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ប្រាក់ចំណូលបន្ថែម្ ិងព័ត៌មា្ប្្រពនយសមនបត្ិដែលប្តរូវការសនមាប់MEDI-CAL
យ�ើងកំពុងវាយតនមលៃសិ្រ្ិចូលរួមMedi-Calរបស់យោកអ្នកយ�ើយប្តរូវការព័ត៌មា្បន្ថែម។សូមយ្លៃើយសំណួរខាងយប្កាមសំរាប់បុគ្គលដែលជាដ្្នកក្ននុង
ប្្នុកប្គរួសាររបស់យោកអ្នក។យ្ះរួមមា្យោកអ្នកប្ដីឬប្បព្្របស់យោកអ្នក្ិងយកមេងៗយប្កាមអាយុ21ឆ្នំដែលរស់យៅជាមួយយោកអ្នកឬអ្នកណា

ដែលមិ្យៅ្ ្ះយោកអ្នកជាបនណាដនះអាស្្នែូចជាយៅយ�ៀ្យ្វើការឬយែកយព្រនយ។

ឈ្មោះសំណុំឈ�ឿង៖ 

ឈេខសំណុំឈ�ឿង៖

ឈ្មោះរបស់អ្នកឈ្វើការ៖ 

ឈេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកឈ្វើការ៖ 

ថ្ងៃកាេបរិឈ្ឆេទឈ្ញើ៖ 

ឈ្ញើពាកោយសុំឈេះឈោយទាេ់៖
 

ព័ត៌មា្ប្្នុកប្គរួសារបន្ថែមដែលប្តរូវការ
ប្ត រូវការពត័ម៌ា្បន្ ថែមែចូតនៅយ្ ះ។យ្ លៃ ើយប្តរឹមនតសណំ រួយៅយ�ើ្រពំរ័យ្ ះដែលទាក្់រងយោកអ ្នកឬសមាជកិក ្ន នុងប្ ្ នុកប្គ រួសារដតប៉យុណា ណនះ។

 សូមគូសយៅ្រដីយ្ះយបើយោកអ្នកឬសមាជិកក្ននុងប្្នុកប្គរួសាររបស់យោកអ្នករា្យ�ៀបការតាម្ លៃលូវចនបាប់ប៉ុដ្្បច្នុបនប្្នកំពុងរស់នៅដាច់ពដីប្ដីឬប្បព្្។

 យបើយោកអ្នកគូសប្បអប់សូមចុះបញ្ដីយ្មនះបុគ្គលយៅក្ននុងប្្នុកប្គរួសាររបស់យោកអ្នកដែលរស់យៅដាច់ពដីប្ដីឬប្បព្្របស់គាត់។

 

 សូមគូសយៅ្រដីយ្ះយបើយោកអ្នកឬសមាជិកមា្នក់ក្ននុងប្្នុកប្គរួសារជាឪពុកមា្នយចុង។

 យបើយោកអ្នកគូសប្បអប់យ្ះសូមចុះបញ្ដី៖

 យ្មនះឪពុកមា្នយចុង៖ 

 កូ្ៗរបស់ឪពុកមា្នយចុងយ្ះ៖ 

 

 

 សូមគូសយៅ្រដីយ្ះយបើមា្សមាជិកក្ននុងប្្នុកប្គរួសារជាកូ្ដែលប្តរូវរា្ដែទាំយដាយញាតិមា្នក់យប្រៅពដីឪពុកមា្នយដែលរស់យៅក្ននុងប្គរួសារ្ ងដែរ។

 យបើយោកអ្នកគូសប្បអប់យ្ះសូមចុះបញ្ដី៖

 យ្មនះញាតិដែលជាអ្នកដែទាំ៖ 

 កូ្ៗដែលប្តរូវរា្ដែទាំ៖ 

 

  

  

State of California Health and Human Services Agency 

Department of Health Care Services
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ប្រាប់ឈ�ើងខ្ញំអំពីប្រាក់្ ំណូេេិង្ ំណាយរបស់ឈោកអ្នក
ប្រាប់យ�ើងខ្នុំអំពដីប្រាក់ចំណូល្ិងចំណាយរបស់យោកអ្នកសនមាប់យោកអ្នកប្ដីប្បព្្របស់យោកអ្នក្ ិងយកមេងៗមា្អាយុយប្កាម21ឆ្នំណាដែល

