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Medi-Cal គឺជាកម្ម វ ិធីធានារ៉ាប់រង្ខភាព្ម្រមាប់អ្នកដែលមានម្រាក់ចុំណូលមានកម្រម្ិត។ ចាប់
្ត ីពីការដែទ ុំដែលមានតម្ម្ៃ ្ម្រម្យ (ACA) ានសធវ ើការផ្លៃ្់បតរ្ុំ
ូ ខាន់ៗម្ួ យចុំនួនចុំសពាោះកម្ម វ ិធី
Medi-Cal សែើម្បីឲ្យមានម្ន្េកាន់ដតសម្រចើនមាន្ិ ធិ ួ លានស្វាសនោះ។ ACA ក៏ានបសងក ើត
សងដែរនូ វ ីសារ ិញែូ រអ្តថម្របសោជន៍្ខភាព (សារហន) សែើម្បីជួយម្របជាពលរែឋ ឲ្យ ួ លាន
ការរ៉ាប់រងសលើការដែទ ុំ្ខភាព ម្រប្ិនសបើពួកសគពុំទន់មានការរ៉ាប់រងសនោះសៅស ើយ។ សារហន
រែឋ កាលីហវញ៉ា ម្រតវូ ានសគសៅថា Covered California។ Covered California មានកម្ម វ ិធីធានា
រ៉ាប់រងនានាដែលមានតម្ម្ៃ ្ម្រម្យសែើម្បីជួយពលរែឋ កនុងការបង់ម្រាក់្ម្រមាប់ការដែទ ុំ្ខភាព។
ចុំសពាោះកម្ម វ ិធីធានារ៉ាប់រងដែលមានតម្ម្ៃ ្ម្រម្យម្ួ យចុំនួនែូ ចជាកម្ម វ ិធី Medi-Cal ជាសែើម្
បចចុបបនន សនោះ Covered California សធវ ើការងារខាងការសធវ ើស្ចកត ី្សម្រម្ចចិតតអ្ុំពី្ិ ធិ ួ លាន
ស្វាសនោះ ខណៈដែល ីភានក់ងារែម្ សសេងស ៀត រ ួម្ទ ុំងការ ិោល័យកម្ម វ ិធី Medi-Cal ម្របចុំ
សខានធីសង សៅបនត សធវ ើការសលើការងារសសេងៗស ៀត។
្ថ ិតសម្រកាម្ចាប់ ACA មានពាកយស្ន ើ្ុំដតម្ួ យដែលមានម្រប្ិ ធិភាពសលឿន (Single Streamlined
Application (SSApp)) ្ម្រមាប់គសម្រមាង Covered California និងកម្ម វ ិធីធានារ៉ាប់រងដែលមាន
តម្ម្ៃ ្ម្រម្យ រ ួម្ទង
ុំ កម្ម វ ិធី Medi-Cal សងដែរ។ បចចុបបនន សនោះ ពលរែឋ អាចដាក់ពាកយ្ុំ Medi-Cal
ានតាម្រយៈ Covered California ឬ តាម្រយៈការ ិោល័យកម្ម វ ិធី Medi-Cal ម្របចុំសខានធី (ឬ
រែឋ ាលរបប្នត ិ្ខ្ងគ ម្្ម្រមាប់អ្នក ួ លាន SSI)។ ក៏ប៉ាដនត Covered California អាចបញ្ចន
ូ
ពាកយស្ន ើ្ុំកម្ម វ ិធីម្ួយចុំនួនចុំសពាោះការ ិោល័យកម្ម វ ិធី Medi-Cal ម្របចុំសខានធី្ម្រមាប់ការ វ ិភាគ
ព័ត៌មានបដនថ ម្។ ែូ ចគ្ននសនោះដែរ ការ ិោល័យកម្ម វ ិធី Medi-Cal ម្របចុំសខានធី ម្រតវូ ការ វ ិភាគ
ព័ត៌មានពាកយស្ន ្
ើ ុំ Medi-Cal តាម្រយៈម្របព័នធកុំពូ យ ័ររប្់ Covered California។
សបើសទោះបីជាពាកយស្ន ើ្ដុំ តម្ួ យដែលមានម្រប្ិ ធភា
ិ ពសលឿន អាចសម្របើម្រា្់ានសែើម្បីដាក់ពាកយ
ស្ន ើ្ុំកម្ម វ ិធី Medi-Cal ក៏ពិតដម្ន ក៏ប៉ាដនត វាពុំដម្នជាពាកយពាកយស្ន ើ្ុំសពញសលញ្ម្រមាប់ម្រគប់
កម្ម វ ិធី Medi-Cal សនាោះស ។ សពលខៃ ោះ វាលអ បុំសតកនុងការសម្របើម្រា្់ដតពាកយស្ន ្
ើ ុំដតម្ួ យដែល
មានម្រប្ិ ធិភាពសលឿនដតម្ួ យ សពលខៃ ោះ វាលអ បុំសតកនុងការសម្របើម្រា្់ពាកយស្ន ើ្ដុំ តម្ួ យដែលមាន
ម្រប្ិ ធិភាពសលឿនជាម្ួ យ ម្រម្ង់ដបបប បដនថ ម្ សហើយសពលខៃ ោះស ៀតវាលអ បុំសតកនុងការសម្របើម្រា្់
ម្រម្ង់ដបបប ពាកយ្ុំខ្គ្ននទ ុំងម្រ្ ុងដតម្ត ង។ វាម្រ្័យសលើ ីតាុំងដែលអ្ន កដាក់ពាកយស្ន ើ្ុំ
កម្ម វ ិធី Medi-Cal និងអាម្រ្័យសៅសលើកម្ម វ ិធី Medi-Cal ដែលអ្ន កកុំពងដាក់ពាកយស្ន ្
ើ ុំសនាោះ។
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Covered California និងការ ិោល័យកម្ម វ ិធី Medi-Cal ម្របចុំសខានធី ម្រតវូ សធវ ើការ្ម្រម្ប្ម្រម្ួល
ការងារម្រគប់ម្រគងសលើពាកយស្ន ្
ើ ុំស្វា Medi-Cal។ រែឋ កាលីហវញ៉ា ានបសងក ើតម្របព័នធកុំពូ យ ័រែមីម្ួយ
សែើម្បីម្រគប់ម្រគងសលើ្ិ ធិ ួ លានស្វា្ម្រមាប់កម្ម វ ិធីធានារ៉ាប់រងដែលមានតម្ម្ៃ ្ម្រម្យដែល
ានសតល់ជូនតាម្រយៈ Covered California រ ួម្ទង
ុំ កម្ម វ ិធីនានារប្់ Medi-Cal សងដែរ។
ម្របព័នធសនោះម្រតវូ ានសគសៅថា CalHEERS (California Healthcare Eligibility, Enrollment and
Retention System (ម្របព័នធរកា ក ចោះស្មោះ និង្ិ ធិ ួ លានស្វាដែទ ុំ្ខភាពរែឋ កាលីហវ
ញ៉ា)។ CalHEERS សធវ ើការរ ួម្គ្ននជាម្ួ យរែឋ និងម្របព័នធកុំពូ យ ័ររប្់សខានធីសែើម្បីជួយ Covered
California និងការ ិោល័យ Medi-Cal ម្របចុំសខានធីកនុងការ្សម្រម្ចចិតតថាសតើអ្នកមាន្ិ ធិ
