
សេចក្េដី សខបេ នៃអត្ប្ថ បសជនៃៃន ខង ារធានារ៉ាបប ធរ ខ  សត្ផែៃារធសៃេះ៉ាបបធខអវី&អផែលអក្បខរប្ាក្េប្ាបរសេវាផែលាៃ៉ាបបរធខ ើ រ វី ន រ ធយៈសេលារធានារ៉ាបបរធខ [See Instructions] 

[Insurer Name/Logo]: [Plan Name and Metal Level] ារធានារ៉ាបបរធខេប្ាបរ  [Individual/Family/etc.] | ប្បសេទផែៃារធ  [PPO/EPO/etc.] 
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សេចក្ដេីសខេបនៃអត្ថប្បសជនៃនៃងខឯក្សាធារធានារ៉ាបបរធខ (SBC) ៃខឹនយួសោក្អនក្ក្នខុារធសប្នើេសធើេយក្ផែៃារធេខុភាេ។ SBC បង្ហាញសោក្អនក្េធីសបៀបផែលសោក្
អនក្ៃងខផែៃារធៃខឹផចក្ធផំលក្ារធចណំាយេប្ាបរសេវាផែទេំខុភាេផែល៉ាបបរធខ។ ចណំាំ៖ េត័្ា៌ៃអេំាីរធចណំាយនៃផែៃារធសៃេះ (ផែលាៃសៅថាបេុវោេ 
ានារ៉ាបបរធខ) ៃខឹប្ត្វូាៃែតលរនៃូសោយផែក្េគី្នា។  សៃេះគបឺ្គ្នៃរផត្ជាសេចក្ដេីសខេបមយួប សុណាណ្េះ។ ចំស េះេ័ត្ា៌ៃបផៃថមសទៀត្អេំាីរធានារ៉ាបបរធខធបេរសោក្អនក្ ឬសែើមប្ី

ទទលួាៃច្ាបរចមលខនៃល័ក្េខ័ណ្ឌសេញសលញនៃារធ៉ាបបរធខ [insert contact information]។  ចំស េះៃងយមៃ័យទូសៅនៃល័ក្េខ័ណ្ឌទសូៅ ែូចជាចៃំួៃទកឹ្ប្ាក្រផែលាៃអៃុញ្ញាត្ 
វិក្យ័បប័្ត្ត្ុលយ្ភាេ ានារ៉ាបបរធខធួម ារធបខរនែលធខ ប្ាក្រែក្បខរមុៃ អនក្ែតលរសេវា ឬ ក្យ្ផែលាៃបញ្ញាក្រសែ្េខសទៀត្ េមូសមើលេទាៃុប្ក្ម។  សោក្អនក្អាចសមើលេទាៃុប្ក្មសៅ 
www.[insert].com ឬទូធេ័េទសៅ 1-800-[insert] សែើម្បសីេនើេុចំ្ាបរចមលខមួយ។[នសប្មើេ៖ េំណ្ួធ៖ េូមសៅទធូេេ័ទមក្ារៃរសលខ 1-800-[insert] ឬចលូសមើលសយើខសៅ 
www.[insert].com េប្ាបរបផៃថម ធមួបញ្ចលូទំខច្ាបរចមលខធបេរសោក្អនក្[plan’s summary plan description / policy documents]។ ] 
  

េណំ្ធួេខំាៃរៗ  ចសមលើយ សេត្អុវាីៃជាារធសៃេះេខំាៃរ៖ 

សត្ើប្ាក្រែក្បខរមុៃ 
ទខំអេរគជឺាអវ?ី 

$ 
 

[YES:] ជាទូសៅ សោក្អនក្ប្តូ្វផត្បខរប្ាក្រទំខអេរនៃារធចំណាយ៉ាបរេីអនក្ែតលរសេវាែលរសៅចំៃួៃទឹក្ប្ាក្រែក្បខរមុៃ 
សេលផែៃារធសៃេះចាបរសែតើមបខរប្ាក្រ។ [If SBC portrays family coverage, add 1 or 2:] [1. Family coverage with 

embedded deductible:]ប្បេងៃសបើសោក្អនក្ាៃ េានងក្ប្គួសាធសែ្េខសទៀត្ សៅ ក្នុខផែៃារធសៃេះ េានងក្ប្គួ 
សាធៃីមួយៗប្តូ្វផត្នួបតាមសគ្នលៃសជាយប្ាក្រែក្បខរមុៃធបេរសគ៉ាខៗខលួៃ ធេូត្ែលរចំៃួៃេធុប នៃារធចំណាយប្ាក្រ
ែក្បខរមុៃផែលាៃបខរសោយេានងក្ប្គួសាធទំខអេរនួប តាមសគ្នលៃសជាយប្ាក្រែក្បខរមុៃេប្ាបរប្កុ្មប្គួសាធ 
ទំខមូល។ [2. Family coverage with non-embedded deductible:]ប្បេងៃសបើសោក្អនក្ាៃេានងក្ប្គួសាធសែ្េខ
សទៀត្សៅលក្នុខសគ្នលៃសជាយ ប្ាក្រែក្បខរមុៃប្កុ្មប្គួសាធេធុបប្តូ្វផត្ាៃបំសេញមុៃសេលផែៃារធចាបរសែតើមបខរប្ាក្រ។ 
 
[NO:] េូមសមើលតា៉ាខប្េឹត្តងារធណ្នសវនជសាស្តេតទូសៅសៅខាខសប្ារមេប្ាបរជាារធចំណាយធបេរសោក្អនក្េប្ាបរសេវា 
ផែលផែៃារធសៃេះ៉ាបបរធខ។ 

សត្ើាៃសេវាផែលាៃ៉ាបបរ 
ធខមុៃសេលផែលសោក្អនក្ 
បំសេញតាមប្ាក្រែក្បខរ
មុៃធបេរសោក្អនក្ផែធសទ? 