កំពុងរស់យៅ្ ្ះឬមិ្យៅ្ ្ះជាបនណាដនះអាស្្នសនមាប់យេតុ្លែូចជាយៅយ�ៀ្យៅយ្វើការឬយែកយព្រនយ។

ប្រាក់្ ំណូេ
សូមគូសរា្រ/ចាសឬយ្រយបើ្ រណាមា្នក់យៅក្ននុងប្្នុកប្គរួសាររបស់យោកអ្នក្រ្រួលប្បនេ្រប្រាក់ចំណូលដែលដែ�ន�ៀបរាប់ខាងយប្កាម។
គូសប្បអប់សំរាប់ប្បនេ្រប្រាក់ចំណូល្ ដីមួយៗ។

អតថែនបនោជ្៍ពិការភាព  រា្រ/ចាស  យ្រ

អតថែនបនោជ្៍របស់ទាហា្រុឺដប្តត  រា្រ/ចាស  យ្រ

ប្រាក់បង់្ ្គត់្្គង់កូ្    រា្រ/ចាស  យ្រ

អំនណាយ  រា្រ/ចាស  យ្រ

យបើយ្លៃើយរា្រ/ចាសែល់ណាមួយខាងយ�ើសូមយ្្ើេស្នុតាងន្ប្រាក់ចំណូលយោះរួមជាមួយពាកនយសុំយ្ះ។ឧទាេរណ៍ន្ឯកសារដែលអាចប្តរូវរា្
យប្បើរួមមា្៖សំបុប្តឬយសចក្ដីដែលៃងការណ៍ពដីSocial Security Administration, Veteran’s Administration, Employment Development Department 

សំបុប្តតុោការបញ្នបង់ប្រាក់្ ្គត់្្គង់កូ្ឬឯកសារជាោយលក្ខណ៍អកនសរដែលមា្ព័ត៌មា្ជាក់ោក់អំពដីប្រាក់ចំណូល។

្ំណាយ
សូមគូសរា្រ/ចាសឬយ្រយបើ្ រណាមា្នក់យៅក្ននុងប្្នុកប្គរួសាររបស់យោកអ្នកអាចកំពុងបង់នែលៃប្បនេ្រចំណាយមា្ចុះបញ្ដីខាងយប្កាម។

គូសប្បអប់មួយសំរាប់ប្បនេ្រចំណាយ្ ដីមួយៗ។

ប្រាក់្ ្គត់្្គង់កូ្ដែលរា្បង ់  រា្រ/ចាស  យ្រ

ប្រាក់ធាោរា៉នប់រងសុខភាពយ្នសងយ�ៀត  រា្រ/ចាស  យ្រ

ប្រាក់ធាោរា៉នប់រងMedicare  រា្រ/ចាស  យ្រ

ចំណាយយអាយកូ្យគយ�ើលយអាយ  រា្រ/ចាស  យ្រ

ចំណាយដែទាំបុគ្គលយពញវ័យ  រា្រ/ចាស  យ្រ

ចំណាយអប់រំ  រា្រ/ចាស  យ្រ

យបើយ្លៃើយរាទ/ចាសែល់ណាមួយខាងយ�ើសូមយ្្ើេស្នុតាងន្ចំណាយយោះរួមជាមួយពាកនយសុំយ្ះ។ឧទាេរណ៍ន្ឯកសារដែលអាចប្តរូវរា្យប្បើ
រួមមា្៖សំបុប្តតុោការបញ្នបង់ប្រាក់្ ្គត់្្គង់កូ្ឬយសចក្ដីដែលៃងការណ៍បង់នែលៃសាោយ�ៀ្យសចក្ដីដែលៃងការណ៍ពដីMedicareឬប្កុមេ៊ុ្ធាោរា៉នប់រង
វិក្កយបនតឬបង្ន្់នែន្ការបង់ឬឯកសារជាោយលក្ខណ៍អកនសរយ្នសងយ�ៀតដែលមា្ព័ត៌មា្ជាក់ោក់អំពដីប្រាក់ចំណាយ។
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ប្រាប់យ�ើងខ្នុំអំពដីសមនបត្ិ្ ិងប្្រពនយរបស់យោកអ្នក
សូមគូសរា្រ/ចាសឬយ្រយបើអ្នកណាមា្នក់យៅក្ននុងប្្នុកប្គរួសាររបស់យោកអ្នកជាមា្នស់ប្បនេ្រប្្រពនយសមនបត្ិយ្ះ។