ួ លានកម្ម វ ិធី Medi-Cal ដែរឬស ។
កុំណត់សហតសនោះ នឹងសរៀបរប់អ្ុំពីកម្ម វ ិធីធានារ៉ាប់រងដែលមានតម្ម្ៃ ្ម្រម្យសសេងៗ រ ួម្ទ ុំង
កម្ម វ ិធី Medi-Cal រសបៀបកនុងការដាក់ពាកយស្ន ើ្ក
ុំ ម្ម វ ិធីម្ួយចុំនួន និងរសបៀបវាយតម្ម្ៃ
ពាកយស្ន ្
ើ ុំសដាយ Covered California និងការ ិោល័យកម្ម វ ិធី Medi-Cal ម្របចុំសខានធីសដាយ
សម្របើម្រា្់ ម្រម្ង់ដបបប ពាកយស្ន ្
ើ ុំនិងម្របព័នធកព
ុំ ូ យ ័រម្ួ យចុំនួន។

កមម វ ិធីធានារ៉ាប់រងដែេមានតម្មៃ សមរមយសថិតបរោមច្បាប់សតព
ី ីសិទ្ធិទ្ទ្ួ េ
ោរដថទាំដែេមានតម្មៃ សមរមយ (ACA)

ន

កម្ម វ ិធីធានារ៉ាប់រងដែលមានតម្ម្ៃ ្ម្រម្យ្ថ ិតសម្រកាម្ចាប់ ACA កម្ម វ ិធីធានាធានារ៉ាប់រងដែល
មានតម្ម្ៃ ្ម្រម្យម្ួ យចុំនួន ម្រតវូ ានសតល់ជូនតាម្រយៈ Covered California សៅែល់បគគ លម្ួ យ
ចុំនួនដែលមានម្រាក់ចុំណូលសម្រកាម្ 400% ម្នកម្រម្ិតភាពម្រកីម្រក្ហព័នធ (FPL)។ កម្ម វ ិធីធានា
រ៉ាប់រងដែលមានតម្ម្ៃ ្ម្រម្យ ដែលសតល់ជូនតាម្រយៈ Covered California គឺជាឥណទនពនធ
បពវ លាភរ៉ាប់រងបសរម្របទន (APTC) និងការកាត់បនថ យម្ែៃ ចុំណាយរ ួម្ (CSR)។ APTC ជួ យបង់ម្ែៃ
បពវ លាភរ៉ាប់រងម្របចុំដខ្ម្រមាប់ម្ែៃ រ៉ាប់រងដែទ ុំ្ខភាព។ CSR នឹងបង់ម្ែៃ ម្រាក់ធានារ៉ាប់រង
ដែលម្រតវូ បង់ម្ន និងតម្ម្ៃ ចុំណាយែម្ សសេងស ៀត្ម្រមាប់ការដែទ ុំសវជជ សាស្រ្ត។ កម្ម វ ិធីធានារ៉ាប់
ដែលមានតម្ម្ៃ ្ម្រម្យែម្ សសេងស ៀតែូ ចជា Medi-Cal ជាសែើម្ អាចសតល់ជូនានតាម្រយៈ
ការ ិោល័យកម្ម វ ិធី Medi-Cal ម្របចុំសខានធី ឬនាយកដាឋនស្វាដែទ ុំ្ខភាពរែឋ កាលីហវញ៉ា
(DHCS)។ ក៏ប៉ាដនត អ្ន កអាចដាក់ពាកយស្ន ្
ើ ុំកម្ម វ ិធី Medi-Cal តាម្រយៈ Covered California ឬ
ការ ិោល័យកម្ម វ ិធី Medi-Cal ម្របចុំសខានធីាន។ ម្រប្ិនសបើអ្នក ួ លាន SSI ឬ CalWORKs
អ្ន ក ួ លាន Medi-Cal សដាយ្វ ័យម្របវតត ិ—អ្ន កពុំចុំាច់ដាក់ពាកយ្ុំដាច់សដាយដ កពីគ្នន
សនាោះស ។
ចាប់្តីពីការដែទ ុំដែលមានតម្ម្ៃ ្ម្រម្យ (ACA) មានរយនាម្កម្ម វ ិធីធានារ៉ាប់រងដែលមាន
តម្ម្ៃ ្ម្រម្យនានាែូ ចជា៖
1. កម្ម វ ិធី Medicaid (កម្ម វ ិធី Medi-Cal កនុងរែឋ កាលីហវញ៉ា)
2. កម្ម វ ិធីធានារ៉ាប់រង្ខភាពកមារ (CHIP)
3. កម្ម វ ិធីឥណទនពនធ បពវ លាភរ៉ាប់រងបសរម្របទន (APTC)
4. កម្ម វ ិធីកាត់បនថ យម្ែៃ ចុំណាយរ ួម្ (CSR)
MAGI—Modified Adjusted Gross Income (ម្រាក់ចុំណូលែលដក្ម្រម្ួលដែលានដកដម្របរ ួច)
កម្ម វ ិធី Medi-Cal ភាគសម្រចើន និងម្រគប់កម្ម វ ិធីធានារ៉ាប់រងដែលមានតម្ម្ៃ ្ម្រម្យ្ថ ិតសម្រកាម្
ចាប់ ACA ទង
ុំ អ្្់សម្របើ វ ិធីគណនាម្រាក់ចុំណូលងាយៗដែលសៅថា MAGI សែើម្បីកុំណត់ពី្ិ ធិ
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ួ លានស្វាហិរញ្ញ វតថុរប្់អ្នក្ម្រមាប់កម្ម វ ិធីនានា។ MAGI ្ុំសៅសលើ Modified Adjusted
Gross Income (ម្រាក់ចុំណូលែលដក្ម្រម្ួលដែលានដកដម្របរ ួច)។ ពុំមានការសធវ ើសត្ត សៅសម្រកាម្
MAGI សនាោះស ។ MAGI គឺែូចគ្នននឹងម្រាក់ចុំណូលែលដក្ម្រម្ួលរ ួចពីលខ
ិ ិតម្របកា្
បង់ម្រាក់ពនធ ជាម្ួ យនឹងម្រាក់ចុំណូលជាក់លាក់ម្ួយចុំនួនដែលានដាក់បដនថ ម្។ ម្រាក់ចុំណូល
ដែលានដាក់បដនថ ម្ម្រត ប់សៅវ ិញ គឺជាដសនកម្នអ្តថម្របសោជន៍រប្់សបឡារបប្នត ិ្ខ្ងគ ម្
ដែលម្ិនជាប់ពាក់ព័នធនឹងពនធ ម្រាក់ចុំណូល។ មានការសលើកដលងខៃ ោះៗចុំសពាោះម្រាក់ចុំណូល
្ម្រមាប់ពលរែឋ ដែលដាក់ពាកយស្ន ្
ើ ុំ MAGI Medi-Cal។ ការសលើកដលងដែលមានញឹកញប់ជាង
សគគឺ្ម្រមាប់ម្រាក់អាហារ ូបករណ៍ ម្រាក់រងាវន់ ឬម្ូ លនិធិអាហារ ូបករណ៍ ដែលសម្រប្
ើ ម្រមាប់បង់ម្ែៃ
្ិកានិងម្ិនដម្ន្ម្រមាប់ការចុំណាយកនុងការរ្់សៅ។ ការពិពណ៌នាដែលលអ សាម្ញ្ញ អ្ុំពី វ ិធាន
ម្រាក់ចុំណូល MAGI អាចដ្វ ងរកានសៅ U.C.។ សគហ ុំព័រម្ជឈម្ណឌលការងារ Berkeley សៅ
តុំណភាជប់សនោះ៖ http://laborcenter.berkeley.edu/healthcare/MAGI_summary13.pdf.