$ 

[YES:] ផែៃារធសៃេះ៉ាបបរធខវត្ថុៃងខសេវាក្មមមួយចំៃួៃសទៀត្េូម្បីផត្ សោក្អនក្មងៃទៃរនួបតាមចំៃួៃទឹក្ប្ាក្រែក្បខរមុៃ 

ក៏្សោយ។ ប ុផៃតារធបខរនែលធខ ឬានារ៉ាបបរធខធួមអាចប្តូ្វាៃអៃុវត្ត។ [For non-grandfathered plans insert:] 
“ឧទេធណ្ន ផែៃារធសៃេះ៉ាបបរធខសេវាារធ ធនំខឺជាក្រោក្រសោយមងៃធួមចំផណ្ក្ារធចំណាយ សេើយមុៃសេលផែលសោក្
អនក្នួបតាមសគ្នលៃសជាយប្ាក្រែក្បខរមុៃធបេរសោក្អនក្។ េូមសមើលបញ្ជីនៃសេវាបង្ហាធផែល៉ាបបរធខសៅ 
https://www.healthcare.gov/coverage/preventive-care-benefits/។ 
 
[NO:] សោក្អនក្ៃឹខប្តូ្វផត្នួបតាមសគ្នលៃសជាយប្ាក្រែក្បខរមុៃមុៃសេលផែៃារធចំណាយេប្ាបរសេវា
ក្មមណាមួយ។ 

សត្ើាៃប្ាក្រែក្បខរមុៃ 

សែេ្ខសទៀត្េប្ាបរសេវាក្មម
ជាក្រោក្រផែធសទ? 

 
[YES:] សោក្អនក្ប្តូ្វផត្បខរប្ាក្រទំខអេរនៃារធចំណាយេប្ាបរសេវាក្មមទំខសៃេះធេូត្ែលរចំៃួៃទឹក្ប្ាក្រែក្បខរ
មុៃជាក្រោក្រមុៃសេលផែលផែៃារធសៃេះចាបរសែតើមបខរប្ាក្រេប្ាបរសេវាទំខសៃេះ។ 
 

[NO:] សោក្អនក្មងៃចំាាចរនួបតាមសគ្នលៃសជាយប្ាក្រែក្បខរមុៃេប្ាបរសេវាជាក្រោក្រសទ។ 

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/#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
http://ប្រាក់ដកបង់មុន/
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#provider
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#deductible
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#provider
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#deductible
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#plan
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#plan
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/#deductible
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#deductible
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#deductible
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#plan
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#plan
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#deductible
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#deductible
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#plan
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#deductible
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#copayment
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#coinsurance
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#plan
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#preventive-care
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#cost-sharing
ប្រាក់%0bដកបង់មុនរបស់លោកអ្នក
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#preventive-care
https://www.healthcare.gov/coverage/preventive-care-benefits/
https://www.healthcare.gov/coverage/preventive-care-benefits/
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#deductible
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#plan
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/#plan
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#deductible
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[*េប្ាបរេ័ត៌្ាៃបផៃថមអំេីផែៃកំ្ណ្ត្រ ៃងខក្ធណ្ីសលើក្ផលខ េូមសមើលផែៃារធឬឯក្សាធសគ្នលៃសជាយសៅ [www.insert.com]។] 

សត្ើផែៃក្ណំ្ត្រប្ាក្រសចញេី
សោស បេប្ាបរផែៃារធសៃេះគឺ
ជាអវ?ី 

$ 
 

[YES:] ប្ាក្រផែៃកំ្ណ្ត្រសចញេីសោស បគឺភាគសប្ចើៃសោក្អនក្អាចបខរប្ាក្រក្នុខមួយឆ្ាំេប្ាបរសេវាផែល៉ាបបរធខ។ [If 
SBC portrays family coverage, add 1 or 2:] [1. Family coverage with embedded MOOP:] 

ប្បេងៃសបើសោក្អនក្ាៃេានងក្ប្គួសាធសែ្េខសទៀត្សៅក្នុខផែៃារធសៃេះ េួក្សគចំាាចរនួបតាមសគ្នលៃសជាយប្ា 
ក្រផែៃកំ្ណ្ត្រសចញេីសោស បធបេរេួក្សគផ្ទាលរធេូត្ែលរប្ាក្រផែៃកំ្ណ្ត្រសចញេីសោស បប្កុ្មប្គួសាធជាធួមប្តូ្វាៃបំ 
សេញ។ [2. Family coverage with non-embedded MOOP:]ប្បេងៃសបើសោក្អនក្ាៃេានងក្ប្គួសាធែនទ 
សទៀត្សៅក្នុខផែៃារធសៃេះ ប្ាក្រផែៃកំ្ណ្ត្រសចញេីសោ ស បប្កុ្មប្គួសាធជាធួមប្តូ្វផត្បំសេញ។ 
 
[NO:] ផែៃារធសៃេះមងៃាៃផែៃកំ្ណ្ត្រប្ាក្រសចញេីសោស បសៅសលើារធចំណាយធបេរសោក្អនក្។ 

សត្ើអវីផែលមងៃប្ត្វូាៃធមួបញ្ចូ
លសៅក្នុខផែៃក្ណំ្ត្រប្ាក្រសច
ញេីសោស ប? 