ប្តរូវដតគូសប្បអប់មួយសនមាប់យលខ1,2្ិង3ខាងយប្កាម។

ដ្្នក1
1. លុយឬដសកមិ្ទា្់យបើកយកប្រាក់      រា្រ/ចាស    យ្រ

យបើរា្រ/ចាសចុះបញ្ដីចំ្ួ្យៅ្រដីយ្ះ $ 

2. គណ្ដីចរ្្ឬគណ្ដីស្នសំ      រា្រ/ចាស    យ្រ
យបើរា្រ/ចាសយ្្ើយសចក្ដីដែលៃងការណ៍គណ្ដីមួយចនបាប់បង្នញប្រាក់ដែលសល់បច្នុបនប្្ន។

3. យតើយោកអ្នកឬសមាជិកយៅក្ននុងប្្នុកប្គរួសាររបស់យោកអ្នកមា្ោ្យ្្(ឡា្ម៉ូតូឡា្ធំ)យ�ើសពដីមួយឬយ្រ?   រា្រ/ចាស   យ្រ

4. យតើយោកអ្នកឬសមាជិកក្ននុងប្្នុកប្គរួសាររបស់យោកអ្នកមា្្រូកោ្ជំ្ិះឬរែយ្្សនណាដនងកំសា្្ឬយ្រ?  រា្រ/ចាស  យ្រ
យបើយោកអ្នកយ្លៃើយរា្រ/ចាសចំនពាះសំណួរ3ឬ4សូមយ្្ើចនបាប់ឯកសារបញ្នក់ភាពជាមា្នស់ឬការចុះ
បញ្ដីរែយ្្ែមេដីជាងយគកិច្ប្ព�នប្រៀង្រិញបង្នន់នែលក់ឬការប្បមាណតនមលៃ។

5. សូមយសើនរើបញ្ដីន្ប្្រពនយសមនបត្ិខាងយប្កាម។

 គូសប្បអប់យ្ះយបើសមាជិកណាមា្នក់ក្ននុងប្្នុកប្គរួសារយោកអ្នកមា្ឬមា្យ្មនះយ�ើរបស់មួយឬយប្ចើ្ជាងមួយែូចតនៅយ្ះ។

 អចល្ប្្រពនយយប្រៅពដី្ ្ះដែលយោកអ្នករស់នៅ(្្ះខុ្ែូអាគារ្្ះចល័តកមមេសិ្រ្ិមួយអាយុកាល(life estate)យពលយវោ្រិញសា្នក់នៅ
សណា្នគារភាគេ៊ុ្មូល្ិធិរួមIndividual Retirement Accounts (IRAs), Keoghsឬមូល្ិធិរុឺដប្តតដែលទាក់្រង្ រឹងការងរែវិកាយ្្ើ្រុកជា
ប្បនោជ្៍បុគ្គលគណ្ដីឬកិច្ប្ព�នប្រៀងយ្វើមិ្យអាយមា្សកមមេភាព(ដែលលុយឬប្្រពនយសមនបត្ិប្តរូវ្រុកសំរាប់ប្បនោជ្៍ែល់សមាជិកប្គរួសារ
ណាមា្នក់យៅក្ននុង្ ្ះ)សាលប្កមបង់ប្រាក់កិច្ប្ព�នប្រៀង្ នសះ្នសាការបញ្នបង់ប្រាក់្ ្គត់្្គង់កូ្កិច្ប្ពមយប្រៀងមុ្អាពាេ៍ពិពាេ៍ឬយប្កាយ
អាពាេ៍ពិពាេ៍លិខិតស្នយា្ ្ល់ឬសងប្រាក់លិខិតខ្ដីប្រាក់្រិញ្ ្ះឬលិខិតប្បគល់អាណត្ិពនយារាលភាពគណ្ដីជំ្ួញប្្រពនយសមនបត្ិជំ្ួញ
សិ្រ្ិរុករកយប្បងឬដរែយប្រឿងអលង្នរដែលមា្តនមលៃជាង$100.00(ប៉ុដ្្មិ្ដម្ជាចិន្្ៀ្អាពាេ៍ពិពាេ៍ចិន្្ៀ្ភា្នប់ពាកនយឬយករ្តិ៍មរតកមកពដី
ែូ្តា)អចល្ប្្រពនយឬប្្រពនយផ្នល់ខលៃលួ្ប្្រពនយឬធ្ធា្យ្នសងយ�ៀតដែលមា្តនមលៃ$500ឬយប្ចើ្ជាង។