Medi-Cal/CHIP
Medi-Cal សតល់ជូននូ វកម្ម វ ិធីធានារ៉ាប់រង្ម្រមាប់ពលរែឋ ដែលមានម្រាក់ចុំណូលកម្រម្ិតទប។
CHIP (កម្ម វ ិធីធានារ៉ាប់រង្ខភាពកមារ) សតល់ហិរញ្ញ បបទនធានារ៉ាប់រង្ខភាព្ម្រមាប់កមារ
ដែលមានម្រាក់ចុំណូលកម្រម្ិតទបដែលពុំមានលកខ ណៈ្ម្បតត ិ ួ លានកម្ម វ ិធី Medicaid។
ចាប់ ACA តម្រម្ូវថា ដសនកជាក់លាក់ម្ួយចុំនួនម្នកម្ម វ ិធី Medi-Cal និងម្រគប់កម្ម វ ិធី CHIP ទ ុំង
អ្្់ម្រតវូ សម្របើម្រា្់ MAGI សែើម្បីកុំណត់្ិ ធិ ួ លានជុំនួយហិរញ្ញ វតថុ។ កម្ម វ ិធី Medi-Cal សសេង
ស ៀតសម្របើម្រា្់ វ ិធានសម្រៅពី MAGI ដែលធាៃប់ានសម្របើសែើម្បីគណនា្ិ ធិ ួ លានជុំនួយហិរញ្ញ វតថុ
្ម្រមាប់កម្ម វ ិធី Medi-Cal សៅម្នសពលចាប់ ACA ចូ លជាធរមាន។
MAGI Medi-Cal. MAGI Medi-Cal មានន័យថាកម្ម វ ិធី Medi-Cal នានាដែលសម្របើម្រា្់ វ ិធីសាស្រ្ត
MAGI សែើម្បីគណនា្ិ ធិ ួ លានជុំនួយហិរញ្ញ វតថុ។ MAGI ម្រតវូ ានសគសម្របើម្រា្់សែើម្បីគណនា្ិ ធិ
ួ លានកម្ម វ ិធី Medi-Cal ្ម្រមាប់ម្រក ុម្ម្ន្េសពញវ ័យែមីដែលមានចុំនួនសម្រចើន ដែលមាន
ម្រាក់ចុំណូលសម្រកាម្ 138% ម្នកម្រម្ិតភាពម្រកីម្រក្ហព័នធ (FPL)។ MAGI ក៏ម្រតវូ ានសគសម្របើសងដែរ
សែើម្បីកុំណត់្ិ ធិ ួ លានកម្ម វ ិធី Medi-Cal ្ម្រមាប់ម្រក ុម្ម្រគួសារភាគសម្រចើនដែលធាៃប់មានការ
គណនា្ិ ធិ ួ លាន្ថ ិតសម្រកាម្ដសនក 1931(b) ឬ្ថ ិតសម្រកាម្កម្ម វ ិធី “ភាគរយ” ម្ួ យចុំនួនស ៀត
។ ម្របសភ សសេងៗម្នដសនក 1931(b) គឺម្របសភ ជុំនួយដែលានដក្ម្រម្ួលរ ួចចុំសពាោះម្រក ុម្ម្រគួសារនានា
ដែលមានកូ នកនុងបនទុក (Aid to Families to Dependent Children (AFDC)) ដែលជាម្របសភ ម្រតវូ
ានបសងក ើតស ើងសៅសពលដែលហិរញ្ញ បបទនសាច់ម្រាក់ AFDC ម្រតវូ ានលបសចលសៅម្រតឹម្ដខ
ម្ករ ឆ្នុំ1998។ កម្ម វ ិធីភាគរយជាសម្រចើន គឺជាម្របសភ ដែលម្រតវូ ានសម្របើម្រា្់សែើម្បីកុំណត់្ិ ធិ
ួ លានស្វា្ម្រមាប់ម្រក ុម្ម្ួ យចុំនួនដសអកសលើ FPL។
ខាងសម្រកាម្សនោះ គឺជាម្រក ុម្ MAGI Medi-Cal៖
1. ម្រក ុម្ម្ន្េសពញវ ័យែមីដែលមានចុំនួនសកើនស ើង (រហូ តែល់ 138% FPL)៖
a. អាយ 19 ឆ្នុំ ឬសម្រចើនជាងសនោះ និងសម្រកាម្ 65 ឆ្នុំ
b. ម្ិនដម្នម្សៃសពាោះ
c. ពុំមាន្ិ ធិ ឬានចោះស្មោះសៅកនុងកម្ម វ ិធី Medicare ដសនក A ឬ ដសនក B
d. ពុំមាន្ិ ធិ ួ លាន និងពុំានចោះស្មោះរ៉ាប់រងសដាយអាណតត ិ្ថិតសម្រកាម្
គសម្រមាងកម្ម វ ិធី Medicaid រប្់រែឋ (កម្ម វ ិធី Medi-Cal កនុងរែឋ កាលីហវញ៉ា)
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ឪពកមាតយឬសាច់ញតត ិដែលជាអ្ន កសម្ើលដែទ ុំ (រហូ តែល់ 109% FPL)
ស្រ្តីមានម្សៃ សពាោះ—អ្តថម្របសោជន៍សពញសលញ (រហូ តែល់ 60% FPL)
ស្រ្តីមានម្សៃ សពាោះ—អ្តថម្របសោជន៍មានកម្រម្ិត (រហូ តែល់ 213% FPL)
ទរករហូ តែល់អាយ 1 ឆ្នុំ (រហូ តែល់ 208% FPL)
កមារអាយពី 1-6 ឆ្នុំ (រហូ តែល់ 142% FPL)
កមារអាយពី 6-19 ឆ្នុំ (រហូ តែល់ 133% FPL)
OTLIC—កមារដែលមានម្រាក់ចុំណូលទបដែលជាសគ្នលសៅបនាៃប់បនេ ុំសសេង
ស ៀត (Optional Targeted Low-Income Children) (កម្ម វ ិធី CHIP—រហូ តែល់
266% FPL)

សម្ើល “ឯកសារភាជប់ A” ម្នកុំណត់សហតសនោះ្ម្រមាប់តារងដែលមានសរៀបរប់ពីកម្ម វ ិធី MAGI
Medi-Cal និង CHIP ម្ួ យចុំនួន។
CHIP. បដនថ ម្សលើសនោះ កមារដែលមានអាយរហូ តែល់ម្ួយឆ្នុំ ដែលមានម្រាក់ចុំណូលរហូ តែល់
322% FPL អាច ួ លានអ្តថម្របសោជន៍ដសអកសលើ MAGI ្ថ ិតសម្រកាម្កម្ម វ ិធីកមារនិងទរកដែល
ពាក់ព័នធនឹង AIM (AIM-Linked Infant and Children’s Program (ALICP))។ សនោះជាដសនកម្ន
កម្ម វ ិធី CHIP រប្់រែឋ កាលីហវញ៉ា ប៉ាដនត ពុំានសតលជ
់ ូ នតាម្រយៈកម្ម វ ិធី Medi-Cal សនាោះស ។
កម្ម វ ិធីសសេងស ៀតម្នកម្ម វ ិធី CHIP រប្់រែឋ កាលីហវញ៉ា គឺម្រតវូ ានសតល់ជូនតាម្រយៈកម្ម វ ិធី
Medi-Cal ជាកម្ម វ ិធី OTLIC។ កម្ម វ ិធីទ ុំងអ្្់សនោះជុំនួ្ឲ្យកម្ម វ ិធីម្រគួសារ្ខភាពលអ រែឋ
កាលីហវញ៉ា (California’s Healthy Families Program (HFP)) កនុងឆ្នុំ2013។
Non-MAGI Medi-Cal. ពុំមានម្រក ុម្ Medi-Cal ទ ុំងអ្្់ម្រតវូ ានសគសសៃរសៅជា MAGI Medi-Cal
សនាោះស ។ ម្រក ុម្ខាងសម្រកាម្សនោះ ពុំសម្របើម្រា្់ MAGI សែើម្បីគណនា្ិ ធិ ួ លានហិរញ្ញ វតថុសនោះស ។