 
[YES ] សទេះបីជាសោក្អនក្បខរនែលចំណាយទំខសៃេះ េួក្សគមងៃ៉ាបរចូលសៅក្នុខផែៃកំ្ណ្ត្រប្ាក្រសចញេីសោស បសទ។ 
 
[NO:] ផែៃារធសៃេះមងៃាៃផែៃកំ្ណ្ត្រប្ាក្រសចញេីសោស បសៅសលើារធចំណាយធបេរសោក្អនក្។ 

សត្ើសោក្អនក្ៃឹខចណំាយ 
ប្ាក្រត្ងច ប្បេងៃសបើសោក្
អនក្សប្បើអនក្ែតលរសេវា 
បណាាញមយួ? 

 

[YES:]  [If simple network:]ផែៃារធសៃេះសប្បើបណាាញអនក្ែតលរសេវាមួយ។ សោក្អនក្ៃឹខចំណាយប្ាក្រត្ងច ប្បេង 
ៃសបើសោក្អនក្សប្បើអនក្ែតលរសេវា សៅក្នុខបណាាញផែៃារធសៃេះ។ សោក្អនក្ៃឹខបខរភាគសប្ចើៃប្បេងៃសបើសោក្អនក្សប្បើអនក្
ែតលរសេវាសៅសប្ៅបណាាញសេើយ សោក្អនក្អាចៃឹខទទួលវិក័្យប័ប្ត្ទូទត្រេីអនក្ែតលរសេវាេប្ាបរនែលឈ្នួលខុេគ្នា
ធវាខ ប្ាក្រទធធបេរអនក្ែដលរសេវាៃងខអវីផែលផែៃារធធបេរសោក្អនក្បខរ (វិក័្យប័ប្ត្តុ្ល្យភាេ)។ ប្តូ្វែឹខថា អនក្ 
ែតលរសេវាបណាាញធបេរសោក្អនក្ អាចៃឹខសប្បើអនក្ែតលរសេវាសប្ៅបណាាញេប្ាបរារធែតលរសេវាមួយចំៃួៃ (ែូចជាារធ 
ង្ហធមៃទីធេងសសាធៃន) ។ េងៃងត្្យជាមួយអនក្ែតលរសេវាធបេរសោក្អនក្មុៃសេល សោក្អនក្ទទួលាៃសេវាក្មម។ 
 
[If tiered network:] សោក្អនក្បខរប្ាក្រចំៃួៃត្ងចជាខសគ ប្បេងៃសបើសោក្អនក្សប្បើអនក្ែតលរសេវាសៅក្នុខ[insert tier 

name]។ សោក្អនក្បខរប្ាក្របផៃថមេងៃ សបើសោក្អនក្សប្បើ អនក្ែតលរសេវាសៅក្នុខ[insert tier name ។ សោក្អនក្ៃឹខ 
បខរភាគសប្ចើៃប្បេងៃសបើសោក្អនក្សប្បើអនក្ែតលរសេវាសៅសប្ៅបណាាញ សេើយសោក្អនក្អាចៃឹខទទួលវិក័្យប័ប្ត្ទូទត្រេី
អនក្ែតលរសេវាេប្ាបរនែលឈ្នួលខុេគ្នាធវាខ ប្ាក្រទធធបេរអនក្ែដលរសេវាៃងខអវីផែលផែៃារធធបេរសោក្អនក្បខរ 
(វិក័្យប័ប្ត្តុ្ល្យ ភាេ)។ ប្តូ្វែឹខថា អនក្ែតលរសេវាបណាាញធបេរសោក្អនក្ អាចៃឹខសប្បើអនក្ែតលរសេវាសប្ៅបណាាញ
េប្ាបរ ារធែតលរសេវាមួយចំៃួៃ (ែូចជាារធង្ហធមៃទីធេងសសាធៃន) ។ េងៃងត្្យជាមួយអនក្ែតលរសេវាធបេរសោក្អនក្ មុៃ 
សេលផែលសោក្អនក្ទទួលាៃសេវាក្មម។ 
 
[NO:]  ផែៃារធសៃេះមងៃសប្បើបណាាញអនក្ែតលរសេវាមួយសទ។ សោក្អនក្អាចទទួលាៃសេវាក្មមផែល៉ាបបរធខេីអនក្
ែតលរសេវាណាមួយ។ 

សត្ើសោក្អនក្ប្ត្វូារធ អនក្ 
បញ្ជូៃសែើមប្ីចលូនួបអនក្ឯក្សទ
េផែធសទ? 