  យបើយោកអ្នករា្គូសប្បអប់សូមយៅកា្់ដ្្នក2(ខាងយប្កាម)។

  យបើយោកអ្នកមិ្រា្គូសប្បអប់សូមយៅកា្់ដ្្នក3យៅ្រំព័រយលខ6។

 
ផ្្នក2
យបើយោកអ្នករា្គូសប្បអប់យលខ5ខាងយ�ើសូមបំនពញដ្្នកយ្ះយ�ើយយ្លៃើយសំណួរទាំងអស់។សូម្ ្ល់ឯកសារជាោយលក្ខណ៍អកនសរជាមួយ
ពាកនយសុំយ្ះសំរាប់ប្បនេ្រខាងយប្កាមដែលយោកអ្នកយ្លៃើយរា្រ/ចាស។ឧទាេរណ៍ន្ឯកសាររួមមា្៖ប័ណ្ណស្នយាកុងនតាែវិកាយ្្ើ្រុកជាប្បនោជ្៍
បុគ្គលកិច្ប្ពមយប្រៀង្រិញលិខិតបញ្នរបស់តុោការកិច្ប្ពមយប្រៀង្ នសះ្ នសាយសចក្ដីដែលៃងការណ៍េិរញ្ញវតថែនុឯកសារ្រូទាត់ព្្ជំ្ួញវិក្កយបនតបង្នន់នែ
អាជា្នប័ណ្ណយសចក្ដីដែលៃងការណ៍ចំនណញ្ ិងខាតឬឯកសារយ្នសងៗដែលបង្នញភាពជាមា្នស់ឬ្ លប្បនោជ្៍តាមចនបាប់យ្នសងយ�ៀត។

 
6. ភាគេ៊ុ្ឬមូល្ិធិរួម

យបើយ្លៃើយរា្រ/ចាសសូមយ្្ើយសចក្ដីដែលៃងការណ៍មួយចនបាប់ឬលិខិតេ៊ុ្ឬប័ណ្ណមូល្ិធិរួមដែលបង្នញ
ចំ្ួ្ភាគេ៊ុ្។       រា្រ/ចាស   យ្រ
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7. Individual Retirement Accounts (IRAs), Keoghs,គណ្ដីមូល្ិធិរុឺដប្តតឬប្រាក់្ ិវត្្៍ដែលទាក់្រង្ រឹងការងរ
ែូចជាគណ្ដី401kឬ457។      រា្រ/ចាស  យ្រ
យបើយ្លៃើយរា្រ/ចាសសូមយ្្ើយសចក្ដីដែលៃងការណ៍ែមេដីជាងយគបំ្ុតពដីយៅដកសា្នប័្េិរញ្ញវតថែនុឬប្កុមេ៊ុ្យ�ើងសារ
បង្នញចំ្ួ្ប្រាក់យ�ើម្ិងការប្រាក់ដែលយោកអ្នកកំពុង្រ្រួលឬតនមលៃលុយន្គណ្ដី(យប្កាយពដីពិ្័យសនមាប់
ការែកលុយមុ្កំណត់)។

8. ធ្ោេប្បចាំឆ្នំឬប្រាក់ធាោរា៉នប់រងជដីវិត      រា្រ/ចាស  យ្រ

9. ែដី្រុកបញ្នុះសពែវិកាយ្្ើ្រុកជាបញ្នុះសពកុងនតាបញ្នុះសពឬការធាោរា៉នប់រងបញ្នុះសព   រា្រ/ចាស  យ្រ

10. ែវិកាយ្្ើ្រុកជាប្បនោជ្៍បុគ្គលគណ្ដីឬកិច្ប្ព�នប្រៀងយ្វើមិ្យអាយមា្សកមមេភាព(ដែលលុយឬប្្រពនយ
សមនបត្ិប្តរូវ្រុកសំរាប់ប្បនោជ្៍ែល់សមាជិកប្គរួសារណាមា្នក់យៅក្ននុង្ ្ះ)  រា្រ/ចាស  យ្រ