ពួ កសគសម្របើ វ ិធាន្ិ ធិ ួ លានហិរញ្ញ វតថុដែលមានសៅម្នចាប់ ACA ចូ លជាធរមាន។ ពួ កសគ
ទ ុំងអ្្់សនាោះ ម្រតវូ ានសគសៅថាម្រក ុម្ម្នកម្ម វ ិធី ACA Medi-Cal។
ខាងសម្រកាម្សនោះ គឺជាម្រក ុម្ម្ន MAGI Medi-Cal ភាគសម្រចើនបុំសតម្នដែលសៅស្្្ល់៖
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

អ្ន ក ួ លានហិរញ្ញ បបទនសាច់ម្រាក់—SSI/SSP និង CalWORKs
SPD—ម្ន្េវ ័យច្់ (65 ឬច្់ជាងសនោះ) និងពលរែឋ ដែលមានពិការភាព
Mn—កម្ម វ ិធី Medically Needy (ម្ែៃចុំណាយរ ួម្ & គ្នមនម្ែៃ ចុំណាយរ ួម្)
កម្ម វ ិធី Medicare Savings (QMB, SLMB, QI)
ការដែទ ុំសៅម្ណឌលដែទ ុំ/ជុំនួយ្្ុុំកូន
កម្ម វ ិធីម្ហារ ើក្ែន់ និងមាត់្ូ បន (BCCP)
ម្រក ុម្ Medi-Cal ្ម្រមាប់ដតរែឋ ប៉ាសណា
ណ ោះ

ក៏មានសងដែរនូ វម្រក ុម្ Medi-Cal ដែលពុំសម្របើម្រា្់ម្រាក់ចុំណូលសែើម្បីកុំណត់្ិ ធិ
អាម្រ្័យសហតសនោះ ម្រក ុម្ទ ុំងអ្្់សនោះពុំសម្របើម្រា្់ MAGI សនាោះស ។ សនោះរ ួម្មាន៖

ួ លានស្វា។

1. FFCC—អ្តីតកមារកនុងម្ណឌលដែទ ុំ (Former Foster Care Children) រហូ តែល់
អាយ 26 ឆ្នុំ
2. ម្រក ុម្ដែលមាន្ិ ធិ ួ លានស្វាសសេងស ៀតសដាយ្នម ត់ (PE)។
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3. ម្រក ុម្កុំណត់ថា ួ លាន្ិ ធិសសេងៗ ែូ ចជាម្រក ុម្ ួ លាន្ិ ធិជាបនត បនាៃប់
្ម្រមាប់កមារ (CEC) និងម្រក ុម្ ួ លាន្ិ ធិជាបនត បនាៃប់្ម្រមាប់ស្រ្តីមានម្សៃ សពាោះ
4. ម្រក ុម្្ិ ធិ ួ លានស្វាសលឿន (Express Lane Eligibility) ្ម្រមាប់បគគ លដែល
មាន្ិ ធិ ួ លាន CalFresh
5. កម្ម វ ិធី Medi-Cal អ្នត រកាល (TMC)
6. ្ិ ធិ ួ លានជាបនត បនាៃប់រយៈសពល 4 ដខ
APTC—ឥណទនពនធ បពវ លាភរ៉ាប់រងបសរម្របទន
APTC គឺអាចមាន្ម្រមាប់បគគ លដែលពុំមាន្ិ ធិ ួ លានកម្ម វ ិធី MAGI Medi-Cal និង ួ ល
ានធានារ៉ាប់រងតាម្រយៈ Covered California។ វាបង់ម្រាក់ម្ួយដសនកម្នបពវ លាភរ៉ាប់រង្ខភាព
រប្់ Covered California ្ម្រមាប់ពលរែឋ ដែលមាន MAGI សម្រកាម្ 400% ម្នកម្រម្ិតភាពម្រកីម្រក
្ហព័នធ (FPL)។ វាជាឥណទនពនធ ដែល ូ ទត់្ង វ ិញ ដែលម្រតវូ ាន “បង់ម្រាក់ជាម្ន” សដាយ
ស្វាម្រាក់ចុំណូលម្សៃកនុង (IRS) ជាសរៀងរល់ដខសែើម្បីជួយកាត់បនថ យចុំនួន ឹកម្រាក់បពវ លាភរ៉ាប់
រងម្របចុំដខ។ បរ ិមាណម្នឥណទនម្របចុំឆ្នុំ គឺចងសម្រកាយម្រតវូ ានកុំណត់សៅសពលដែលពលរែឋ
ដាក់ឯកសារលិខិតម្របកា្បង់ម្រាក់ពនធ ចុំណូលសៅសពលដាច់ឆ្នុំ។
CSR—ការកាត់បនថ យម្រាក់ចុំណាយរ ួម្
កម្ម វ ិធីកាត់បនថ យម្ែៃ ចុំណាយរ ួម្ ក៏ម្រតវូ ានសតល់ជូនសងដែរតាម្រយៈ Covered California។ វា
ជួ យបង់ដសនកទ ុំងអ្្់ម្នម្រាក់ចុំណាយដែលម្រតវូ បង់ម្ន ឬ្ហធានារ៉ាប់រង្ម្រមាប់ពលរែឋ ដែល
មាន MAGI សម្រកាម្ 300% FPL។
ពាកយបសនើសុាំដតមួ យដែេមានរបសិទ្ធិភាពបេឿន
បចចុបបនន សនោះ មានពាកយស្ន ើ្ុំដតម្ួ យដែលមានម្រប្ិ ធិភាពសលឿន្ម្រមាប់ MAGI Medi-Cal,
APTC និង CSR។ ពាកយស្ន ើ្ុំសនោះ អាចម្របគល់ជូនតាម្ វ ិធីសសេងៗគ្នន។
សគហ ុំព័រ Covered California។ ពាកយស្ន ើ្ុំតាម្ម្របព័នធអ្នឡាញ អាចម្របគល់់តាម្សគហ ុំព័រ
Covered California សៅ ីសនោះ៖ https://www.coveredca.com/. សពលខៃ ោះ សគហ ុំព័រ Covered
California អាចមានែុំសណើរការយូរ ែូ ចសនោះអ្ន កអាចចូ លសៅកាន់សគហ ុំពរ័ សនោះតាម្រយៈសគហ ុំពរ័
California Health Benefits Exchange សៅ ីសនោះ៖ http://www.healthexchange.ca.gov/.
សលខ ូ រ្ពៃ Covered California។ សលខ ូ រ្ពៃ ម្ជឈម្ណឌលស្វាអ្តិែិជន Covered California គឺ៖
1-800-300-1506. អ្ន កក៏អាចចូ ល ្េនាសគហ ុំព័រ Covered California ានសងដែរ៖
http://www.coveredca.com/get-help/contact/.
ពាកយស្ន ើ្ុំជា្ុំសៅម្រកដា្។ កុំដណដម្របម្នពាកយស្ន ើ្ដុំ តម្ួ យដែលមានម្រប្ិ ធិភាពសលឿន អាច
ទញយកានសៅ ីសនោះ៖ http://www.dhcs.ca.gov/services/medical/eligibility/Pages/SingleStreamApps.aspx. វាអាចម្របគល់ជូនសដាយផ្លៃល់ តាម្ម្ម្រប្ណីយ៍ ឬ
តាម្រយៈ ូ រសារសៅកាន់ Covered California ឬការ ិោល័យកម្ម វ ិធី Medi-Cal ម្របចុំសខានធី។
ម្រប្ិនសបើសសញ្
ើ ុំបម្រតតាម្ម្ម្រប្ណីយស៍ ៅកាន់សខានធី វាជាការលអ ដែលម្រតវូ ូ រ្ពៃ សៅកាន់ម្ជឈ
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ម្ណឌលស្វាអ្តិែិជនសៅសពលជាម្ួ យគ្ននសនាោះដែរ និងម្រាប់ពួកសគថាអ្ន កចង់ដាក់ពាកយស្ន ើ
