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(HHS - លេខត្រួរពិនិរយ OMB៖ 0938-1146/កាេបរលិឆេទផុរកំណរ់៖ 10/31/2022) 

សេចក្តេីសខេបនៃអត្ថប្បសោជៃ ៍ៃខិការធានារ៉ា បរ់ខ៖ អវ ីដែលគសប្ោខសៃេះធានារ៉ា ប់រខ ៃិខអវ ីដែលអនក្បខ់េប្ោប់សេវាដែលប្ត្វូបាៃរ៉ា ប់រខ រយៈសពលធានារ៉ា ប់រខ៖ [េូមសមើលការដែនាំ] 
 ៖   ការធានារ៉ា បរ់ខេប្ោប់៖   | ប្បសេទគសប្ោខ៖   
 

 

ឯក្សារេសខេបេត ពីអីត្ថប្បសោជៃ ៍ៃខិការធានារ៉ា បរ់ខ (Summary of Benefits and Coverage, SBC) ៃខឹជួយអនក្សប្ជើេសរ ើេ គសប្ោខេខុភាពមួយ។ SBC 
បង្ហា ញអនក្ពីវធីិដែលអនក្ ៃខិគសប្ោខ ៃខឹដចក្រំដលក្ដលែចណំាយេប្ោបស់េវាដលទេំខុភាពដែលប្ត្ូវបាៃធានារ៉ា បរ់ខ។ ចណំា៖ំ ពត័្ោ៌ៃអពំនីលែចណំាយរបេ ់
គសប្ោខ សៃេះ (សគសៅថា នលែបពុវលាេ) ៃខឹប្ត្វូបាៃផ្តលជូ់ៃសោយដែក្ពគី្នន ។ សៃេះប្គ្នៃ់ដត្ជាសេចក្ត ីេសខេបប ុសណាណ េះ។ 
េប្ោបព់ត័្៌ោៃបដៃថមអពំកីារធានារ៉ា ប់រខរបេអ់នក្ ឬសែើមបីទទួលបាៃចាប់ចមែខនៃលក្េខែឌ នៃការធានារ៉ា ប់រខសពញសលញ [បញ្ច លូពត័្ោ៌ៃទំនាក្់ទំៃខ]។ 

េប្ោប់ៃិយមៃ័យទូសៅនៃពាក្យសាមញ្ញ  ែូចជា ចំៃួៃដែលប្ត្វូបាៃអៃញុ្ញញ ត្   វកិ្យយបប្ត្េមត្លុយ  េហធានារ៉ា ប់រខ  ការបខ់ប្បាក្់រមួ ការកាត្ក់្ខ អនក្ផ្តល់សេវា  
ឬពាក្យដែលោៃបនាា ត្់គូេពីសប្កាមសផ្េខសទៀត្ េូមសមើលេទា ៃុប្ក្ម។ អនក្អាចសមើលេទា ៃុប្ក្មសៅ www.[insert].com ឬទូរេពាសៅសលខ 1-800-[insert] មបីសេន ើេុចំាប់ចមែខ។ 

 

េំែួរេខំាៃ់ៗ  ចសមែ ើយ សហត្អុវ ីបាៃជាការសៃេះេខំាៃ៖់ 

សត្ើការកាត្់ក្ខរមួជាអវ ?ី $  

សត្ើោៃសេវាក្មមដែលប្ត្វូបាៃធានារ៉ា ប់រខមុៃអនក្
បំសពញប្គប់ៃូវ ការកាត្ក់្ខរបេ់អនក្ដែរឬសទ?   

សត្ើោៃ ការកាត្ក់្ខសផ្េខសទៀត្ 
េប្ោប់សេវាក្មមជាក្ល់ាក់្ដែរឬសទ? 

$  

សត្ើដែៃក្ំែត្ ់នៃការចំណាយសចញពីសោស    
េប្ោប ់គសប្ោខសៃេះោៃប នុាម ៃ? $  

សត្ើោៃអវ ីខែ េះដែលមិៃរមួបញ្ច លូក្ន ុខ 
ដែៃក្ំែត្់នៃការចណំាយសចញពីសោស  សៃេះ?   