11. សាលប្កមបង់ប្រាក់កិច្ប្ព�នប្រៀង្ នសះ្នសាលិខិតបញ្នបង់ប្រាក់្ ្គត់្្គង់កិច្នព�នប្រៀងមុ្អាពាេ៍ពិពាេ៍
ឬយប្កាយអាពាេ៍ពិពាេ៍      រា្រ/ចាស  យ្រ

12. លិខិតស្នយា្ ្ល់ឬសងប្រាក់លិខិតខ្ដីប្រាក់្រិញ្ ្ះឬលិខិតប្បគល់អាណត្ិពនយារាលភាព  រា្រ/ចាស  យ្រ
យបើយោកអ្នកយ្លៃើយរា្រ/ចាសចំនពាះសំណួរ6ែល់12(ខាងយ�ើ)សូម្ ្ល់ចនបាប់ប័ណ្ណស្នយាកុងនតា
ែវិកាយ្្ើ្រុកជាប្បនោជ្៍បុគ្គលកិច្ប្ពមយប្រៀង្រិញលិខិតបញ្នរបស់តុោការកិច្ប្ព�នប្រៀង្ នសះ្ នសា
ឬឯកសារគណ្ដីបង្នញការបង់តនមលៃ្រដី្ នសារបច្នុបនប្្នតនមលៃប្បគល់យអាយសមតុលនយការវិនិនោគ្រុ្
្ិងការដបងនចក។

13. យប្រឿងអលង្នរដែលមា្តនមលៃជាង$100.00(ប៉ុដ្្មិ្ដម្ជាចិន្្ៀ្អាពាេ៍ពិពាេ៍ចិន្្ៀ្ភា្នប់ពាកនយ
ឬយករ្តិ៍មរតកមកពដីែូ្តា)។      រា្រ/ចាស  យ្រ
យបើរា្រ/ចាសសូមយ្្ើចនបាប់បង្ន្់នែលក់ការរា៉ន្់តនមលៃការគណោន្តនមលៃឬឯកសារធាោរា៉នប់រង។

14. គណ្ដី្ ិងប្្រពនយសមនបត្ិជំ្ួញ      រា្រ/ចាស  យ្រ
យបើរា្រ/ចាសសូមយ្្ើឯកសារ្រូទាត់ព្្ជំ្ួញវិក្កយបនតបង្នន់នែអាជា្នប័ណ្ណយសការណ៍
ចំនណញ្ ិងខាតឬឯកសារយ្នសងៗដែលបង្នញភាពជាមា្នស់ប្រាក់ចំណូល្ ិង/ឬចំណាយ។

15. យតើយោកអ្នកបច្នុបនប្្នមា្្ ្ះខុ្ែូអាគារមា្ដលវងរស់យៅយប្ចើ្ែដីចិញ្រឹមសតវែដីធលៃដី្្ះចល័តកមមេសិ្រ្ិមួយអាយុ
កាល(life estate)(សិ្រ្ិយ�ើមនបដីយប្បើវា)យៅក្ននុងប្្រពនយសមនបត្ិដែលបច្នុបនប្្នឬពដីមុ្ជា្ ្ះរបស់យោកអ្នកឬយ្រ?  រា្រ/ចាស  យ្រ
យបើរា្រ/ចាសយតើយោកអ្នករស់យៅក្ននុងប្្រពនយសមនបត្ិឥឡលូវយ្ះ?

 យបើរា្រ/ចាសសូមស�នសរអាសយដា្ន្របស់ប្្រពនយសមនបត្ិយៅ្រដីយ្ះយ�ើយយៅកា្់សំណួរ16។

 

 

យបើយោកអ្នកបច្នុបនប្្នមិ្រស់នៅក្ននុងប្្រពនយសមនបត្ិយតើយោកអ្នករា្រស់យៅក្ននុងវាយ�ើយសងនឃរឹមថា្ រឹងយប្បើវាជា្ ្ះ
របស់យោកអ្នកយៅនែងៃណាមួយោយពលអោគត?   រា្រ/ចាស  យ្រ
យបើយោកអ្នកយ្លៃើយរា្រ/ចាសយៅកា្់សំណួរ16។
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យបើយោកអ្នកយ្លៃើយយ្រយតើសមាជិកមា្នក់ឬយប្ចើ្ជាងក្ននុងប្គរួសារយោកអ្នកដែលមា្រាយខាងយ�ើបច្នុបនប្្នរស់យៅ
ក្ននុងប្្រពនយសមនបត្ិយោះឬយ្រ?