 
[YES:] ផែៃារធសៃេះៃឹខចំណាយប្ាក្រមួយចំៃួៃឬទំខអេរនៃារធចំណាយសែើម្បីចូលនួបអនក្នំារញឯក្សទេេប្ាបរសេ 
វាផែលាៃ៉ាបបរធខមួយ ប ុផៃតាៃផត្ប្បេងៃសបើសោក្អនក្ាៃអនក្បញ្ជូៃបៃតមុៃសេលផែលសោក្អនក្ចូលនួបអនក្នំារញ។ 
 
[NO:]  សោក្អនក្អាចសមើលស ើញអនក្នំារញផែលសោក្អនក្សប្នើេសធើេសោយមងៃាៃអនក្បញ្ជូៃ។ 

 

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/#plan
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/#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/#plan
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/#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/#network-provider
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#plan
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#provider
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#provider
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#provider
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#network
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#out-of-network-provider
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#out-of-network-provider
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#provider
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#plan
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#balance-billing
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#network-provider
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#out-of-network-provider
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#provider
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#provider
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#provider
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#out-of-network-provider
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#provider
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#provider
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#plan
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#balance-billing
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#network-provider
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#out-of-network-provider
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#provider
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#plan
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#provider
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#provider
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#provider
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#provider
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#referral
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#referral
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#specialist
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#specialist
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#plan
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#specialist
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#referral
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#specialist
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#specialist
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#referral
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[*េប្ាបរេ័ត៌្ាៃបផៃថមអំេីផែៃកំ្ណ្ត្រ ៃងខក្ធណ្ីសលើក្ផលខ េូមសមើលផែៃារធឬឯក្សាធសគ្នលៃសជាយសៅ [www.insert.com]។] 

 

 
ារធចណំាយសចញនែលធមួៃងខានារ៉ាបបរធខធមួទខំអេរផែលាៃបង្ហាញសៅក្នខុតា៉ាខសៃេះគឺបារាបរេីប្ាក្រែក្បខរមៃុធបេរសោក្អនក្ប្ត្វូាៃបំសេញតាម សបើប្ាក្រែក្បខរ
មៃុមយួប្ត្វូាៃអៃវុត្ត។ [include only if plan has deductible] 

 

ប្េតឹ្តងារធណ្នសវនជសាស្តេត 
ទសូៅ 

សេវាក្មមផែលសោក្
អនក្ប្បផេលជាប្ត្វូារធ 

អវផីែលសោក្អនក្ៃខឹបខរប្ាក្រ 
ផែៃក្ណំ្ត្រ ក្ធណ្សីលើក្ផលខ & 
េត័្ា៌ៃេខំាៃរសែេ្ខសទៀត្ 

[បណាាញ] អនក្ែគត្រែគខរ  
(សោក្អនក្ៃខឹចណំាយ
ប្ាក្រចៃំៃួត្ងចជាខសគ) 

[សប្ៅបណាាញ] អនក្ែគត្រែគខរ 
 (សោក្អនក្ៃខឹចណំាយ
ប្ាក្រចៃំៃួសប្ចើៃជាខសគ)  

ប្បេងៃសបើសោក្អនក្ចលូ 
នបួារធជិលយ័ ឬគលៃីងក្ 
ធបេរអនក្ែតលរសេវាផែទំ
េខុភាេមយួ 

ារធចូលនួបារធផែទជំាបឋមសែើម្បី
េ្ាាលារធធខធបេួឬនខំ ឺ    
ារធចូលនួបអនក្ឯក្សទេ    
ារធផែទំបង្ហាធ/ារធេងៃងត្យ្ 
/ារធចាក្រថាាបំង្ហាធស៉ាគ    

ប្បេងៃសបើសោក្អនក្ ាៃ 
ារធសធវើសត្េតមយួ 

ារធសធវើសត្េតស៉ាគវៃិងចឆយ័ (x-ray 

ារធង្ហធឈាម)    
ឆលុេះធូបភាេ(ារធសេេៃ CT/PET, 
MRIs)     

ប្បេងៃសបើសោក្អនក្ ប្ត្វូ 
ារធសប្បើថាាសំែើមប្េីា្ាល 
នខំឬឺសាាៃភាេធបេរ 
សោក្អនក្ 
េ័ត្ា៌ៃបផៃថមសទៀត្អេំ ី
ារធ ានារ៉ាបបរធខសលើនែលថាា ំ
សេទយ្អាចធក្ាៃសៅ 
www.[insert].com 

ថាាំទសូៅ    
ថាាំាបក្ផែលសេញចងត្ត    
ថាាំាបក្ផែលមងៃសេញចងត្ត    

ថាាំឯក្សទេ     

ប្បេងៃសបើសោក្អនក្ាៃ 
ារធវេះារត្រ 
អនក្នខំមឺងៃសែក្សេទយ្ 

នែលក្ផៃលខ (ឧទេធណ្ន មនឈ្មណ្ឌ 
លារធវេះារត្រចលារសាចរែុំ)    
នែលប្គូសេទយ្/ប្គូសេទយ្វេះារត្រ    

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/#deductible
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
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[*េប្ាបរេ័ត៌្ាៃបផៃថមអំេីផែៃកំ្ណ្ត្រ ៃងខក្ធណ្ីសលើក្ផលខ េូមសមើលផែៃារធឬឯក្សាធសគ្នលៃសជាយសៅ [www.insert.com]។] 

