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ព័តម៌ានសំខាន់ៗអំពីការក នីក ីង  
ដែន ណំតទ់្រពយសម្បតតរិបស ់Medicare Savings Programs

ជូនចពំ ោះអ្នកដាក ់កយស  ំMedicare Savings Program៖

ចាប ់California ថ្មពី្វកីារបព ក្ីនចនួំនទកឹប្រាកស់រ បព បី្រទព្យសម្បត្ត ិ(អ្ច នប្រទព្យ និ្ ទកឹប្រាក)់ ដែ 
ប គ្គ ម្នន ក ់ឬប្រគ្ួសារមួ្យអាចម្នន និ្ ពៅដត្ម្នន កខណៈសម្បត្តបិ្រគ្បប់្រានទ់ទួ ាន Medicare

Savings Programs ដែ ប្់ទូទាត្ប់្រាកប់ ព្វលាភរ៉ាបរ់្ Medicare និ្ ថ្ថ្ៃចណំាយពី្ពោព ៉ៅ ផ្ទា  ។់ 
ប្រទព្យសម្បត្តនិានាដែ ពយី្ របប់ញ្ចូ រមួ្ម្ននគ្ណនី្ នាារ សាចប់្រាក ់យានជនំោិះ និ្  ពំៅដាា នទពីី្រ 
និ្ ្នធានហិរញ្ញវត្ថ ពសេ្ពទៀត្។

ដែន ំណត់ទ្រពយសម្បតតិសទ្មាប់ Medicare Savings Programs នឹងក ីនក ីងកៅថ្ងៃរី 1 ដែ
  កដា ឆ្ន  ំ2022

ដែនកណំត្ស់ប្រម្នបប់្រទព្យសម្បត្តដិែ ពយី្ របប់ញ្ចូ  ពៅពព្ ពយី្ សពប្រម្ចថាពត្អី្នកម្នន កខណៈ
សម្បត្តបិ្រគ្បប់្រានទ់ទួ ាន Medicare Savings Program ដែរឬអ្ត្ព់នាោះ គ្នឺឹ្ ពកនីព ី្ពៅថ្ថ្ៃពៅ 1 
ដែ  កដា ឆ្ន  ំ2022។ ទកឹប្រាកព់នោះគ្អឺាប្រសយ័ព ចីនួំនម្ន សេពៅកន ្បនា កប្រគ្សួាររបសអ់្នក៖ 

ចនួំនម្នុសសកៅ នុងបនទុ  ទ្រួសារអន ដែន ណំតទ់្រពយ
សម្បតតចិាស ់ 

ដែន ណំតទ់្រពយ
សម្បតតងិមី 

ម្ន សេ 1 នាក់   $2,000 $130,000

ម្ន សេ 2 នាក ់(ពី្ម្ នម្កពៅថា “សាវ ម្ភីរយិា”)   $3,000 $195,000

ប្របសនិពបអី្នកានដាក ់កយស  ំMedicare Savings Program កន ្ដែម្ថិ្ នា ម្ នថ្ថ្ៃទ ី30 ដែម្ថិ្ នា ឆ្ន  ំ
2022 ពហីយប្រទព្យសម្បត្តរិបសអ់្នកម្ននព សីដែនកណំត្ប់្រទព្យសម្បត្តចិាសព់នាោះ ពោន្រីបសអ់្នកនឹ្
សពប្រម្ចព សីទិធទិទួ ានរបសអ់្នកសប្រម្នបដ់ែកកកដា ឆ្ន  ំ2022 ត្ពៅ។ ប្របសនិពបពីយី្ ានឯកភាព្ព ី
 កយស រំបសអ់្នកសប្រម្នប ់Medicare Savings Program ពៅថ្ថ្ៃ ឬពប្រកាយថ្ថ្ៃទ ី1 ដែកកកដា ឆ្ន  ំ2022

ពយី្ នឹ្ ពសញសីបំ ប្រត្ពៅឱ្យអ្នកពែមី្បជីប្រម្នបអ្នកអ្ពីំ្ការ សពប្រម្ចចតិ្តរបសព់យី្ ។

ប្របសនិពបបី្រទព្យសម្បត្តរិបសអ់្នកព សីពី្ដែនកណំត្ព់ែមី្បមី្នន កខណៈសម្បត្តបិ្រគ្បប់្រានទ់ទួ ាន
Medicare Savings Program ពី្ថ្ថ្ៃទ ី1 ដែម្ករ ឆ្ន  ំ2022 រហូត្ែ ថ់្ថ្ៃទ ី30 ដែម្ថិ្ នា ឆ្ន  ំ2022 ប៉ៅ ដនត
ទាបជា្ដែនកណំត្ប់្រទព្យសម្បត្តថិ្ម ីពនាោះអ្នកអាចនឹ្ ម្នន កខណៈសម្បត្តបិ្រគ្បប់្រានទ់ទួ  ាន Medicare

http://www.DHCS.ca.gov


 

  

Savings Program ពៅពព្ ពនោះ។ ប្របសនិពបអី្នកគ្តិ្ថា ពនោះជាការពិ្ត្សប្រម្នប ់អ្នក អ្នកអាចដាក ់កយស  ំ
Medicare Savings Program សាជាថ្មាីន៖ 
 

• កដាយផ្ទទ ល់ ឬតាម្រូរសពទ។ សូមអ្ពញ្ជញីពៅ ឬទូរសព្ាពៅកានក់ារយិា យ័ប្របចា ំ
ពោន្កីន ្ត្បំនរ់បសអ់្នក។ 

• តាម្សបុំទ្តថ្ទ្បសណីយ ៍ឬតាម្អនឡាញ។ ដសវ្ រក កយស ពំៅព ពីគ្ហទព័ំ្រ  Department 

of Health Care Services ពៅ
https://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/forms/Pages/Index-MC13-MC0805.aspx។ 
ប្រពី្នទប្រម្្់ដបបបទពនោះ ពហីយយកពៅដាកព់ៅ ឬពសញវីាពៅកានក់ារយិា យ័ប្របចាពំោន្កីន ្ត្បំន់
របសអ់្នក។ 

 

 

បញ្ជកីារយិា យ័ពោន្កីន ្ត្បំន ់ានភាជ បម់្កជាមួ្យនឹ្  ែិតិ្ពនោះ។ ឬ សូម្ចូ ពៅកានព់គ្ហទព័ំ្ររបស ់

Department of Health Care Services ពៅ dhcs.ca.gov/col។ 

កតមីានសណួំរករ?  

ប្របសនិពបអី្នកម្ននសណួំរអ្ំពី្ការផ្ទៃ សប់តូ រពនោះ ឬប្រតូ្វការជនួំយ សូម្ទាកទ់្ពៅកានក់ារយិា យ័ប្របចាពំោន្ី
កន ្ត្បំនរ់បស់អ្នក។ សប្រម្នបស់ំណួរទូពៅអ្ំពី្ Medicare Savings Programs សូម្ទូរសព្ាពៅដែេ
ទូរសព្ាសត ជ់ំនួយរបស់ Medi-Cal តាម្រយៈព ែ 1-800-541-5555។ ការពៅទូរសព្ាពនោះ ព្ ំគ្តិ្ថ្ថ្ៃ
ពនាោះពទ។  
 

 

 

 
 

សូម្អ្រគ្ ណ 

Department of Health Care Services 
State of California

https://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/forms/Pages/Index-MC13-MC0805.aspx
https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx



