិ  ួលាន MAGI Medi-Cal ក៏

ម្រតវូានសសៃរពីម្របព័នធ រប្់ CalHEERS មួ្យចុំនួនសៅកាន់ MEDS សងដែរ។   

MEDS គឺមានសារៈ្ុំខាន់ជាពិស្្្ម្រមាប់ព័តម៌ាន Medi-Cal ខាងសម្រកាម្៖ 

http://www.benefitscal.org/
http://www.benefitscal.org/
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1. សលខកូែជុំនួយ Medi-Cal 

2. ម្ែៃចុំណាយរមួ្ Medi-Cal (SOC) 

3. គសម្រមាងដែទុំម្រគប់ម្រគងសដាយ Medi-Cal និងអ្នកសតល់ស្វាដែទុំបឋម្ សលើកដលង

ដតសខានធីមួ្យចុំនួនដែលមាន COHS (County-Organized Health Systems 

(ម្របព័នធ្ ខភាពសរៀបចុំសដាយសខានធ)ី) 

4. ម្ែៃរ៉ា ប់រង្ ខភាពសសេងស ៀត (SOC) 

MEDS និងម្ែៃចុំណាយរមួ្ Medi-Cal   MEDS គឺម្រតវូានសម្របើម្រា្់សែើម្បីដក្ម្រមួ្លម្ែៃចុំណាយរមួ្ 

Medi-Cal តាម្រយៈដខដែលមានការបុំសពញតាម្លកខខណឌ ម្នម្ែៃចុំណាយរមួ្។  MEDS ក៏ម្រតវូាន

សម្របើម្រា្ស់ដាយកម្ម វធីិ IHSS កន ុងការកុំណត់ម្ែៃចុំណាយរមួ្ម្នកម្ម វធីិ IHSS សងដែរ។ 

MEDS និងការដែទុំម្រគប់ម្រគងសដាយ Medi-Cal  MEDS គឺម្រតូវានសម្របើម្រា្់្ម្រមាប់ការច ោះស ម្ ោះ

អ្នក  ួលានម្របសោជន៍ពី Medi-Cal សៅកន ុងគសម្រមាងដែទុំម្រគប់ម្រគងសដាយ Medi-Cal (សលើក

ដលងដតកន ុងសខានធ ីCOHS) និងការសម្រជើ្សរ ើ្ អ្នកសតល់ស្វាដែទុំបឋម្។  វាម្រតវូានសគសម្របើសែើម្បី

បញ្ជ នូព័ត៌មានដែល  ួលានពអី្នករត់ការច ោះស ម្ ោះការដែទុំម្រគប់ម្រគងសដាយ Medi-Cal  

ជសម្រម្ើ្ដែទុ្ំ  ខភាព (Health Care Options) (MAXIMUS) អ្ុំពីអ្នក  ួលានម្របសោជន៍ដែល

ានសម្រជើ្សរ ើ្ រចួ ឬគសម្រមាងដែទុំដែលម្រគប់ម្រគងសដាយ Medi-Cal ដែលអាចកុំណត់ាន និង

អ្នកសតល់ស្វាដែទុំបឋម្។ 

MEDS និងម្ ខងារ ូទុំងរែឋសសេងស ៀត  បដនថម្សលើសនោះសៅស ៀត សដាយសារ MEDS គឺជាម្របព័នធ

 ូទ ុំងរែឋ ែូចសនោះ សគសម្របើវា្ម្រមាប់ម្ ខងារ ូទុំងរែឋជាក់លាក់សសេងស ៀត ែូចជា ការបសងក ើតសលខ

អ្តត្ញ្ជញ ណអ្តិែិជនពិស្្ (CIN) សៅ ូទុំងរែឋ្ម្រមាប់អ្តថ ម្របសោជន៍សាធារណៈនិងកម្ម វធីិ 

Covered California សដាយរកា  កនូវព័ត៌មាន្ិ ធិ  ួលានជាក់លាក់មួ្យចុំនួន ម្្រមាប់ CalWORKs 

និង CalFresh (កែូ៏ចជា្ម្រមាប់ Medi-Cal សងដែរ) និងសធវ ើការ្ម្រម្ប្ម្រមួ្លសលើការសសៃរសៅកន ុង

សខានធជីាក់លាកមួ់្យចុំនួនសៅសពលប គគលនានាផ្លៃ ្់ ីលុំសៅពសីខានធមួី្យសៅសខានធីមួ្យ

សសេងស ៀត។ 

សយើងចង់សាា ប់ម្តិសោបល់រប្់សលាកអ្នក! 

្ូម្បុំសពញការ ៃ្ ង់ម្តិែូចខាងសម្រកាម្សនោះអ្ុំពីឯកសារសាោះព ម្ពសាយរប្់សយើងខុ្ុំ

និង្ូម្ឲ្យសយើងែឹងថាសតើ្ កម្មភាពដែលសយើងកុំព ងសធវ ើសនោះមានលកខណៈែូចសម្តច។  [សធវ ើ

ការ ៃ្ ង់ម្តិ] 

សែើម្បី  ួលានជុំនួយដសនកចាប់្ូម្សៅសៅសលខ 800-776-5746 ឬបុំសពញ 

្ុំណ ុំដបបប ស ន្ ើ្  ុំជុំនួយ។ ្ម្រមាប់សគ្នលបុំណងសសេងស ៀត ្ូម្សៅ ូរ្ពៃសៅកាន់ 916-504-

5800 (ភាគខាងសជើងរែឋកាលីហវញ៉ា ) 213-213-8000 ( ភាគខាងតបូ ងរែឋកាលីហវញ៉ា )។  

អ្ងគការ្ិ ធិជនពិការរែឋកាលីហវញ៉ា  (Disability Rights California) ម្រតវូានសតល់មូ្លនិធិសដាយ

ម្របភពខ ្ៗគ្នន ្ម្រមាប់បញ្ជ ីសពញសលញម្នអ្នកសតល់មូ្លនិធិ្ូម្ចូលសៅកាន់ 

http://www.disabilityrightsca.org/Documents/ ListofGrantsAndContracts.html។ 

https://docs.google.com/forms/d/1d6ezTl2M5UMAWU66exLbc1SQ9wDPzvtuS3AGR4-cgwE/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1d6ezTl2M5UMAWU66exLbc1SQ9wDPzvtuS3AGR4-cgwE/viewform?c=0&w=1
https://goo.gl/fssd0G
http://www.disabilityrightsca.org/Documents/ListofGrantsAndContracts.html