សត្ើអនក្ៃខឹចណំាយប្បាក្ត់្ចិ 
ប្បេិៃសបើអនក្សប្បើការផ្តល់សេវាសៅក្ន ុខបណាត ញមួយ?   

សត្ើអនក្ប្ត្វូការការបញ្ជ ៃូ សែើមបីជួប 
អនក្ឯក្សទេដែរឬសទ?   

  

https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#plan
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#plan
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#plan
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#premium
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#allowed-amount
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#balance-billing
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#coinsurance
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#copayment
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#deductible
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#provider
http://www/
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#deductible
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#deductible
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#deductible
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#out-of-pocket-limit
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#out-of-pocket-limit
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#out-of-pocket-limit
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#plan
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#out-of-pocket-limit
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#network-provider
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#referral
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#specialist


[* េប្ោប់ព័ត្៌ោៃបដៃថមអំពីដែៃក្ំែត់្ ៃិខការសលើក្ដលខ េូមសមើលទំព័រឯក្សារគសប្ោខ ឬសគ្នលការែ៍សៅ [www.insert.com]។] ទពំរ័ទ ី2 នៃ 5 

នលែការបខប់្បាក្រ់មួ ៃខិេហធានារ៉ា បរ់ខ ដែលបង្ហា ញសៅក្ន ុខតារខសៃេះគឺបនាា បព់ីការកាត្ក់្ខ ដែលបាៃបំសពញតាមសហើយ 
ប្បេិៃសបើការកាត្ក់្ខសៃេះប្ត្វូអៃុវត្តសែើខ។ 

 

ប្ពតឹ្តកិារែស៍វជជសាស្តេត ទូទ សេវាក្មមដែលអនក្ប្បដហលជាប្ត្ូវការ 

អវ ដីែលអនក្ៃខឹបខប់្បាក្ ់

ដែៃក្ែំត្ ់ក្រែសីលើក្ដលខ & 
ពត៏្ោ័ៃេខំាៃស់ផ្េខសទៀត្ 

អនក្ផ្តលស់េវាក្មមសៅ
ក្ន ុខបណាត ញ 

(អនក្ៃខឹចណំាយប្បា
ក្ត់្បិបផំ្តុ្) 

អនក្ផ្តលស់េវាក្មមសៅ
សប្ៅបណាត ញ 

(អនក្ៃខឹបខប់្បាក្ស់ប្ចើ
ៃបផំ្តុ្)  

ប្បេៃិសបើអនក្សៅជួបការោិលយ័ 
ឬគែៃីកិ្អនក្ផ្តលស់េវាដលទេំខុភាព 

ការសៅជួបការដលទជំាបឋមសែើមបី
ពាបាលការរខរបួេ ឬជមង  ឺ    

ការជួបពិសប្គ្នេះជាមួយអនក្ឯក្សទេ    

ការដលទបំង្ហយ រជំខឺ/ការឆុ្េះពៃិិត្យេុ
ខភាព/ 
ការចាក្់ថាន បំង្ហយ រសរគ 

   

ប្បេៃិសបើអនក្ោៃការសធវ ើសត្េត មួយ 

សត្េត សែើមបីសធវ ើសរគវៃិចិឆ ័យ 
(ឆុ្េះកាំរេម អីុិច ការង្ហរពៃិតិ្យឈាម)    

ការឆុ្េះរបូភាព (ការសេយ ៃរខកាយ
សោយសប្បើក្ុំពយូ ទ័រ (computerized 
tomography, CT) 
ការសេយៃការបសញ្េញសារធាត្បុ ូេុីប្ត្ ុ
ៃ (Positron Emission Tomography, 
PET) ការសេយៃសោយសប្បើ
ដែៃោ សញទិច (Magnetic resonance 
imaging, MRI)) 

   