ប្េតឹ្តងារធណ្នសវនជសាស្តេត 
ទសូៅ 

សេវាក្មមផែលសោក្
អនក្ប្បផេលជាប្ត្វូារធ 

អវផីែលសោក្អនក្ៃខឹបខរប្ាក្រ 
ផែៃក្ណំ្ត្រ ក្ធណ្សីលើក្ផលខ & 
េត័្ា៌ៃេខំាៃរសែេ្ខសទៀត្ 

[បណាាញ] អនក្ែគត្រែគខរ  
(សោក្អនក្ៃខឹចណំាយ
ប្ាក្រចៃំៃួត្ងចជាខសគ) 

[សប្ៅបណាាញ] អនក្ែគត្រែគខរ 
 (សោក្អនក្ៃខឹចណំាយ
ប្ាក្រចៃំៃួសប្ចើៃជាខសគ)  

ប្បេងៃសបើសោក្
អនក្ប្ត្វូារធ 
យក្ចងត្តទកុ្ោក្រសវនជ 
សាស្តេតជាបារាៃរ 

ារធផែទំក្នខុបៃទបរេសស្តង្ហរេះបារាៃរ    
ារធែឹក្នញ្ជៃូផែនក្សវនជសាស្តេតេសស្តង្ហរេះ
បារាៃរ    
ារធផែទជំាបារាៃរ    

ប្បេងៃសបើសោក្អនក្ ាៃ 
ារធសាាក្រសៅមៃទធីសេទយ្ 
មយួ 

នែលក្ផៃលខ (ឧទេធណ្ន 
បៃទបរមៃទធីសេទយ្)    
នែលប្គូសេទយ្/ប្គូសេទយ្វេះារត្រ    

ប្បេងៃសបើសោក្
អនក្ប្ត្វូារធ 
សេវាក្មមេខុភាេែលវូចងត្ត 
េខុភាេអាក្បប្ក្ងធជិ ឬ
ារធប ំៃសាធានត្សុញៀៃ 

សេវាក្មមេងសប្គ្នេះនខំឺមងៃសាាក្រសៅ 
សេទយ្    

សេវាក្មមេប្ាក្េ្ាាល    

ប្បេងៃសបើអនក្ាៃនែទស េះ 

ារធចូលនួបប្គសូេទ្យ    
សេវាក្មមផែលាៃនាំរញវជិាានីវៈ 
ក្ំសណ្ើត្ក្ូៃ/េប្ាលក្ៃូ    

សេវាក្មមក្ផៃលខសក្ើត្ក្ៃូ/េប្ាលក្ូៃ    

ប្បេងៃសបើសោក្អនក្ប្ត្វូ
ារធនយួារធជាេេះសេប្ើយ 
សែើខវញិ 
ឬាៃត្ប្មវូារធេខុភាេ 
េងសេេសែេ្ខសទៀត្ 

ារធផែទេំុខភាេតាមែទេះ    
សេវាក្មមសាាធៃីត្ងេម្បទ    
សេវាក្មមៃតី្ងេមប្ទ    
ារធផែទំអនក្នមងឺផែលាៃនាំរញ    
ឧបក្ធណ្នសវនជសាស្តេតសប្បើប្ាេរ 
ាៃយូធ    

សេវាេំណាក្រេ្ាាល    

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/#emergency-medical-transportation
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#urgent-care
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/#durable-medical-equipment
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#hospice-services
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[*េប្ាបរេ័ត៌្ាៃបផៃថមអំេីផែៃកំ្ណ្ត្រ ៃងខក្ធណ្ីសលើក្ផលខ េូមសមើលផែៃារធឬឯក្សាធសគ្នលៃសជាយសៅ [www.insert.com]។] 

ប្េតឹ្តងារធណ្នសវនជសាស្តេត 
ទសូៅ 

សេវាក្មមផែលសោក្
អនក្ប្បផេលជាប្ត្វូារធ 

អវផីែលសោក្អនក្ៃខឹបខរប្ាក្រ 
ផែៃក្ណំ្ត្រ ក្ធណ្សីលើក្ផលខ & 
េត័្ា៌ៃេខំាៃរសែេ្ខសទៀត្ 

[បណាាញ] អនក្ែគត្រែគខរ  
(សោក្អនក្ៃខឹចណំាយ
ប្ាក្រចៃំៃួត្ងចជាខសគ) 

[សប្ៅបណាាញ] អនក្ែគត្រែគខរ 
 (សោក្អនក្ៃខឹចណំាយ
ប្ាក្រចៃំៃួសប្ចើៃជាខសគ)  

ប្បេងៃសបើក្ៃូធបេរសោក្
អនក្ប្ត្វូារធារធផែទសំធមញ 
ឬផេនក្ 

ារធេងៃងត្្យផេនក្ធបេរក្ុាធ    
ផវ៉ែៃតាធបេរក្ាុធ    
ារធេងៃងត្្យសធមញធបេរក្ាុធ    

សេវាក្មមមងៃ៉ាបរបញ្ចលូ ៃងខសេវាផែល៉ាបបរធខសែេ្ខសទៀត្៖ 
សេវាក្មមផែលផែៃារធធបេរសោក្អនក្ជាទសូៅមងៃ៉ាបបរធខ(េមូេងៃងត្យ្សមើលសគ្នលៃសជាយ ឬឯក្សាធផែៃារធធបេរសោក្អនក្េប្ាបរេត័្ា៌ៃបផៃថមៃងខបញ្ជនីៃសេវាផែល
មងិ ងៃ៉ាបរបញ្ចលូសែេ្ខសទៀត្។ ) 
 ារធផែទំេ្ាាលេារាក្រ ៃងខេធនេ 
 ារធវេះារត្រផក្េមផេេ្ 
 ារធផែទំសធមញ (មៃេុ្េសេញវយ័) 
 ឧបក្ធណ្ននៃំយួារធសាាបរ 

 ារធេ្ាាលារធគ្នាៃក្ូៃ 
 ារធផែទំធយៈសេលផវខ 
 ារធផែទំមងៃជាអាេៃនសេលផែលសធវើែំសណ្ើធសៅសប្ៅេ
េធែឋអាសមធិក្ 

 ារធផែទាំរត្េវក្ងចចឯក្នៃ 
 ារធផែទំផេនក្ជាទាាបរ (មៃេុ្េសេញវយ័) 
 ារធផែទំសនើខជាទាាបរ 

 

សេវាក្មមផែលាៃ៉ាបបរធខសែេ្ខសទៀត្ (ផែៃក្ណំ្ត្រអាចៃឹខអៃវុត្តសៅសេវាក្មមទខំសៃេះ។ សៃេះមងៃផមៃជាបញ្ជសីេញសលញសទ។ េមូសមើលឯក្សាធផែៃារធធបេរសោក្អនក្។) 
 ចាក្រមជុលវិទ្ាសាស្តេត  វេះារត្រេប្មក្ទមងៃរ  ក្មមវិធីេប្មក្ទមងៃរ 

េងទធងធបេរសោក្អនក្សែើមប្បីៃតារធានារ៉ាបបរធខ៖ ាៃទីភាាក្រង្ហធផែលអាចនួយាៃប្បេងៃសបើសោក្អនក្ចខរបៃតារធានារ៉ាបបរធខធបេរសោក្អនក្បារាបរេវីាបញ្ចបរ។ េត័្៌ាៃទំារក្រ
ទំៃខេប្ាបរភាាក្រង្ហធទំខសារេះគឺ៖[insert State, HHS, DOL, and/or other applicable agency contact information] ។ នសប្មើេារធានារ៉ាបបរធខសែ្េខសទៀត្អាចធក្ាៃាៃ 
េប្ាបរសោក្អនក្ែខផែធ ផែលធមួបញ្ចលូទខំារធទងញារធានារ៉ាបបរធខបុគគលតាមធយៈទីែ្ាធារធានារ៉ាបបរធខេខុភាេ។ េប្ាបរេ័ត្ា៌ៃបផៃថមសទៀត្អេំីទីែ្ាធ េមូចលូសមើល 
www.HealthCare.gov ឬទូធេ័េទសៅ 1-800-318-2596។  

េងទធងបណ្តខឹសាធទកុ្េ ៃងខឧទធធណ្នធបេរសោក្អនក្៖ ាៃទភីាាក្រង្ហធផែលអាចនយួប្បេងៃសបើសោក្អនក្ាៃបញ្ញាមយួត្ទលរៃឹខផែៃារធធបេរសោក្អនក្េប្ាបរារធបែងសេធៃនចំស េះ
ារធទមទធមយួ។ បណ្តខឹត្វាបសៃេះប្ត្វូាៃសគសៅថាសាធទុក្េ ឬបណ្តឹខឧទធធណ្ន។ េប្ាបរេត័្៌ាៃបផៃថមសទៀត្អំេេីងទធងធបេរសោក្អនក្ ចលូសមើលារធេៃ្យលរនៃអត្ថប្បសជនៃនផែល
សោក្អនក្ៃខឹទទួលាៃេប្ាបរ ក្យ្ទមទធផែនក្សវនជសាស្តេតសារេះ។ ឯក្សាធផែៃារធធបេរសោក្អនក្ែដលរេត័្៌ាៃសេញសលញសែើមប្ីោក្រ ក្្យទមទធេំណ្ខ បណ្តឹខឧទធធណ្ន  
ឬសាធទកុ្េមយួេប្ាបរសេត្ែុលណាមយួសៅៃឹខផែៃារធធបេរសោក្អនក្។ េប្ាបរេ័ត្ា៌ៃបផៃថមអំេេីងទធងធបេរសោក្អនក្ ារធនៃូែំណ្ខឹឬនៃំយួ េមូទាំរក្រទំៃខ  [insert 

applicable contact information from instructions]។ 

https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#plan
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#excluded-services
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#excluded-services
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#plan
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/#claim
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#appeal
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#grievance
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#plan
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[*េប្ាបរេ័ត៌្ាៃបផៃថមអំេីផែៃកំ្ណ្ត្រ ៃងខក្ធណ្ីសលើក្ផលខ េូមសមើលផែៃារធឬឯក្សាធសគ្នលៃសជាយសៅ [www.insert.com]។] 