•	 ប្ដីប្បព្្របស់យោកអ្នក

•	 កូ្យប្កាមអាយុ21

•	 កូ្ប្បុសឬកូ្ប្សដីដែលពិការ

•	 ញាតិសោ្ន្ដែលពរឹងពាក់រស់យៅជាមួយគឺអ្នកពរឹងពាក់រស់យៅកាត់ព្្រា្

•	 បងប្លូ្ដែលជាមា្នស់ប្្រពនយសមនបត្ិ្ ងដែរយ�ើយដែលរស់នៅ្រដីយោះរយៈយពលោ៉នងយហាចមួយឆ្នំមុ្យោកអ្នក
យៅរស់យៅមណ្ឌលដែទាំអ្នកជរាពិការ

•	 សមាជិកប្គរួសារមា្នក់យ្នសងយ�ៀតដែលរស់នៅយ�ើប្្រពនយសមនបត្ិរយៈយពលោ៉នងយហាចណាស់ពដីរឆ្នំជាមួយយោកអ្នក
យ�ើមនបដីយ�ើលដែទាំយោកអ្នកយ�ើមនបដីយអាយយោកអ្នកអាចសថែិតយៅ្ ្ះភា្នមមុ្យោកអ្នកយៅរស់នៅមណ្ឌលដែទាំ
អ្នកជរាពិការ  រា្រ/ចាស  យ្រ

យបើយោកអ្នកយ្លៃើយរា្រ/ចាសយៅកា្់សំណួរ16។

យបើយោកអ្នកយ្លៃើយយ្រសូមយ្្ើចនបាប់លិខិតរា៉នន់នបមាណតនមលៃព្្ែមេដីជាងយគឬការវាយតនមលៃពដីអ្នកប្បមាណតនមលៃ
អចលនន្រពនយដែលមា្ឯកសិ្រ្ិ។យ�ើង្ រឹងយប្បើតនមលៃប្្រពនយសមនបត្ិដែលទាបជាងយគបំ្ុត។

16. អចល្ប្្រពនយយ្នសងយ�ៀតដែលយោកអ្នកមា្ប៉ុដ្្យោកអ្នកមិ្រស់នៅ(ឧទាេរណ៍ខុ្ែូអាគារ្្ះចល័ត
កមមេសិ្រ្ិមួយអាយុកាល(life estates)យពលយវោ្រិញសា្នក់យៅសណា្នគារ)  រា្រ/ចាស  យ្រ

 យបើរា្រ/ចាសយតើអចល្ប្្រពនយណាមួយ្ លិតរា្ប្រាក់ចំណូលឬយ្រ?

 យបើរា្រ/ចាសសូមយ្្ើចនបាប់បង្ន្់នែ្ិងសំបុប្តគិតលុយសំរាប់ការយប្បើនរាស់្ររឹកយ្លៃើងហា្នសព្្ប្្រពនយសមនបត្ិ
 ការធាោរា៉នប់រងការដែទាំ្ ិងការជួសជុល។

17. សិ្រ្ិរុករកយប្បង្ ិងដរែ       រា្រ/ចាស       យ្រ

យបើយោកអ្នកយ្លៃើយរា្រ/ចាសែល់សំណួរ15,16ឬ17សូមយ្្ើចនបាប់ប្កដាសជំពាក់លុយ្រិញ្ ្ះលិខិតរា៉ន្់ប្បមាណ
ព្្ែមេដីជាងយគបំ្ុតការចុះយ្មនះបញ្ដីការ្ិងឯកសារបញ្នក់កមមេសិ្រ្ិ។

18. អចល្ប្្រពនយឬប្្រពនយផ្នល់ខលៃលួ្ណាមួយប្្រពនយឬធ្ធា្ដែលមា្តនមលៃជាង$500ឬយប្ចើ្ជាង។  រា្រ/ចាស  យ្រ
យបើរា្រ/ចាសសូមយ្្ើយសចក្ដីដែលៃងការណ៍អំពដីប្្រពនយសមនបត្ិយ�ើយ្ ិងតនមលៃរបស់វា។