ប្បេៃិសបើអនក្ប្ត្ូវការសប្បើថាន សំែើមបពីា
បាលជខំ ឺឬសាថ ៃភាពរបេអ់នក្ 
ពត៏្ោ័ៃបដៃថមសទៀត្អពំកីារធានារ៉ា
បរ់ខសលើនលែថាន សំពទយគអឺាចរក្បាៃសៅ 
www.[insert].com 

ថាន ទូំទ    

ថាន យំីសោដែលចខប់ាៃ    

ថាន យំីសោដែលមិៃចខប់ាៃ    

ឱេលឯក្សទេ    

ប្បេៃិសបើអនក្ោៃការវេះកាត្ជ់ខំមឺៃិ
សាន ក្ស់ៅសពទយ 

នលែក្ដៃែខ (ឧ.ទ. 
មជឈមែឌ លការវេះកាត្់េសស្តង្ហរ េះបនាា ៃ់)    

នលែប្គូសពទយ/ប្គសូពទយវេះកាត្ ់    

ប្បេៃិសបើអនក្ប្ត្ូវការពាបាលសវជជសា
ស្តេតជាបនាា ៃ ់

ការដលទបំៃាប់េសស្តង្ហរ េះបនាា ៃ ់    

ការែឹក្ជញ្ជ ៃូសពទយេសស្តង្ហរ េះបនាា ៃ ់    

ការដលទជំាបនាា ៃ ់    

ប្បេៃិសបើអនក្ោៃការសាន ក្ស់ៅមៃា រី
សពទយ 

នលែក្ដៃែខ (ឧ.ទ. បៃាប់មៃា ីរសពទយ)    

នលែប្គូសពទយ/ប្គសូពទយវេះកាត្ ់    

ប្បេៃិសបើអនក្ប្ត្ូវការសេវាេខុភាពផ្្ វូ
ចតិ្ត េខុភាពអាក្បបក្ិរោិ 
ឬសេវាក្មមពាបាលសារធាត្សុញៀៃ 

ការផ្តល់សេវាជំខ ឺ    

ការផ្តល់សេវាេប្ោក្ពាបាល 
 
 

  

ប្បេៃិសបើអនក្ោៃនផ្ាព ទេេៃក្ចិេការោិល័យ    

https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#plan
http://www.insert.com/
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#copayment
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#coinsurance
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#deductible
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#deductible
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#provider
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#provider
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#specialist
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#preventive-care
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#screening
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#screening
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#diagnostic-test
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#prescription-drug-coverage
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#prescription-drug-coverage
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#specialty-drug
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#emergency-room-care-emergency-services
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#emergency-medical-transportation
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#urgent-care


[* េប្ោប់ព័ត្៌ោៃបដៃថមអំពីដែៃក្ំែត់្ ៃិខការសលើក្ដលខ េូមសមើលទំព័រឯក្សារគសប្ោខ ឬសគ្នលការែ៍សៅ [www.insert.com]។] ទពំរ័ទ ី3 នៃ 5 

ប្ពតឹ្តកិារែស៍វជជសាស្តេត ទូទ សេវាក្មមដែលអនក្ប្បដហលជាប្ត្ូវការ 

អវ ដីែលអនក្ៃខឹបខប់្បាក្ ់

ដែៃក្ែំត្ ់ក្រែសីលើក្ដលខ & 
ពត៏្ោ័ៃេខំាៃស់ផ្េខសទៀត្ 

អនក្ផ្តលស់េវាក្មមសៅ
ក្ន ុខបណាត ញ 

(អនក្ៃខឹចណំាយប្បា
ក្ត់្បិបផំ្តុ្) 

អនក្ផ្តលស់េវាក្មមសៅ
សប្ៅបណាត ញ 

(អនក្ៃខឹបខប់្បាក្ស់ប្ចើ
ៃបផំ្តុ្)  

សេវាក្មមក្េំរលកូ្ៃ/ការេំរលកូ្ៃ
ដែលោៃវជិាជ ជីវ     

សេវាក្មមក្ដៃែខេំរលកូ្ៃ/ការេំរ
លកូ្ៃ    

ប្បេៃិសបើអនក្ប្ត្ូវការជៃួំយេប្ោបក់ា
រជាេេះសេបើយសែើខវញិ 
ឬោៃត្ប្មូវការេខុភាពពសិេេសផ្េខ
សទៀត្ 