្ុំកម្ម វ ិធី Medi-Cal។ បនាៃប់ម្ក អ្ន កសធវ ើការសៅសខានធី នឹងបុំសពញ ម្រម្ង់ដបបប SAWS 1
ដែលនឹងសតល់ជូនអ្ន កនូ វកាលបរ ិសចេ ម្នការដាក់ពាកយបណតឹងការពារ សៅសពលដែលពាកយ្ុំ
កុំពងម្រតវូ ានម្រតួតពិនិតយ។
ម្រក ុម្ហនធានារ៉ាប់រង/អ្ន កម្របឹកាសោបល់ការចោះស្មោះដែលមានការបញ្ជជក់/អ្ន កម្រសាវម្រជាវ/អ្ន ក
សតល់ជុំនួយសសេងស ៀត។ ពាកយស្ន ្
ើ ុំដតម្ួ យដែលមានម្រប្ិ ធិភាពសលឿន ក៏អាចម្រតវូ ានសគបញ្ជន
ូ ឲ្យ
អ្ន កានសងដែរសដាយម្រក ុម្ហនធានារ៉ាប់រង ឬអ្ន កម្របឹកាសោបល់ការចោះស្មោះដែលមានការ
បញ្ជជក់។ អ្ន កក៏អាច ួ លានជុំនួយការដាក់ពាកយស្ន ើ្ុំពីអ្នកម្រសាវម្រជាវ ឬអ្ន កសតល់ជុំនួយសៅ
តាម្ ភា
ី ន ក់ងារម្ួ យចុំនួន។ ពាកយស្ន ើ្ដុំ តម្ួ យដែលមានម្រប្ិ ធិភាពសលឿន គឺម្រតវូ ម្របគល់ជូនឲ្យ
ានម្រតឹម្ម្រតវូ ចុំ ីកដនៃ ង ចុំសពាោះការដាក់ពាកយស្ន ្
ើ ុំកម្ម វ ិធីធានារ៉ាប់រងដែលមានតម្ម្ៃ ្ម្រម្យ
សម្រកាម្ចាប់ ACA។
ោរដាក់ពាកយបសនើសុាំសរមាប់កមម វ ិធីមិនដមនជា MAGI Medi-Cal
ការ ិោល័យកម្ម វ ិធី Medi-Cal ម្របចុំសខានធី បនត ម្រតួតពិនិតយពាកយស្ន ើ្ុំ្ម្រមាប់កម្ម វ ិធីម្ិនដម្ន
ជា MAGI Medi-Cal (សម្រៅពី្ម្រមាប់អ្នក ួ លាន SSI ឬ CalWORKs ដែល ួ លាន Medi-Cal
សដាយ្វ ័យម្របវតត ិ)។ ម្រប្ិនសបើអ្នកដាក់ពាកយស្ន ើ្ុំ Medi-Cal តាម្រយៈ Covered California ពាកយ
ស្ន ើ្ុំរប្់អ្នកនឹងម្រតវូ បញ្ជន
ូ បនត សៅការ ិោល័យកម្ម វ ិធី Medi-Cal ម្របចុំសខានធី្ម្រមាប់
ែុំសណើរការកម្ម វ ិធីម្ិនដម្នជា MAGI Medi-Cal ម្រប្ិនសបើអ្នកស្ន ើ្ុំការបញ្ជន
ូ បនត ឬម្រប្ិនសបើអ្ន
កពុំមាន្ិ ធិ ួ លាន MAGI Medi-Cal។
ជសម្រម្ើ្ម្នកម្ម វ ិធី Medi-Cal។ អ្ន កសៅដតមាន្ិ ធិកនុងការសម្រជើ្សរ ើ្កម្ម វ ិធី Medi-Cal ដែល
អ្ន កមាន្ិ ធិ ួ លាន ដែលសាក្ម្យបុំសត្ម្រមាប់អ្នក សដាយម្ិនគិតពីសខានធីដែលអ្ន កចង់
ានសនាោះស ។ សខានធីសៅដតមានកាតពវ កិចចម្ួយកនុងការកុំណត់្ិ ធិ ួ លានកម្ម វ ិធី MediCal រប្់អ្នកសៅកនុងលុំដាប់លុំសដាយជាក់លាក់សៅតាម្ជសម្រម្ើ្ម្នកម្ម វ ិធីរប្់អ្នក។ MAGI MediCal គឺ្ថិតសៅសលើលដា
ុំ ប់កុំពូលរប្់តារង—ជាែុំបូង សខានធីនឹងដ្វ ងយល់ថាសតើអ្នកមាន្ិ ធិ
ួ លាន MAGI Medi-Cal តាម្រយៈម្របព័នធ CalHEERS ែូ ចមានបងាាញសៅខាងសម្រកាម្ដែរឬស
សហើយបនាៃប់ម្ក សខានធីនឹងកុំណត់្ិ ធិ ួ លានរប្់អ្នក្ម្រមាប់កម្ម វ ិធីម្ិនដម្នជា MAGI
Medi-Cal។
ខាងសម្រកាម្សនោះ គឺជាលុំដាប់លុំសដាយដែលសខានធីម្រតវូ អ្នវតត តាម្កនុងការកុំណត់ថាសតើកម្ម វ ិធី
Medi-Cal ម្ួ យណាដែលអ្ន កមាន្ិ ធិ ួ លាន៖
1. កម្ម វ ិធីម្រពឹ ធ វ ័យនិងបគគ លដែលមានពិការភាព (SDP)
a. MAGI Medi-Cal
b.
ួ លាន SSI (DAC, សម្មា៉ាយ/សពាោះមា៉ាយដែលមានពិការភាព ជួ បម្រប ោះ
ការលុំាក)
c. 133% កម្រម្ិតភាពម្រកីម្រក្ហព័នធតាម្អាយ និងពិការភាព (Aged and Disabled
Federal Poverty Level (A&D FPL) &
កម្ម វ ិធី SPD Medically Needy (MN) គ្នមនម្ែៃ ចុំណាយរ ួម្
d. កម្ម វ ិធី SPD Medically Needy (MN) មានម្ែៃចុំណាយរ ួម្
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2. ម្រក ុម្ម្រគួសារ និងកមារ
a. MAGI Medi-Cal
b. កម្ម វ ិធី Medi-Cal អ្នត រកាល (TMC)
c. កម្ម វ ិធីជុំនួយចុំសពាោះម្រក ុម្ម្រគួសារដែលមានកូ នកនុងបនទុកដែលមានតម្រម្ូវការ
សវជជ សាស្រ្ត (Aid to Families with Dependent Children-Medically Needy
(AFDC-MN))
3. កម្ម វ ិធី Medically needy/medically indigent (MN/MI)
a. ពិការដភន ក
b. អាយ
c. ពិការភាព
d. ពាក់ព័នធនឹង AFDC
ការកុំណត់ស ើង វ ិញចុំសពាោះស្ចកត ីសម្រពៀងចាប់្ភា (SB) 87 បដនថ ម្សលើសនោះសៅស ៀត សៅសពលដែល
អ្ន កដលងមាន្ិ ធិ ួ លានកម្ម វ ិធី Medi-Cal កនុងកម្ម វ ិធី Medi-Cal ណាម្ួ យ (សដាយសារម្ូ
លសហតម្នការាត់បង់្ិ ធិ ួ លាន SSI ឬ CalWORKs) សខានធីម្រតវូ សធវ ើការកុំណត់ថាសតើអ្នក
មាន្ិ ធិ្ម្រមាប់កម្ម វ ិធី Medi-Cal ម្ួ យសសេងស ៀតដែរឬស សៅម្នសពលដែល្ិ ធិ ួ លាន
ស្វា Medi-Cal រប្់អ្នកអាចម្រតវូ ានសគបញ្ច ប់។ (SB 87.) ្ិ ធិ ួ លានរប្់អ្នក្ម្រមាប់កម្ម វ ិធី
Medi-Cal រ ួម្ទ ុំង្ិ ធិ ួ លានកម្ម វ ិធី MAGI Medi-Cal និងកម្ម វ ិធីម្ិនដម្នជា MAGI MediCal ម្រតវូ សធវ ើការពិចរណាសម្រកាម្ចាប់ SB 87។
