
អាជ្ញាា ធរថែ�ទាំសំុខុភាពគ្រ�ប់់គ្រ�ង Washington 
Apple Health (Medicaid)

ធ្វើធ ើ�ប់ច្ចុុបុ់បន្ន នភាពគ្រ�ក់ច់្ចុណូំូល ឬអាសុយដ្ឋាា ន្នរប់សុខ់ាុ ំ 
(រាយការណ៍ូការផ្លាា សុប់់ូរូ)
ថែសុើងយល់ព�រធ្វើប់ៀប់រាយការណ៍ូការផ្លាា សុប់់ូរូសុគ្រ�ប់់ការធានារាា ប់់រងរប់សុ ់Apple Health (Medicaid) សុគ្រ�ប់់ការថែក់សុគ្រ�លួគ្រ�ក់ច់្ចុណូំូលដុលុ
ថែដុល�ន្នថែក់ថែគ្រប់ (MAGI) ឬ Classic Medicaid ។
តើ�ើខ្ញុំំ��រាយការណ៍៍ពីើការផ្លាា ស់់ប្តូូ�រតើ�តើពីលណា?
ប់�ុគលថែដុល�ន្នច្ចុ�ុធ្វើ�ះ �ធ្វើ�ក់នងុការធានារាា ប់់រងរប់សុ ់Apple Health (Medicaid) �រួថែ�រាយការណ៍ូអំំព�ការផ្លាា សុប់់ូរូក់ នងុរយៈធ្វើពល 30 ថ្ងៃ� ៃ។

តើ�ើការផ្លាា ស់់ប្តូូ�រប្រប្តូតើ�ទណាខ្ញុំា�ដែ�លខ្ញុំំ��ប្រ�វូរាយការណ៍៍?
ក់នងុអំំឡុងុធ្វើពលគ្រ�អាសុន្ននថែ� នក់សុខុភាពសាធារណូៈទាំក់ទ់ងន្នងឹជំងឺំ COVID-19 (PHE) អាជ្ញាា ធរថែ�ទាំសំុខុភាព (HCA) �ន្នពគ្រង�ក់ការធានារាា ប់់រងសុគ្រ�ប់់
អំ��ិជិំន្នរប់សុ ់Apple Health (Medicaid) ទាំងំអំសុ។់ ការប់ថែន្ន ែ�ធ្វើន្ន�ឥឡុវូធ្វើន្ន�គ្រ�វូ�ន្នប់ញ្ចប់ុ់ធ្វើដ្ឋាយសារថែ�ច្ចុាប់់សុូ�ព�ការរបួ់រ�ួ (Consolidated 

Appropriation Act) ឆ្នាំន  ំ2023។ មតើ�ោបាយ�៏លអប្តូ�ផុ��ដែ�លអ�ថិិិជនរប្តូស់់ Apple Health អាចទទលួបានពី�័ម៌ានគឺតឺើ�យការរក្សាាពី�័ម៌ាន
ទ�នាក្សាទ់�នងរប្តូស់់ពីកួ្សាតើគឺឱ្យយមានប្តូចុ�ប្តូបននភាពី។ ធ្វើន្ន�ធានាថាពកួ់ធ្វើ��ិន្នខក់ខាន្នន្នវូការទទលួ�ន្នធ្វើសុច្ចុក់ូ�ជំនូ្នដុណឹំូងសុខំាន្ន់ៗ អំំព�ការធានារាា ប់់រងរប់សុព់កួ់ធ្វើ� រ�ួទាំងំ
ការជំនូ្នដុណឹំូងអំំព�ការប់ន្នកូារធានារាា ប់់រងរប់សុព់កួ់ធ្វើ��ងថែដុរ។

ថែសុើងយល់ថាធ្វើ��ការផ្លាា សុប់់ូរូអំើ�ខ ា�ថែដុលគ្រ�វូរាយការណ៍ូ តើ�ើមបើតើរៀប្តូច�ស់ប្រមាប់្តូការប្តូញ្ចប់ុ្តូនៃនការប្តូនកូារធានារាា ប់្តូរង៖

• Apple Health (ប់�ុគលធ្វើពញវយ័ ក់�ុរ ប់�ុ គល�ន្នថ្ងៃ�ៃធ្វើ�� ន្នងិ�តាបិ់តា/អំនក់ថែ�ទាំ)ំ
• Apple Health Classic Medicaid (ប់�ុគលថែដុល�ន្នអាយចុាប់់ព� 65 ឆ្នាំន ធំ្វើឡុ�ងធ្វើ� �ន្នពកិារថែ� នក់ ឬពកិារ)

តើ�ើខ្ញុំំ��រាយការណ៍៍ពីើការផ្លាា ស់់ប្តូូ�រស់ប្រមាប់្តូការធានារាា ប់្តូរងរប្តូស់់ Apple Health (Medicaid) យ៉ាា ង��ចតើមចូ?
កំណំត់ថ់ាតើត់ើអ្ននកំជាអ្ននកំទទលួ Apple Health