19. យតើរបស់ណាមួយដែលមា្រាយខាងយ�ើយៅក្ននុងសំណួរ2ែល់18ប្តរូវរា្យប្បើយ�ើមនបដីជួយ្ ្ល់នែលៃឬធាោការ
បង់នែលៃយសវាកមមេយព្រនយ?      រា្រ/ចាស  យ្រ
យបើយ្លៃើយរា្រ/ចាសសូមសូមព្នយល់យៅក្ននុងដ្្នក“ យោបល់ឬព័ត៌មា្បន្ថែម”យៅចុងពាកនយសុំយ្ះយ�ើយភា្នប់
េស្នុតាងន្សិ្រ្ិយកប្្រពនយរបស់កូ្បំណុលឬឯកសារស្ដីពដីការខ្ដីឬប្្រពនយធាោ។  រា្រ/ចាស  យ្រ

20. យតើយោកអ្នកជំពាក់លុយឬអវដីដែលមា្រាយខាងយ�ើក្ននុងសំណួរ2ែល់18?  រា្រ/ចាស  យ្រ
យបើរា្រ/ចាសសូមយ្្ើចនបាប់ឯកសារសិ្រ្ិយកប្្រពនយរបស់កូ្បំណុលឬឯកសារស្ដីពដីការខ្ដីឬប្្រពនយធាោ។

21. ប័ណ្ណស្នយាធាោរា៉នប់រងន្ភាពជានែគូរែ្ឋកាលដីេវ័រញា៉នសំរាប់ការដែទាំរយៈយពលយូរ(California Partnership  

for Long-Term Care)ដែលមា្វិញ្នប្បនត      រា្រ/ចាស  យ្រ
យបើរា្រ/ចាសសូមយ្្ើប័ណ្ណស្នយារបស់យោកអ្នកមួយចនបាប់។យបើយោកអ្នករា្្រ្រួលអតថែនបនោជ្៍ពដីប័ណ្ណស្នយា

សូមយ្្ើយសចក្ដីដែលៃងការណ៍អតថែនបនោជ្៍ែមេដីជាងយគបំ្ុតមួយចនបាប់។
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ភាគ3
យ្លៃើយសំណួរ22-23ខាងនប្កាមយបើយោកអ្នកឬសមាជិកក្ននុងប្្នុកប្គរួសាររបស់យោកអ្នកកំពុងដាក់ពាកនយឬបច្នុបនប្្នសា្នក់នៅកន្លៃងដែទាំរយៈយពលយូរឬ

មណ្ឌលដែទាំអ្នកជរាពិការដតប៉ុយណាណនះ។យបើមិ្ែូយចា្នះយ្រយៅ្រំព័របោ្នប់អា្្ ិងចុះេតថែនលខាពាកនយសុំយ្ះ។

22. យបើយោកអ្នកកំពុង្រ្រួលMedi-Calឥឡលូវយ្ះសនមាប់កនមិតដែទាំមណ្ឌលដែទាំអ្នកជរាពិការយតើយោកអ្នក
ឬសមាជិកប្គរួសារណាមា្នក់យៅក្ននុង្ ្ះរា្លក់ឬយអាយអ្នកដន្រ្ូវលុយឬប្្រពនយសមនបត្ិក្ននុង12ដខក្លៃងយៅឬយ្រ?  រា្រ/ចាស  យ្រ
យបើរា្រ/ចាសសូមព្នយល់យៅក្ននុងដ្្នក“ យោបល់ឬព័ត៌មា្បន្ថែម”យៅចុងពាកនយសុំយ្ះយ�ើយភា្នប់េស្នុតាង។

23. យបើយោកអ្នកកំពុងដាក់ពាកនយ្រ្រួលMedi-Calសំរាប់កនមិតដែទាំមណ្ឌលដែទាំអ្នកជរាពិការយតើយោកអ្នក
ឬប្ដីឬប្បព្្របស់យោកអ្នករា្យ្វើសកមមេភាពណាមួយែូចខាងយប្កាមយ្ះឬយ្រ៖

A. លក់ឬយអាយលុយឬប្្រពនយសមនបត្ិណាមួយយៅក្ននុង30ដខ(ឬ2½ឆ្នំ)ក្លៃងយៅ។  រា្រ/ចាស  យ្រ
យបើរា្រ/ចាសសូមព្នយល់យៅក្ននុងដ្្នក“ យោបល់ឬព័ត៌មា្បន្ថែម”យៅចុងពាកនយសុំយ្ះយ�ើយភា្នប់េស្នុតាង។