ពាកយស្ន ្
ើ ុំរប្់ Covered California។ ម្រប្ិនសបើអ្នកដាក់ពាកយស្ន ើ្ុំ Medi-Cal តាម្រយៈ
Covered California ែុំបូង Covered California នឹងសធវ ើការកុំណត់ថាសតើអ្នកមាន្ិ ធិ ួ លាន
MAGI Medi-Cal ឬកម្ម វ ិធីធានារ៉ាប់រងដែលមានតម្ម្ៃ ្ម្រម្យែម្ សសេងស ៀតដែរឬស ។ ម្រប្ិន
សបើអ្នកពុំ ួ លានស អ្ន កនឹងម្រតវូ សគដណនាុំសៅកាន់កា រ ិោល័យកម្ម វ ិធី Medi-Cal ម្របចុំសខាន
ធី ្ម្រមាប់ការកុំណត់ចុំសពាោះកម្ម វ ិធីម្ិនដម្នជា MAGI Medi-Cal។ សពលខៃ ោះ អ្ន កនឹងចង់ឲ្យមាន
ការកុំណត់កម្ម វ ិធីម្ិនដម្នជា MAGI Medi-Cal សបើសទោះបីជាអ្ន កមាន្ិ ធិ ួ លានកម្ម វ ិធីម្ិន
ដម្នជា MAGI Medi-Cal ក៏សដាយ។ អ្ន កនឹងម្រតវូ ស្ន ើ្ុំការកុំណត់សនោះពី Covered California ឬ
ការ ិោល័យកម្ម វ ិធី Medi-Cal ម្របចុំសខានធី។
ពាកយស្ន ្
ើ ុំរប្់កា រ ិោល័យកម្ម វ ិធី Medi-Cal ម្របចុំសខានធី។ ម្រប្ិនសបើអ្នកដាក់ពាកយស្ន ើ្ុំ
Medi-Cal សៅការ ិោល័យកម្ម វ ិធី Medi-Cal ម្របចុំសខានធី ែុំបូងសខានធីនឹងពិនិតយសម្ើលថាសតើ
អ្ន កមាន្ិ ធិ ួ លាន MAGI Medi-Cal ដែរឬស ។ ជាែមីម្តងស ៀត អ្ន កអាចចង់ឲ្យមានការកុំណត់
កម្ម វ ិធីម្ិនដម្នជា MAGI Medi-Cal សបើសទោះបីជាអ្ន កមាន្ិតធិ ួ លាន MAGI Medi-Cal ក៏
សដាយ។ អ្ន កម្រតវូ ស្ន ្
ើ ុំសខានធីសែើម្បីសធវ ើការងារសនោះ។ សខានធីសនោះ ម្រតវូ សធវ ើការម្រតួតពិនិតយសែើម្បីពិនិតយ
សម្ើលថាសតើកម្ម វ ិធី Medi-Cal ម្ួ យណាដែលអ្ន កចង់ាន ប៉ាដនត សខានធីនឹងម្ិនសធវ ើដបបសនោះម្រគប់
សពលសនាោះស ។ សហតសនោះសហើយ អ្ន កម្រតវូ ស្ន ើ្ុំសខានធី្ម្រមាប់កម្ម វ ិធី Medi-Cal ណាម្ួ យដែលអ្ន ក
ចង់ាន។
ពាកយស្ន ើ្ុំរប្់សខានធីតាម្ម្របព័នធអ្នឡាញ។ អ្ន កក៏អាចដាក់ពាកយស្ន ្
ើ ក
ុំ ម្ម វ ិធីម្ិនដម្ន MAGI
Medi-Cal តាម្ម្របព័នធអ្នឡាញានសងដែរតាម្រយៈសគហ ុំព័រ e-Benefits California។ សនោះគឺ
ជាតុំណភាជប់៖ http://www.benefitscal.org/. ក៏មានសងដែរនូ វតុំណភាជប់ពសី គហ ុំព័រសនោះ
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សៅកាន់ Covered California ្ម្រមាប់បគគ លម្ួ យចុំនួនដែលចង់ដាក់ពាកយស្ន ើ្ុំ MAGI MediCal។
ការដាក់ពាកយស្ន ្
ើ ុំសៅសខានធីតាម្ ូ រ្ពៃ ។ អ្ន កក៏អាចដាក់ពាកយ្ុំកម្ម វ ិធីម្ិនដម្នជា MAGI
Medi-Cal តាម្ ូ រ្ពៃ ានសងដែរ។ អ្ន កអាចដ្វ ងរកសលខ ូ រ្ពៃ សៅសលើសគហ ុំព័រ e-Benefits
California សៅ ីសនោះ៖ http://www.benefitscal.org/។
ម្រម្ង់ពាកយស្ន ើ្សុំ ៅសខានធីជា្ុំសៅម្រកដា្។ សបើសទោះបីជាពាកយស្ន ើ្ដុំ តម្ួ យដែលមាន
ម្រប្ិ ធិភាពសលឿន គឺជាពាកយស្ន ្
ើ ុំសពញសលញ្ម្រមាប់កម្ម វ ិធីធានារ៉ាប់រងដែលមានតម្ម្ៃ ្ម្រម្យ
ដែលសតលជ
់ ូ នតាម្រយៈ Covered California ក៏ពិតដម្ន ក៏ប៉ាដនត វាពុំដម្នជាពាកយស្ន ើ្ុំសពញសលញ
្ម្រមាប់កម្ម វ ិធីម្ិនដម្នជា MAGI Medi-Cal សនាោះស ។ សនោះសដាយសារកម្ម វ ិធីម្ិនដម្នជា MAGI
Medi-Cal ភាគសម្រចើនបនត មានការសធវ ើសត្ត ម្រ ពយ្ម្បតត ិ និងលកខ ខណឌតម្រម្ូវ្ិ ធិ ួ លានស្វា
សសេងស ៀត ដែលមានលកខ ណៈខ្គ្ននពី លកខ ខណឌតម្រម្ូវ្ិ ធិ ួ លានតាម្ MAGI។ សនោះមានន័យ
ថា ពាកយស្ន ្
ើ ុំម្ួយ្ម្រមាប់កម្ម វ ិធីម្ិនដម្នជា MAGI Medi-Cal ម្រតវូ រ ួម្បញ្ចល
ូ នូ វឯកសារ
ិធ
បដនថ ម្ចុំសពាោះពាកយស្ន ើ្ុំកម្ម វ ី ដតម្ួ យដែលមានម្រប្ិ ធិភាពសលឿន ឬអ្ន កម្រតវូ សម្របើម្រា្់ពាកយ
ស្ន ើ្សុំ សេងស ៀតរ ួម្បញ្ចល
ូ គ្នន។
អ្ន កអាចដាក់ពាកយស្ន ើ្ក
ុំ ម្ម វ ិធីម្ិនដម្នជា MAGI Medi-Cal សដាយដាក់ ម្រម្ង់ពាកយ្ុំ SAWS
2 Plus ពាកយស្ន ើ្ុំដតម្ួ យដែលមានម្រប្ិ ធិភាពសលឿនជាម្ួ យនឹងឯកសារបដនថ ម្ម្ួ យចុំនួន។
ខាងសម្រកាម្សនោះ គឺជាជសម្រម្ើ្នានាដែលមាន្ម្រមាប់អ្នក៖
1. SAWS 2 Plus ឬ
2. ពាកយស្ន ្
ើ ុំដតម្ួ យដែលមានម្រប្ិ ធិភាពសលឿនជាម្ួ យនឹងឯកសារបដនថ ម្—
a. ម្របគល់ពាកយស្ន ើ្ដុំ តម្ួ យដែលមានម្រប្ិ ធិភាពសលឿន និង
b. ម្របគល់ ម្រម្ង់ដបបប បដនថ ម្ម្ួ យចុំនួនែូ ចខាងសម្រកាម្៖
i.
ការបដនថ ម្ម្រាក់ចុំណូល និងម្រាក់កាត់ កសម្រកាម្ចាប់ MC 210 ACA (DRAFT)2
ii.
អ្ចលនម្រ ពយ និងម្រ ពយ្ម្បតត ិផ្លៃល់ខល ួន MC 322 បដនថ ម្សលើពាកយស្ន ើ្សុំ ្វា
Medi-Cal តាម្ម្ម្រប្ណីយ៍
iii.