ខាុគំ្រ�វូរាយការណ៍ូអំំព�ការផ្លាា សុប់់ូរូសុគ្រ�ប់់៖
• �ន្នសុុសធ្វើពញវយ័ថែដុល�ន្នអាយពុ� 19 ធ្វើ� 64 ឆ្នាំន ធំ្វើដ្ឋាយ�ះ ន្ន Medicare ។
• ធ្វើក់ ះង។
• គ្រសុ�ថូែដុល�ន្នថ្ងៃ�ៃធ្វើ��។
• ឪពកុ់�ូយ/អំនក់ថែ�ទាំ។ំ

តើ�ើការផ្លាា ស់់ប្តូូ�រអីើខ្ញុំ ា�ដែ�លខ្ញុំំ��ប្រ�វូរាយការណ៍៍ស់ប្រមាប់្តូការធានារាា ប់្តូរងស់�ខ្ញុំភាពីរប្តូស់់ Apple Health?
ក់នងុអំំឡុងុធ្វើពលប់ន្នកូារធានារាា ប់់រង អំ��ិជិំន្នរប់សុ ់Apple Health ធ្វើ�ថែ�គ្រ�វូរាយការណ៍ូព�ការផ្លាា សុប់់ូរូខាងធ្វើគ្រកា�៖

• ការធាា ក់ច់្ចុ�ុ ឬ��ប់់ង់គ្រ�ក់ច់្ចុណូំូល
• អាសុយដ្ឋាា ន្នសាន ក់ធ់្វើ�
• អាសុយដ្ឋាា ន្នថ្ងៃគ្រប់សុណូ� យ៍
• សាែ ន្នភាពអា�ហ៍ព៍�ិហ៍៍
• សុ�សុភាពគ្រ�សួារ 
• ការ�ន្នថ្ងៃ�ៃធ្វើ��
• ការជ្ញាប់់ឃុំុឃំាំងំ
• ការធានារាា ប់់រងធ្វើ�សងធ្វើទៀ� ឬការធានារាា ប់់រងភា��ទ�ប់� (TPL) រ�ួទាំងំសុទិ ិទិទលួ�ន្ន Medicare
• សាែ ន្នភាពអំធ្វើនូាគ្រប់ធ្វើវសុន្ន ៍ឬសុញ្ជាា �ិ
• ការច��តើ�ះ �ក្សាន�ងក្សាមះវ�ិើរក្សាាការស់មាា �អ់ាស់យ�ា ន (ACP)
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ជតើប្រមើស់ស់ប្រមាប់្តូការរាយការណ៍៍អ�ពីើការផ្លាា ស់់ប្តូូ�រស់ប្រមាប់្តូការធានារាា ប់្តូរងស់�ខ្ញុំភាពីរប្តូស់់ Apple Health
អំនក់�ន្នជំធ្វើគ្រ��សុជ្ញាធ្វើគ្រច្ចុ�ន្នធ្វើដុ��ប�រាយការណ៍ូអំំព�ការផ្លាា សុប់់ូរូសុគ្រ�ប់់ការធានារាា ប់់រងសុខុភាពរប់សុ ់Apple Health ៖

• អំន្នឡាញ៖ ច្ចុលូធ្វើ�កាន្ន ់Washington Healthplanfinder - ច្ចុលូ ធ្វើហ៍�យធ្វើគ្រជំ�សុធ្វើរ ើសុ “រាយការណ៍ូព�ការផ្លាា សុប់់ូរូគ្រ�ក់ច់្ចុណូំូល ឬគ្រ�សួារ”  
ធ្វើ�ធ្វើគ្រកា� Quick Links។

• ទរូសុព័ៃ៖ ទរូសុព័ៃធ្វើ��ជំឈ�ណូឌ ល�គំ្រទអំ��ិជិំន្ន Washington Healthplanfinder តា�ធ្វើលខ 1-855-923-4633។
• អុំ�ថែ�ល៖ askmagi@hca.wa.gov
• ឯក់សារ៖ ដ្ឋាក់ប់់ញ្ចានូ្នការធ្វើ�ៃ�ងផ្លាៃ �ថ់្ងៃន្នការផ្លាា សុប់់ូរូធ្វើ�កាន្ន៖់ HCA-MEDS, PO Box 45531, Olympia WA 98504

ធ្វើ�ធ្វើពលថែដុលការផ្លាា សុប់់ូរូរប់សុអ់ំនក់គ្រ�វូ�ន្នដុធំ្វើណូ� រការ អំនក់ន្នងឹទទលួ�ន្នការជំនូ្នដុណឹំូងថែដុលពន្នយល់ព�ការផ្លាា សុប់់ូរូណា�យួច្ចុធំ្វើ��ការធានារាា ប់់រង
រប់សុអ់ំនក់ ឬជំហំាន្នប់នាៃ ប់់ណា�យួ។