សត្ើផែៃារធសៃេះែតលរៃវូារធ៉ាបបរធខេខំាៃរចាាំចរអបប្បធាផែធឬសទ?  [ាទឬចាេ/សទ] 
ប្បេងៃសបើសោក្អនក្មងៃាៃារធានារ៉ាបបរធខចាំាចរអប្បបធាេប្ាបរមួយផខ សោក្អនក្ៃឹខចាំាចរសធវើារធទូទត្រសៅសេលផែលសោក្អនក្សធវើេៃធប្បចាឆំ្ាំធបេរសោក្អនក្លុេះប្តាផត្
សោក្អនក្ាៃលក្េណ្ៈេមប្ត្តងប្គបរប្គ្នៃរេប្ាបរារធសលើក្ផលខេីត្ប្មវូារធផែលសោក្អនក្ាៃារធានារ៉ាបបរធខេុខភាេេប្ាបរផខសារេះ។ 
សត្ើផែៃារធសៃេះនបួបទោាៃត្នមលអបប្បធាផែធសទ?  [ាទឬចាេ/សទ] 
ប្បេងៃសបើផែៃារធធបេរសោក្អនក្មងៃនបួតាមសគ្នលៃសជាយបទោាៃត្នមលអប្បបធា សោក្អនក្អាចាៃេងទធងទទលួាៃឥណ្ទៃេៃធបុេវោេានារ៉ាបបរធខមយួសែើម្បនីួយសោក្
អនក្បខរប្ាក្រេប្ាបរផែៃារធតាមធយៈទីែ្ាធ។ 

សេវាសប្បើប្ាេរភាសា៖ 
[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].] 

[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].] 

 

––––––––––––––សែើមប្សីមើលឧទេធណ្នអំេធីសបៀបផែលផែៃារធសៃេះអាច៉ាបបរធខ ារធចំណាយេប្ាបរសាាៃភាេសវនជសាស្តេតមយួផែលជាគំធូ េូមសមើលផែនក្បារាបរ –––––––––––––– 

https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#minimum-essential-coverage
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/#marketplace
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ផែៃារធៃឹខប្តូ្វទទួលខុេប្តូ្វចំស េះារធចំណាយសែ្េខសទៀត្នៃសេវាក្មមផែល៉ាបបរធខគំធូមួយទំខអេរសៃេះ។ 

Peg ក្េំខុាៃនែទស េះ 
 (9 ផខនៃារធផែទំមុៃេប្ាលកូ្ៃសៅក្នុខបណាា 
ញ ៃងខេប្ាលកូ្ៃសៅមៃទីធសេទ្យមួយ) 

 

ារធាក្រឆអខឹធមមតាធបេរ Mia  
(ារធចូលបៃទបរេសស្តង្ហរេះបារាៃរសៅក្នុខបណាា

ញ ៃងខតាមោៃារធផែទំ) 

 

ារធប្គបរប្គខនខំទឺកឹ្សារមផែអមប្បសេទ 2 ធបេរ Joe 

(មួយឆ្ាំនៃារធផែទំសៅក្នុខបណាាញជាទាាបរនៃសាាៃ
ភាេប្គបរប្គខាៃជបខលអ) 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
ប្ាក្រែក្បខរមៃុេធបុធបេរផែៃារធ  $ 
 អនក្ឯក្សទេ [ផចក្ធផំលក្ារធចណំាយ] $ 
 មៃទធីសេទយ្ (ក្ផៃលខ) [ផចក្ធផំលក្ារធចណំាយ] % 
 សែេ្ខៗ [ផចក្ធផំលក្ារធចណំាយ] % 
ឧទេធណ្ននៃប្េតឹ្តងារធណ្ន សៃេះធមួបញ្ចលូទខំសេវាែចូជា៖  
ារធចលូនបួប្គូសេទយ្ឯក្សទេ (ផែទំមៃុសេលេប្ាល) 
សេវាក្មមេអីនក្នាំរញវជិាានវីៈក្ំសណ្ើត្ក្ូៃ/េប្ាលក្ៃូ 
សេវាក្មមក្ផៃលខក្សំណ្ើត្ក្ូៃ/េប្ាលក្ៃូ 
ារធសធវើសត្េតស៉ាគវៃិងចឆយ័ (សអក្ៃូងខារធង្ហធឈាម) 
ារធចូលនួបអនក្ឯក្សទេ (ារធសប្បើថាាេំៃលបរ) 
ត្នមលឧទេធណ្នេធបុ $ 
 ក្នខុឧទេធណ្នសៃេះ Peg ៃខឹចណំាយប្ាក្រ៖ 

ផចក្ធំផលក្ារធចណំាយ 
ប្ាក្រែក្បខរមុៃ $ 
ារធបខរចំណាយធមួគ្នា $ 
ារធានារ៉ាបបរធខធមួ $ 

អវីផែលមងៃាៃ៉ាបបរធខ 
ផែៃក្ំណ្ត្រ ឬផ្ទាចរមខុ $ 
ចៃំៃួេធបុផែល Peg ៃខឹចណំាយគ ឺ $ 

 
 
 
 