ម្រម្ង់ដបបប សសេងស ៀតដែលតម្រម្ូវសដាយសខានធី
ម្រម្ង់ដបបប ពាកយស្ន ្
ើ ុំ Medi-Cal សសេងស ៀត អាចដ្វ ងរកានសៅសគហ ុំព័រនាយកដាឋន
ស្វាដែទ ុំ្ខភាព (DHCS) ឬសគហ ុំព័រនាយកដាឋនស្វា្ងគ ម្រែឋ កាលីហវញ៉ា។ ម្រម្ង់ SAWS 2
Plus អាចដ្វ ងរកានសៅ៖
http://www.cdss.ca.gov/cdssweb/entres/forms/English/SAWS2PLUS.pdf។
ពាកយស្ន ្
ើ ុំដតម្ួ យដែលមានម្រប្ិ ធិភាពសលឿន អាចដ្វ ងរកានសៅ៖
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/Pages/SingleStreamApps.aspx។
ម្រម្ង់ដបបប បដនថ ម្ MC 210 ACA ពុំទន់ដ្វ ងរកានសៅសលើម្របព័នធអ្នឡាញសនាោះស ។
ម្រម្ង់ MC 322 អាចដ្វ ងរកានសៅ ីសនោះ៖
http://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/forms/Forms/mc322.pdf។ ម្រម្ង់ដបបប
ពាកយស្ន ្
ើ ុំ Medi-Cal ម្ួ យចុំនួនស ៀតអាចដ្វ ងរកានសៅ ីសនោះ៖
http://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/forms/Pages/MCEDFormsMain.aspx
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ម្រប្ិនសបើអ្នកដាក់ពាកយស្ន ើ្ុំកម្ម វ ិធីម្ិនដម្នជា MAGI Medi-Cal វាជាការលអ បុំសតកនុងការសម្របើ
ម្រា្់ ម្រម្ង់ SAWS 2 Plus។ ម្រប្ិនសបើអ្នកដាក់ពាកយស្ន ្
ើ ុំ CalFresh ឬ CalWORKs វាជាការលអ
បុំសតកនុងការសម្របើម្រា្់ ម្រម្ង់ SAWS 2 Plus។ ម្រប្ិនសបើអ្នកកុំពងដាក់ពាកយ្ុំ CalWORKs គឺម្រតវូ
មានការ្មាា្សដាយផ្លៃល់ជាម្ួ យសខានធី។
របព័នធកុាំពូ យទ្័រ
CalHEERS
CalHEERS (ម្របព័នធរកា ក ចោះស្មោះ និង្ិ ធិ ួ លានស្វាដែទ ុំ្ខភាពរែឋ កាលីហវញ៉ា) គឺជា
ម្របព័នធកុំពូ យ ័រ្ម្រមាប់កុំណត់្ិ ធិ ួ លានកម្ម វ ិធីធានារ៉ាប់ដែលមានតម្ម្ៃ ្ម្រម្យសម្រកាម្ចាប់
ACA ដែលសម្របម្រើ ា្់ MAGI រ ួម្បញ្ចល
ូ ទ ុំង MAGI Medi-Cal សងដែរ។ ្ិ ធិ ួ លានស្វា គឺម្រតវូ
ានកុំណត់តាម្រយៈការសម្របើម្រា្់ដសនកម្ួ យម្នម្របព័នធ CalHEERS ដែលសៅថា
មា៉ា្ីន វ ិធានអាជីវកម្ម CalHEERS (BRE)។
CalHEERS BRE (មា៉ា្ីន វ ិធានអាជីវកម្ម )។ ពាកយស្ន ើ្ុំណាម្ួ យ្ម្រមាប់ Medi-Cal ម្រតវូ សធវ ើការ
វាយតម្ម្ៃ តាម្រយៈ CalHEERS BRE សែើម្បីសធវ ើការកុំណត់ជាែុំបូងថាសតើអ្នកមាន្ិ ធិ ួ លាន
MAGI Medi-Cal ដែរឬស ។ ម្រប្ិនសបើពាកយស្ន ើ្ម្រុំ តវូ ានម្របគល់តាម្រយៈ Covered California
ព័ត៌មានអ្ុំពី្ិ ធិ ួ លានស្វានឹងម្រតវូ បញ្ចល
ូ សដាយផ្លៃល់សៅកនុង CalHEERS។ ម្រប្ិនសបើពាកយ
ស្ន ើ្ម្រុំ តវូ ានម្របគល់ជូនតាម្រយៈសខានធី សនាោះព័ត៌មានអ្ុំពី្ិ ធិ ួ លាន Medi-Cal អាចម្រតវូ
ានបញ្ចល
ូ សដាយផ្លៃល់សៅ SAWS និងម្រតវូ បញ្ចល
ូ សៅកនុង CalHEERS ្ម្រមាប់សធវ ើការកុំណត់្ិ ធិ
ួ លាន MAGI Medi-Cal។ (្ូ ម្សម្ើលខាងសម្រកាម្្ម្រមាប់ខៃឹម្សាររប្់ SAWS។) សខានធីក៏
អាចបញ្ចល
ូ ព័ត៌មានអ្ុំពី្ិ ធិ ួ លាន MAGI Medi-Cal សដាយផ្លៃល់សៅកនុង CalHEERS សងដែរ
។
ផ្លៃង
ុំ CalHEERS-SAWS/MEDS សៅសពលដែល្ិ ធិ ួ លាន MAGI Medi-Cal ម្រតវូ ានបសងក ើត
ស ើងតាម្រយៈ CalHEERS BRE ការកុំណត់្ិ ធិ ួ លានគឺម្រតវូ បញ្ជន
ូ ពី CalHEERS សៅ SAWS
និង MEDS។ (្ូ ម្សម្ើលខាងសម្រកាម្្ម្រមាប់ខៃឹម្សាររប្់ MEDS។) ម្រប្ិនសបើអ្នកមាន្ិ ធិ
ួ លាន MAGI Medi-Cal ប៉ាដនត អ្ន កចង់ានកម្ម វ ិធីម្ិនដម្នជា MAGI Medi-Cal ជុំនួ្ វ ិញ
ែូ ចសនោះពាកយស្ន ើ្ុំ Medi-Cal រប្់អ្នកម្រតវូ សធវ ើការវាយតម្ម្ៃ សដាយសខានធីតាម្រយៈ SAWS សហើយ
ការកុំណត់្ិ ធិ ួ លាន CalHEERS ម្រតវូ សធវ ើការលបសចល។ ពាកយស្ន ើ្ក
ុំ ម្ម វ ិធីម្ិនដម្នជា MAGI
Medi-Cal ពុំអាចសធវ ើការវាយតម្ម្ៃ ានតាម្រយៈ CalHEERS សនាោះស ។ សខានធីអាចនឹងម្រតវូ សធវ ើ
ឯកសារជុំនួ្ម្ួ យសលើ SAWS សែើម្បីសធវ ើការវាយតម្ម្ៃ សលើពាកយស្ន ្
ើ ុំ និងបញ្ចល
ូ សលខកូ ែជុំនួយ
ដែល្ម្ម្រ្ប។ បនាៃប់ម្ក សខានធីអាចម្រតវូ វាយតម្ម្ៃ សលើ MEDS សែើម្បីធានាថាសលខកូ ែជុំនួយ
្ម្ម្រ្បម្រតវូ ានសគបញ្ចល
ូ សៅកនុង MEDS។ សខានធីក៏អាចសធវ ើការវាយតម្ម្ៃ MEDS សែើម្បីបញ្ច ប់
ការវាយតម្ម្ៃ សលើពាកយស្ន ្
ើ ុំ្ម្រមាប់តម្រម្ូវបនាៃន់រប្់ Medi-Cal។
SAWS
SAWS ្ុំសៅសលើ Statewide Automated Welfare System (ម្របព័នធ្ខមាលភាព្វ ័យម្របវតត ិសៅ
ូ ទ ុំងរែឋ ) ប៉ាដនត គ្នមនអ្វ ើដែលមានលកខ ណៈ ូ លុំ ូ លាយសៅ ូ ទ ុំងរែឋ អ្ុំពីម្របព័នធសនោះសនាោះស ។
ម្របព័នធ SAWS គឺជាម្របព័នធដែលម្រតវូ ានសគសម្របម្រើ ា្់សែើម្បីកុំណត់ព្
ី ិ ធិ ួ លានកម្ម វ ិធីម្ិន
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ដម្នជា MAGI Medi-Cal, CalWORKs, CalFresh និងកម្ម វ ិធីែម្ សសេងស ៀត។ ម្របព័នធទង
ុំ អ្្់សនោះ
គឺមានសៅតាម្សខានធី និងបសងក ើតស ើងសដាយសខានធី។ ជាសម្រចើនឆ្នុំកនៃ ងម្កសនោះ ម្របព័នធទ ុំង
សនោះ ម្រតវូ ានសគបម្រងួម្ឲ្យកាន់ដតតូ ចសៅជាម្របព័នធទ ុំងបីខាងសម្រកាម្ ដែលម្រតវូ ានបសងក ើត
ស ើងសដាយ្មាគម្សខានធីបដា
ី ច់សដាយដ កពីគ្នន៖
CalWIN (បណា
ត ញឱកា្ការងារនិង ុំនួលខ្ម្រតវូ ចុំសពាោះកមារកនុងរែឋ កាលីហវញ៉ា
(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, និងសខានធី Yolo
C-IV (Consortium IV) សៅកនុងសខានធី 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
សខានធី Yuba
LEADER (ការសធវ ើរាយការណ៍និងការវាយតម្ម្ៃ ្ិ ធិ ួ លាន និងការកុំណត់សដាយ្វ ័យ
ម្របវតត ិ ូ ្ដអ្នជីដ ្ (Los Angeles Eligibility, Automated Determination,
Evaluation and Reporting)) សៅកនុងសខានធី Los Angeles
eHIT (Electronic Health Information Transfer (ការសសៃរព័ត៌មាន្ខភាពសអ្ ិចម្រតន
ូ ិក))។
ការកុំណត់ MAGI Medi-Cal ម្រតវូ សធវ ើការសសៃរពី CalHEERS សៅកនុង SAWS ពីសម្រពាោះសខានធីម្រតវូ សធវ ើ
ការសតល់ស្វា Medi-Cal បនាៃប់ពី្ិ ធិ ួ លានស្វារប្់អ្នកម្រតវូ ានកុំណត់។ ការសនោះម្រតវូ ាន
សធវ ើស ើងតាម្រយៈផ្លៃង
ុំ ដែលសៅថា eHIT។ ព័ត៌មានអ្ុំពី្ិ ធិ ួ លាន Medi-Cal ក៏អាចសសៃរពី
SAWS សៅកនុង CalHEERS តាម្រយៈ eHIT សែើម្បីឲ្យ CalHEERS អាចសធវ ើការគណនា MAGI ាន។
ម្របព័នធពាកយស្ន ើ្ុំតាម្ ូ រ្ពៃ និងតាម្អ្នឡាញរប្់ SAWS។ ្មាគម្ SAWS នីម្ួយៗមាន
សគហ ុំព័រពាកយស្ន ្
ើ ុំតាម្ម្របព័នធអ្នឡាញ។ សគហ ុំព័រនីម្ួយៗ អាចម្រតវូ ចូ លសៅានតាម្រយៈ
តុំណភាជប់ខាងសម្រកាម្៖ http://www.benefitscal.org/. ្មាគម្ SAWS នីម្ួយៗមាន
សលខ ូ រ្ពៃ ម្ជឈម្ណឌលស្វាអ្តិែិជន។ សលខ ូ រ្ពៃ អាចដ្វ ងរកានសៅ ីសនោះ៖
http://www.benefitscal.org/.
MEDS
MEDS ្ុំសៅសលើ Medi-Cal Eligibility Data System (ម្របព័នធ ិននន័យ្ិ ធិ ួ លាន Medi-Cal) វា
គឺជាម្របព័នធសៅ ូ ទ ុំរែឋ ។ ិននន័យ្ិ ធិ ួ លានកម្ម វ ិធីម្ិនដម្នជា MAGI Medi-Cal ម្រតវូ សសៃរពី
ម្របព័នធរប្់ SAWS ម្ួ យចុំនួនសៅកាន់ MEDS។ ិននន័យ្ិ ធិ ួ លាន MAGI Medi-Cal ក៏
ម្រតវូ ានសសៃរពីម្របព័នធរប្់ CalHEERS ម្ួ យចុំនួនសៅកាន់ MEDS សងដែរ។
MEDS គឺមានសារៈ្ុំខាន់ជាពិស្្្ម្រមាប់ព័តមា
៌ ន Medi-Cal ខាងសម្រកាម្៖
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1. សលខកូ ែជុំនួយ Medi-Cal
2. ម្ែៃចុំណាយរ ួម្ Medi-Cal (SOC)
3. គសម្រមាងដែទ ុំម្រគប់ម្រគងសដាយ Medi-Cal និងអ្ន កសតល់ស្វាដែទ ុំបឋម្ សលើកដលង
ដតសខានធីម្ួយចុំនួនដែលមាន COHS (County-Organized Health Systems
(ម្របព័នធ្ខភាពសរៀបចុំសដាយសខានធី))
4. ម្ែៃរ៉ាប់រង្ខភាពសសេងស ៀត (SOC)
MEDS និងម្ែៃ ចុំណាយរ ួម្ Medi-Cal MEDS គឺម្រតវូ ានសម្របើម្រា្់សែើម្បីដក្ម្រម្ួលម្ែៃ ចុំណាយរ ួម្
Medi-Cal តាម្រយៈដខដែលមានការបុំសពញតាម្លកខ ខណឌម្នម្ែៃ ចុំណាយរ ួម្។ MEDS ក៏ម្រតវូ ាន
សម្របើម្រា្់សដាយកម្ម វ ិធី IHSS កនុងការកុំណត់ម្ែៃ ចុំណាយរ ួម្ម្នកម្ម វ ិធី IHSS សងដែរ។
MEDS និងការដែទ ុំម្រគប់ម្រគងសដាយ Medi-Cal MEDS គឺម្រតូវានសម្របើម្រា្់្ម្រមាប់ការចោះស្មោះ
អ្ន ក ួ លានម្របសោជន៍ពី Medi-Cal សៅកនុងគសម្រមាងដែទ ុំម្រគប់ម្រគងសដាយ Medi-Cal (សលើក
ដលងដតកនុងសខានធី COHS) និងការសម្រជើ្សរ ើ្អ្ន កសតល់ស្វាដែទ ុំបឋម្។ វាម្រតវូ ានសគសម្របើសែើម្បី
បញ្ជន
ូ ព័ត៌មានដែល ួ លានពីអ្នករត់ការចោះស្មោះការដែទ ុំម្រគប់ម្រគងសដាយ Medi-Cal
ជសម្រម្ើ្ដែទ ុំ្ខភាព (Health Care Options) (MAXIMUS) អ្ុំពីអ្នក ួ លានម្របសោជន៍ដែល
ានសម្រជើ្សរ ើ្រ ួច ឬគសម្រមាងដែទ ុំដែលម្រគប់ម្រគងសដាយ Medi-Cal ដែលអាចកុំណត់ាន និង
អ្ន កសតល់ស្វាដែទ ុំបឋម្។
MEDS និងម្ខងារ ូ ទង
ុំ រែឋ សសេងស ៀត បដនថ ម្សលើសនោះសៅស ៀត សដាយសារ MEDS គឺជាម្របព័នធ
ូ ទ ុំងរែឋ ែូ ចសនោះ សគសម្របើវា្ម្រមាប់ម្ខងារ ូ ទង
ុំ រែឋ ជាក់លាក់សសេងស ៀត ែូ ចជា ការបសងក ើតសលខ
អ្តត ្ញ្ជញណអ្តិែិជនពិស្្ (CIN) សៅ ូ ទង
ុំ រែឋ ្ម្រមាប់អ្តថម្របសោជន៍សាធារណៈនិងកម្ម វ ិធី
Covered California សដាយរកា កនូ វព័ត៌មាន្ិ ធិ ួ លានជាក់លាក់ម្ួយចុំនួន្ម្រមាប់ CalWORKs
និង CalFresh (ក៏ែូចជា្ម្រមាប់ Medi-Cal សងដែរ) និងសធវ ើការ្ម្រម្ប្ម្រម្ួលសលើការសសៃរសៅកនុង
សខានធីជាក់លាក់ម្ួយចុំនួនសៅសពលបគគ លនានាផ្លៃ្់ ីលុំសៅពីសខានធីម្ួយសៅសខានធីម្ួយ
សសេងស ៀត។

សយើងចង់សាាប់ម្តិសោបល់រប្់សលាកអ្ន ក!
្ូ ម្បុំសពញការ្ៃ ង់ម្តិែូចខាងសម្រកាម្សនោះអ្ុំពីឯកសារសាោះពម្ព សាយរប្់សយើងខ្ុុំ
និង្ូ ម្ឲ្យសយើងែឹងថាសតើ្កម្ម ភាពដែលសយើងកុំពងសធវ ើសនោះមានលកខ ណៈែូ ចសម្ត ច។ [សធវ ើ
ការ្ៃ ង់ម្តិ]
សែើម្បី ួ លានជុំនួយដសនកចាប់្ូម្សៅសៅសលខ 800-776-5746 ឬបុំសពញ
្ុំណុំដបបប ស្ន ្
ើ ុំជុំនួយ។ ្ម្រមាប់សគ្នលបុំណងសសេងស ៀត ្ូ ម្សៅ ូ រ្ពៃ សៅកាន់ 916-5045800 (ភាគខាងសជើងរែឋ កាលីហវញ៉ា) 213-213-8000 ( ភាគខាងតប
ូ ងរែឋ កាលីហវញ៉ា)។

អ្ងគ ការ្ិ ធិជនពិការរែឋ កាលីហវញ៉ា (Disability Rights California) ម្រតវូ ានសតល់ម្ូលនិធិសដាយ
ម្របភពខ្ៗគ្នន្ម្រមាប់បញ្ជ ីសពញសលញម្នអ្ន កសតល់ម្ូលនិធិ្ូម្ចូ លសៅកាន់
http://www.disabilityrightsca.org/Documents/ ListofGrantsAndContracts.html។