ការដលទេំុខភាពសៅផ្ា    

ការផ្តល់សេវាសាត រលទធភាពពលក្មម    

ការផ្តល់សេវាសាត រលទធភាពពលក្មម    

អនក្ោៃជំនាញដលទ ំ    

ឧបក្រែ៍សវជជសាស្តេត សប្បើប្បាេ់បាៃយូរ    

ការផ្តល់សេវាពាបាល    

ប្បេៃិសបើកូ្ៃរបេអ់នក្ប្ត្ូវការការដលរ
ក្ាសធមញឬដេនក្ 

ការពៃិតិ្យដេនក្របេក់្ុោរ    

ដវ៉ាៃតារបេ់ក្ោុរ    

ការពៃិតិ្យសធមញរបេ់ក្ោុរ    

សេវាក្មមមៃិបាៃរបប់ញ្ច លូ ៃខិសេវាធានារ៉ា បរ់៉ាខសផ្េខសទៀត្៖ 

សេវាក្មម ដែលគសប្ោខ របេអ់នក្ជាទូសៅមៃិធានារ៉ា បរ់ខ (េូមពៃិតិ្យសមើលឯក្សារសគ្នលការែ ៍ឬ គសប្ោខ េប្ោបព់ត័្ោ៌ៃបដៃថម ៃខិបញ្ជ នីៃ 
សេវាក្មមដែលមៃិរបប់ញ្ច លូែនទសផ្េខសទៀត្។) 

•  •  •  

 

សេវាក្មមធានារ៉ា បរ់ខសផ្េខសទៀត្ (ក្ប្មតិ្ក្ែំត្អ់ាចៃខឹអៃវុត្តចសំពាេះសេវាក្មមទខំសៃេះ។ សៃេះមៃិដមៃជាបញ្ជ សីពញសលញសទ។ េូមពៃិតិ្យសមើលឯក្សារ គសប្ោខ របេអ់នក្។ ) 

•  •  •  

េទិធរិបេអ់នក្ក្ន ុខការបៃតការធានារ៉ា បរ់ខ៖ ោៃភាន ក្ង់្ហរដែលអាចជួយបាៃប្បេិៃសបើអនក្ចខ់បៃតការធានារ៉ា ប់រខរបេអ់នក្បនាា ប់ពីវាបញ្េប់។ 
ព៏ត្ោ័ៃទំនាក្់ទំៃខេប្ោប់ភាន ក្ង់្ហរទខំសនាេះគឺ: [insert State, HHS, DOL, and/or other applicable agency contact information]។ 
ជសប្មើេធានារ៉ា ប់រខសផ្េខសទៀត្អាចោៃេប្ោប់អនក្ផ្ខដែរ រមួទខំការទិញការប្គបែែត ប់ធានារ៉ា ប់រខបុគរលតាមរយៈ ទីផ្ារធានារ៉ា ប់រខេុខភាព ។ 
េប្ោបព់ត័្៌ោៃបដៃថមអពំី ទីផ្ារសៃេះ  េូមសមើលសៅ www.HealthCare.gov ឬទូរេពាសៅសលខ 1-800-318- 2596។ 