B. ដាក់លុយឬប្្រពនយសមនបត្ិចូលក្ននុងែវិកាយ្្ើ្រុកជាប្បនោជ្៍បុគ្គលឬការយ�ៀបចំយ្នសងយ�ៀតសនមាប់

អតថែនបនោជ្៍របស់អ្នកណាមា្នក់យ�ៀតយៅក្ននុង30ដខក្លៃងយៅ(ឬ2½ឆ្នំ)។  រា្រ/ចាស  យ្រ
យបើរា្រ/ចាសសូមព្នយល់យៅក្ននុងដ្្នក“ យោបល់ឬព័ត៌មា្បន្ថែម”យៅចុងពាកនយសុំយ្ះយ�ើយភា្នប់េស្នុតាង។

C. ែកលុយឬប្្រពនយសមនបត្ិយចញពដីែវិកាយ្្ើ្រុកជាប្បនោជ្៍បុគ្គលឬការយ�ៀបចំយ្នសងយ�ៀតសនមាប់អតថែនបនោជ្៍
របស់អ្នកណាមា្នក់យ�ៀតយៅក្ននុង30ដខក្លៃងយៅ។  រា្រ/ចាស  យ្រ
យបើរា្រ/ចាសសូមព្នយល់យៅក្ននុងដ្្នក“ យោបល់ឬព័ត៌មា្បន្ថែម”យៅចុងពាកនយសុំយ្ះយ�ើយភា្នប់េស្នុតាង។

ឈោបេ់ឬព័ត៌មាេបោេថែម៖
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សូមោេេិង្ ុះហតថែោេខាខាងឈប្កាម
យៅយពលខ្នុំចុះេតថែនលខាខាងនប្កាមវាមា្្ ័យថា៖

ខ្នុំប្បកាសតាមការ្ ្ោ្នយទាសន្ការសនបែបំពា្យប្កាមចនបាប់របស់ State of California ែូចតនៅយ្ះថា៖

■	 ខ្នុំយល់សំណួរទាំងអស់ដែលមា្យ�ើពាកនយសុំយ្ះយ�ើយចន�លៃើយរបស់ខ្នុំគឺពិតយ�ើយប្តរឹមប្តរូវប្បនសើរបំ្ុតអស់ពដីចំនណះែរឹងរបស់ខ្នុំ។យបើខ្នុំមិ្
ែរឹងចន�លៃើយខ្នុំពនយាោមបញ្នក់ព័ត៌មា្ជាមួយ្ រណាមា្នក់ដែលែរឹងចន�លៃើយ។

■	 ខ្នុំែរឹងថាយបើខ្នុំមិ្ប្រាប់ការពិតខ្នុំប្បនេលមា្ការពិ្័យសុដីវិលឬប្រឧប្កិែ្ឋរួមមា្ទាំងែល់យៅជាប់គុកបួ្ឆ្នំ។

■	 យ្ះគឺជាចនបាប់៖California Penal Code Section 126

■	 ខ្នុំែរឹងថាព័ត៌មា្ទាំងអស់យៅយលើពាកនយសុំយ្ះ្ រឹងប្តរូវរា្យប្បើយែើមនបដីកំណត់ថាយតើបុគ្គលយៅក្ននុងប្្នុកប្គរួសាររបស់ខ្នុំដែលកំពុងដាក់ពាកនយសុំការ
បង់ធាោរា៉នប់រងសុខភាពមា្សិ្រ្ិចូលរួមឬយ្រ។ព័ត៌មា្្ រឹងប្តរូវរា្រកនសា្រុកជាសមា្នត់ែូចដែលរា្តប្មរូវតាមចនបាប់សេព័្្្ ិងCalifornia។

■	 ខ្នុំយល់ប្ពមប្រាប់អ្នកយ្វើការខាងប្សុកក្ននុងរវាង10នែងៃ(យដាយផ្នល់តាម្រូរស័ព្យដាយអ៊ីដមលឬយដាយ្រូរសារ)យបើព័ត៌មា្ណាមួយដែលខ្នុំរា្

្្ល់យៅយ�ើពាកនយសុំយ្ះផ្នស់ប្លូរឬខុសពដីអវដីដែលខ្នុំរា្ស�នសរ។

 
េតថែនលខា៖ កាលបរិយចឆេ្រ៖
េតថែនលខារបស់យបក្ខជ្ភាគដី្រ្រួលខុសនតរូវឬអ្នកតំណាងដែលមា្ការអ្ុញ្នត