ប្ាក្រែក្បខរមៃុេធបុធបេរផែៃារធ  $ 
 អនក្ឯក្សទេ [ផចក្ធផំលក្ារធចណំាយ] $ 
 មៃទធីសេទយ្ (ក្ផៃលខ) [ផចក្ធផំលក្ារធចណំាយ] % 
 សែេ្ខៗ [ផចក្ធផំលក្ារធចណំាយ] % 
ឧទេធណ្ននៃប្េតឹ្តងារធណ្ន សៃេះធមួបញ្ចលូទខំសេវាែចូជា៖  
ារធចលូនួបប្គសូេទ្យផែទំបឋម (ធួមបញ្ចលូទំខារធអបរធេំនីំខឺ) 
ារធសធវើសត្េតស៉ាគវៃិងចឆយ័ (សធវើសត្េតឈាម) 
ថាាំាៃសវនជបញ្ញា  
ឧបក្ធណ្នសវនជសាស្តេតសប្បើប្ាេរាៃយធូ 
(ឧបក្ធណ្នវាេរជាត្ងេេធ) 

ត្នមលឧទេធណ្នេធបុ $ 
 ក្នខុឧទេធណ្នសៃេះ Joe ៃខឹចណំាយប្ាក្រ៖ 

ផចក្ធំផលក្ារធចណំាយ 
ប្ាក្រែក្បខរមុៃ $ 

ារធបខរចំណាយធមួគ្នា $ 

ារធានារ៉ាបបរធខធមួ $ 

អវីផែលមងៃាៃ៉ាបបរធខ 
ផែៃក្ំណ្ត្រឬផ្ទាចរមខុ $ 

ចៃំៃួេធបុផែល Joe ៃខឹចណំាយគ ឺ $ 

 
 
 
 

ប្ាក្រែក្បខរមៃុេធបុធបេរផែៃារធ  $ 

 អនក្ឯក្សទេ [ផចក្ធផំលក្ារធចណំាយ] $ 
 មៃទធីសេទយ្ (ក្ផៃលខ) [ផចក្ធផំលក្ារធចណំាយ] % 
 សែេ្ខៗ [ផចក្ធផំលក្ារធចណំាយ] % 
ប្េតឹ្តងារធណ្នឧទេធណ្នសៃេះធមួបញ្ចលូទខំសេវាែចូជា៖  
ារធផែទំក្នខុបៃទបរេសស្តង្ហរេះបារាៃរ 
(ធួមទខំសប្គឿខែគត្រែគខរផែនក្សវនជសាស្តេត) 
ារធសធវើសត្េតស៉ាគវៃិងចឆយ័ (X-ray) 
ឧបក្ធណ្នសវនជសាស្តេតសប្បើប្ាេរាៃយូធ (សឈ្ើប្ចត្រ) 
សេវាក្មមសាាធៃីត្ងេម្បទ (ារធេ្ាាលសោយចលារ) 
ត្នមលឧទេធណ្នេធបុ $ 
ក្នខុឧទេធណ្នសៃេះ Mia ៃខឹចណំាយប្ាក្រ៖ 

ផចក្ធំផលក្ារធចណំាយ 
ប្ាក្រែក្បខរមុៃ $ 

ារធបខរចំណាយធមួគ្នា $ 

ារធានារ៉ាបបរធខធមួ $ 

អវីផែលមងៃាៃ៉ាបបរធខ 
ផែៃក្ំណ្ត្រ ឬផ្ទាចរមខុ $ 

ចៃំៃួេធបុផែល Mia ៃខឹចណំាយគ ឺ $ 
 

អេំឧីទេធណ្នារធ៉ាបបរធខទខំសៃេះ  

 

 

 

សៃេះមងៃផមៃជាារធាបៃរប្បាណ្ារធចណំាយមយួសទ។ ារធេ្ាាលផែលាៃបង្ហាញគឺប្គ្នៃរផត្ជាឧទេធណ្ននៃធសបៀបផែលផែៃារធសៃេះអាច៉ាបបរធខារធផែទំេុខ
ភាេ។ ារធចំណាយេងត្ប្ាក្ែធបេរអនក្ៃឹខាៃភាេខុេគ្នាអាប្េ័យសលើារធផែទេំងត្ប្ាក្ែផែលអនក្ាៃទទួល ត្នមលផែលអនក្ែតលរសេវាធបេរអនក្គងត្នែលៃងខក្តាា
ជាសប្ចើៃសែ្េខសទៀត្។ សផ្ទាត្សៅសលើបធាិណ្ារធធមួគ្នាសលើារធចណំាយ (ារធារត្រក្ខ ារធចណំាយធួមគ្នាៃងខារធានារ៉ាបបរធខធួមគ្នា)ៃងខសេវាក្មមផែលមងៃធមួបញ្ចូល
សៅសប្ារមផែៃារធ។ សប្បើេត័្៌ាៃសៃេះសែើម្បសីប្បៀបសធៀបចំផណ្ក្នៃារធចំណាយផែលអនក្អាចបខរប្ាក្រសៅសប្ារមផែៃារធេុខភាេសែេ្ខគ្នា។េូមចំណាំឧទេធណ្ន 
ារធានារ៉ាបបរធខទំខសៃេះប្ត្ូវាៃផែអក្សលើារធានារ៉ាបបរធខសោយខលួៃឯខផត្ប សុណា្ណេះ។ 
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https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#plan
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https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#plan
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#deductible
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#specialist
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#plan
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#deductible
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#specialist
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#plan
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#provider
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#cost-sharing
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#deductible
https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#copayment
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https://www.healthcare.gov/sbc-glossary/#excluded-services
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