េទិធសិធវ ើបែត ខឹសាទកុ្េ  ៃខិបែត ខឹឧទធរែរ៍បេអ់នក្៖ ោៃភាន ក្ង់្ហរដែលអាចជួយបាៃ ប្បេិៃសបើអនក្ោៃបែត ខឹប្បឆំខៃខឹ គសប្ោខ របេអ់នក្ 
េប្ោបក់ារបែិសេធចំសពាេះការទមទរេែំខ។ សគសៅពាក្យបែត ឹខសៃេះថា សាទកុ្េ  ឬ បែត ឹខឧទធរែ៍។ េប្ោបព់ត័្៌ោៃបដៃថមអំពេីិទធិរបេអ់នក្ 
េូមសមើលការពៃយលអ់ំពអីត្ថប្បសោជៃ៍ដែលអនក្ៃខឹទទួលបាៃេប្ោប់ការទមទរេំែខ ដផ្នក្សវជជសាស្តេត សនាេះ។ ឯក្សារពីគសប្ោខ 
របេ់អនក្ក្៏ផ្តល់ៃូវព័ត្ោ៌ៃសពញសលញផ្ខដែរអំពីរសបៀបោក្់បែត ឹខទមទរេំែខ, បែត ឹខឧទធរែ៍, ឬ បែត ខឹសាទកុ្េ  េប្ោប់សហត្ុផ្លណាមួយសៅែល់ គសប្ោខរបេអ់នក្។ 
ចំសពាេះព៏ត្ោ័ៃបដៃថមសទៀត្អំពេីិទធិរបេអ់នក្ ការជូៃែែឹំខសៃេះ ឬជៃួំយ េូមទក្ទ់ខ៖ [insert applicable contact information from instructions]។ 

សត្ើគសប្ោខសៃេះផ្តលៃូ់វការធានារ៉ា បរ់ខចាបំាចក់្ប្មតិ្អបបបរោឬសទ? [បាទឬចាេ/សទ] 
ការធានារ៉ា ប់រខចាបំាច់ក្ប្មតិ្អបបបរោ ជាទូសៅរមួបញ្ច លូ គសប្ោខនានា ការធានារ៉ា ប់រខេុខភាពដែលអាចរក្បាៃតាមរយៈ ទីផ្ារ ឬសគ្នលការែ៍ទីផ្ារៃមួីយៗសផ្េខសទៀត្, 
Medicare, Medicaid, ក្មម វធិធីានារ៉ា ប់រខេុខភាពក្ោុរ (Children's Health Insurance Program, CHIP), TRICARE ៃខិការធានារ៉ា ប់រខជាក្់លាក្់មួយចៃួំៃសផ្េខសទៀត្។ 

ប្បេិៃសបើអនក្ោៃេិទធិទទួលបាៃប្បសេទនៃការធានារ៉ា ប់រខចាបំាចក់្ប្មតិ្អបបបរោ  អនក្អាចៃឹខមិៃោៃលក្េែៈេមបត្តបិ្គប់ប្គ្នៃេ់ប្ោប់ ឥែទៃពៃធបពុវលាេសនាេះសទ។ 

សត្ើគសប្ោខសៃេះបសំពញតាមបទោា ៃត្នមែអបបបរោឬសទ?[បាទឬចាេ/សទ/មៃិអាចអៃវុត្តបាៃ] 
ប្បេិៃសបើគសប្ោខរបេ់អនក្ មិៃបំសពញតាម េតខ់ោរត្នមែអបបបរោសទសនាេះ  អនក្អាចោៃេិទធិទទួលបាៃ ឥែទៃពៃធបុពវលាេ សែើមបីជួយអនក្ចំណាយេប្ោបគ់សប្ោខមួយ 
តាមរយៈ ទីផ្ារ។ 

សេវាចូលសប្បើប្បាេភ់ាសា៖ 

[Spanish (Español): Para obtener asistencia en Español, llame al [insert telephone number].] 

[Tagalog (Tagalog): Kung kailangan ninyo ang tulong sa Tagalog tumawag sa [insert telephone number].]  

https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#plan
http://www.insert.com/
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#home-health-care
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#rehabilitation-services
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#habilitation-services
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#skilled-nursing-care
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#durable-medical-equipment
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#hospice-services
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#plan
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#plan
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#excluded-services
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#plan
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#health-insurance
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#marketplace
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#marketplace
http://www.healthcare.gov/
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#plan
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#claim
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#grievance
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#appeal
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#claim
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#plan
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#plan
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#claim
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#appeal
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#grievance
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#plan
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#minimum-essential-coverage
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#plan
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#health-insurance
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#marketplace
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#minimum-essential-coverage
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#premium-tax-credits
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#plan
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#minimum-value-standard
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#premium-tax-credits
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#plan
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#plan
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#marketplace


[* េប្ោប់ព័ត្៌ោៃបដៃថមអំពីដែៃក្ំែត់្ ៃិខការសលើក្ដលខ េូមសមើលទំព័រឯក្សារគសប្ោខ ឬសគ្នលការែ៍សៅ [www.insert.com]។] ទពំរ័ទ ី4 នៃ 5 

[Chinese (中文): 如果需要中文的帮助, 请拨打这个号码[insert telephone number].] 

[Navajo (Dine): Dinek'ehgo shika at'ohwol ninisingo, kwiijigo holne' [insert telephone number].]  

លេឆកដ ថី្លែងការណអ៍ពំកីារបលចេញពរ័ម៌ានននឆាបក់ារប់នថយការងារឯកសារ (Paperwork Reduction Act, PRA)លោងលៅតាមឆាប់ការ់បនថយការងារឯកសារននឆ្ន  ំ1995 
គ្មា ននរណាមាន ក់ថ្ែេត្រវូបានរត្មូវឱ្យល ែ្ ើយរបលៅនងឹការត្បមូេព័រម៌ានលទ េុុះត្តាថ្រវាបងាា ញលេខត្រួរពនិិរយរបេ់ការោិេយ័ត្រប់ត្រងនងិចារ់លវកិា (Office of Management 
and Budget, OMB) បានត្រមឹត្រវូ។  លេខត្រួរពនិរិយ OMB ត្រមឹត្រវូេត្មាប់ការត្បមូេពរ័៌មានលនុះរឺ 0938-1146។ 
លពេលវលាថ្ែេបានរត្មូវលែើមបីបចេបនូ់វការត្បមូេពរ័៌មានលនុះត្រវូបានលរបា៉ា នស់ាា នជាមធ្យមថាមាន 0.08 លមា៉ា ងកន ុងការល ែ្ ើយរបមតង 
លោយរាប់បចច េូទងំលពេលវលាលែើមបពីនិិរយល ើងវញិនូវការថ្ណនំ ការថ្េែងរកធ្នធានទិននន័យថ្ែេមានត្សាប់ ការត្បមូេទនិននយ័ថ្ែេត្រវូការ ល ើយបំលពញ 
និងពនិិរយលមើេការត្បមូេពរ័៌មានជាលែើម។ត្បេិនលបើអនកមានមរិលោបេ់ទក់ទងនងឹភាពត្រមឹត្រវូននការបា៉ា នស់ាា នលពេលវលា ឬេំណូមពរលែើមបីថ្កេមអទត្មង់ថ្បបបទលនុះ 
េូមេរលេរលៅកាន់៖ CMS, 7500 Security Boulevard, Attn: PRA Reports Clearance Officer, Mail Stop C4-26-05, Baltimore, Maryland 21244-1850។ 

  

សែើមបសីមើលឧទហរែថ៍ាសត្ើគសប្ោខសៃេះ អាចរ៉ា ប់រខសលើការចំណាយេប្ោបស់ាថ ៃភាពសវជជសាស្តេត គរំោូ ខែូចសមេច េូមសមើលសៅដផ្នក្បនាា ប។់ 

https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#plan
http://www.insert.com/
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#plan


 

 ទពំរ័ទ ី5 នៃ 5 

អំពឧីទហរែ៍នៃការធានារ៉ា បរ់ខទខំសៃេះ៖ 

សៃេះមិៃដមៃជាការបា ៃស់ាម ៃត្នមែសទ។ ការពាបាលដែលបាៃបង្ហា ញគឺប្គ្នៃ់ដត្ជាឧទហរែ៍នៃវធីិ ដែល គសប្ោខ អាចធានារ៉ា ប់រខសលើការដលទខំាខសវជជសាស្តេត ។ 
ការចំណាយពិត្ប្បាក្ែរបេ់អនក្ៃឹខោៃភាពខុេគ្នន  អាប្េ័យសលើការដលរក្ាពិត្ប្បាក្ែដែលអនក្ទទួលបាៃ ត្នមែដែលអនក្ផ្តល់សេវារបេ់អនក្គិត្លុយ 
ៃិខក្តាត ជាសប្ចើៃសផ្េខសទៀត្។ សតត ត្សលើចំៃួៃនៃការដចក្រំដលក្នលែចំណាយ (ការកាត្់ក្ខ ការបខ់ប្បាក្់រមួ ៃិខ េហធានារ៉ា ប់រខ) ៃិខ សេវាក្មមដែលមិៃរប់បញ្ច លូ 
សៅសប្កាម គសប្ោខ។ សប្បើព័ត្៌ោៃសៃេះសែើមបីសប្បៀបសធៀបចំដែក្នៃការចំណាយដែលអនក្អាចបខ់សៅសប្កាមគសប្ោខេុខភាពសផ្េខគ្នន ។ 
េូមចំណាឧំទហរែ៍នៃការធានារ៉ា ប់រខទខំសៃេះប្ត្វូបាៃពឹខដផ្ែក្សលើដត្ការធានារ៉ា ប់រខសោយខ្ៃួឯខដត្ប ុសណាណ េះ។ 

 

◼ ការកាត្ក់្ខជារមួរបេគ់សប្ោខ  $ 
◼ អនក្ឯក្សទេ [ការដចក្រំដលក្នលែចណំាយ] $ 
◼ មៃា រីសពទយ (មែឌ លដលទ)ំ [ការដចក្រំដលក្នលែចណំាយ]

 % 
◼ សផ្េខសទៀត្ [ការដចក្រំដលក្នលែចណំាយ] % 

ប្ពឹត្តកិារែឧ៍ទហរែស៍ៃេះរមួបញ្ច លូទខំសេវាែូចជា៖ 
ការជួបពិសប្គ្នេះសៅការោិល័យប្គូសពទយឯក្សទេ 
(ការដលទមំុៃសពលេប្ោលកូ្ៃ) 
សេវាក្មមក្េំរលកូ្ៃ/ការេំរលកូ្ៃដែលោៃវជិាជ ជីវ 
សេវាក្មមក្ដៃែខេំរលកូ្ៃ/ការេំរលកូ្ៃ 
សត្េត សធវ ើសរគវៃិិចឆ ័យ(ឆុ្េះសអកូ្ ៃិខពិៃិត្យឈាម) 
ការជួបអនក្ឯក្សទេ (ការសប្បើថាន េំៃែប)់ 

ត្នមែឧទហរែេ៍របុ $12,700 

សៅក្ន ុខឧទហរែស៍ៃេះ Peg ៃខឹបខប់្បាក្:់  

ការដចក្រំដលក្ការចំណាយ 

ការកាត្់ក្ខ $ 

ការបខ់ចំណាយរមួគន  $ 

េហធានារ៉ា ប់រខ $ 

សត្ើអវ ីដែលមិៃប្ត្វូបាៃរ៉ា ប់រខ 

ដែៃក្ំែត្់ឬការសលើក្ដលខ $ 

ចណំាយេរបុ Peg ៃខឺប្ត្វូបខ ់ $ 

 

◼ ការកាត្ក់្ខជារមួរបេគ់សប្ោខ   $ 
◼ អនក្ឯក្សទេ [ការដចក្រំដលក្នលែចណំាយ] $ 
◼ មៃា រីសពទយ (មែឌ លដលទ)ំ [ការដចក្រំដលក្នលែចណំាយ]

 % 
◼ សផ្េខសទៀត្ [ការដចក្រំដលក្នលែចណំាយ] % 

ប្ពឹត្ត ិការែឧ៍ទហរែស៍ៃេះរមួបញ្ច លូទខំសេវាែូចជា៖ 
ការពិសប្គ្នេះសោបល់សៅ ការោិល័យប្គូសពទយដលទបំឋម 
(រមួទខំការអប់រំពីជំខ)ឺ 
ការសធវ ើសត្េត សរគវៃិិចឆ ័យ (ពិៃិត្យឈាម) 
ថាន ោំៃសវជជបញ្ជ   
ឧបក្រែ៍សវជជសាស្តេត ដែលសប្បើបាៃយូរ 
(ឧបក្រែ៍វាេជ់ាត្ិេយ រ) 

ត្នមែឧទហរែេ៍របុ $5,600 

សៅក្ន ុខឧទហរែស៍ៃេះ Joe ៃខឹបខប់្បាក្:់  

ការដចក្រំដលក្ការចំណាយ 

ការកាត្់ក្ខ $ 

ការបខ់ចំណាយរមួគន  $ 

េហធានារ៉ា ប់រខ $ 

សត្ើអវ ីដែលមិៃប្ត្វូបាៃរ៉ា ប់រខ 

ដែៃក្ំែត្់ឬការសលើក្ដលខ $ 

ចណំាយេរបុ Joe ៃខឺប្ត្វូបខ ់ $ 

 

◼ ការកាត្ក់្ខជារមួរបេគ់សប្ោខ   $ 
◼ អនក្ឯក្សទេ [ការដចក្រំដលក្នលែចណំាយ] $ 
◼ មៃា រីសពទយ (មែឌ លដលទ)ំ [ការដចក្រំដលក្នលែចណំាយ]

 % 
◼ សផ្េខសទៀត្ [ការដចក្រំដលក្នលែចណំាយ] % 

ប្ពឹត្ត ិការែឧ៍ទហរែស៍ៃេះរមួបញ្ច លូទខំសេវាែូចជា៖ 
ការដលទសំៅបៃាប់េសស្តង្ហរ េះបនាា ៃ់ 
(រមួទខំការផ្រត្់ផ្រខ់ឱេល) 
សត្េត សធវ ើសរគវៃិិចឆ ័យ (កាំរេម ីអុិច) 
ឧបក្រែ៍សវជជសាស្តេត ដែលសប្បើបាៃយូរ (ស ើប្ចត្់) 
សេវាសាត រៃីត្ិេមបទ (ការពាបាលសោយចលនា) 

ត្នមែឧទហរែេ៍របុ $2,800 

សៅក្ន ុខឧទហរែស៍ៃេះ Mia ៃខឹបខប់្បាក្:់  

ការដចក្រំដលក្ការចំណាយ 

ការកាត្់ក្ខ $ 

ការបខ់ចំណាយរមួគន  $ 

េហធានារ៉ា ប់រខ $ 

សត្ើអវ ីដែលមិៃប្ត្វូបាៃរ៉ា ប់រខ 

ដែៃក្ំែត្់ឬការសលើក្ដលខ $ 

ចណំាយេរបុ Mia ៃខឺប្ត្វូបខ ់ $ 

 

 
 

គសប្ោខសៃេះៃឹខទទួលខុេប្ត្វូចំសពាេះការចំណាយែនទសទៀត្នៃសេវាដែលប្ត្វូបាៃធានារ៉ា ប់រខរបេ់ឧទហរែ៍ទខំសៃេះ។ 

ការបាក់ថ្បកធ្មាតារបេ់ Mia 

(ការសៅបៃាប់េសស្តង្ហរ េះបនាា ៃ់សៅក្ន ុខបណាត ញៃិ
ខតាមោៃការដលទ)ំ 

ការត្របត់្រងជំងទឺកឹលនមថ្ផអមត្បលេទ 2 
របេ ់Joe 

(ឆន ំនៃការដលទជំាប្បចាំក្ន ុខបណាត ញេប្ោប់
សាថ ៃភាពដែលេថ ិត្សប្កាមការប្គប់ប្គខបាៃលែ

) 

Peg កពំុងមានទរកមួយ 

(9 ដខនៃការដលទសំៅក្ន ុខបណាត ញមុៃសពលសក្ើត្ 
ៃិខមៃា ីរសពទយេំរលកូ្ៃមួយ) 
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