តើ�ើខ្ញុំំ��រាយការណ៍៍ពីើការផ្លាា ស់់ប្តូូ�រស់ប្រមាប់្តូការធានារាា ប់្តូរងរប្តូស់់ Apple Health Classic Medicaid យ៉ាា ង��ចតើមចូ?
ក្សា�ណ៍�ថ់ាតើ�ើអនក្សាជាអនក្សាទទលួបានការធានារាា ប់្តូរង Apple Health Classic Medicaid ដែ�រឬតើទ
ខាុគំ្រ�វូរាយការណ៍ូអំំព�ការផ្លាា សុប់់ូរូសុគ្រ�ប់់៖

• �ន្នសុុសធ្វើពញវយ័ថែដុល�ន្នអាយធុ្វើល�សុព� 65 ឆ្នាំន ។ំ
• ជំន្នពកិារថែ� នក់ ឬ�ន្នពកិារភាព។
• អំនក់ថែដុលក់ពំងុទទលួ�ន្នធ្វើសុវាក់�ះ ន្នងិការ�គំ្រទរយៈធ្វើពលថែវង។

តើ�ើការផ្លាា ស់់ប្តូូ�រអីើខ្ញុំ ា�ដែ�លខ្ញុំំ��ប្រ�វូរាយការណ៍៍ស់ប្រមាប់្តូការធានារាា ប់្តូរងរប្តូស់់ Apple Health Classic Medicaid?
ក់នងុអំំឡុងុធ្វើពលប់ន្ន ូអំ��ិជិំន្ន Apple Health Classic Medicaid ធ្វើ�ថែ�គ្រ�វូរាយការណ៍ូព�ការផ្លាា សុប់់ូរូខាងធ្វើគ្រកា�៖

• �យច្ចុ�ុឬ��ប់់ង់គ្រ�ក់ច់្ចុណូំូល
• អាសុយដ្ឋាា ន្នសាន ក់ធ់្វើ�
• អាសុយដ្ឋាា ន្នថ្ងៃគ្រប់សុណូ� យ៍
• �ន្នថ្ងៃ�ៃធ្វើ��
• សាែ ន្នភាពអំធ្វើនូាគ្រប់ធ្វើវសុន្ន ៍ឬសុញ្ជាា �ិ
• ការច��តើ�ះ �ក្សាន�ងក្សាមះវ�ិើរក្សាាការស់មាា �អ់ាស់យ�ា ន (ACP)

ជតើប្រមើស់ស់ប្រមាប់្តូការរាយការណ៍៍អ�ពីើការផ្លាា ស់់ប្តូូ�រស់ប្រមាប់្តូការធានារាា ប់្តូរងរប្តូស់់ Apple Health Classic Medicaid
អំនក់�ន្នជំធ្វើគ្រ��សុ�យួច្ចុនំ្ននួ្នធ្វើដុ��ប�រាយការណ៍ូអំំព�ការផ្លាា សុប់់ូរូសុគ្រ�ប់់ការធានារាា ប់់រងរប់សុ ់Apple Health Classic Medicaid៖

• តាមអនឡាញ៖ ច្ចុលូធ្វើ�កាន្ន ់Washington Connection - ធ្វើគ្រជំ�សុធ្វើរ ើសុ “រាយការណ៍ូការផ្លាា សុប់់ូរូ” ធ្វើហ៍�យធ្វើធើ�តា�ការថែណូនា។ំ
•  ទ�រស័់ពីទ៖ សុ�ូទរូសុព័ៃ�ក់កាន្ន�់ជំឈ�ណូឌ លធ្វើសុវាក់�ះអំ��ិជិំន្ន DSHS តា�ធ្វើលខ 1-877-501-2233។
•  ឯក្សាសារ៖ ដ្ឋាក់ប់់ញ្ចានូ្នការធ្វើ�ៃ�ងផ្លាៃ �ថ់្ងៃន្នការផ្លាា សុប់់ូរូធ្វើ�កាន្ន៖់ DSHS-CSD,គ្រប់អំ PO Box 11699, Tacoma, WA 98411-6699។

ធ្វើ�ធ្វើពលថែដុលការផ្លាា សុប់់ូរូរប់សុអ់ំនក់គ្រ�វូ�ន្នដុធំ្វើណូ� រការ អំនក់ន្នងឹទទលួ�ន្នការជំនូ្នដុណឹំូងថែដុលពន្នយល់អំំព�ការផ្លាា សុប់់ូរូណា�យួច្ចុធំ្វើ��ការធានារាា ប់់រង
រប់សុអ់ំនក់ ឬជំហំាន្នប់នាៃ ប់់ណា�យួ។

��ណ៍ភាា ប់្តូដែ�លពាក្សាព់ីន័ធ
•  តើពីលដែ�លប្រ�វូរាយការណ៍៍ពីើការផ្លាា ស់់ប្តូូ�រ
•  ការផ្លាា ស់់ប្តូូ�រដែ�លប្រ�វូដែ�រាយការណ៍៍
•  ក្សាមះវ�ិើរក្សាាការស់មាា �អ់ាស់យ�ា ន

https://www.wahealthplanfinder.org/
https://www.sos.wa.gov/acp/
https://www.washingtonconnection.org/home/
https://www.hca.wa.gov/free-or-low-cost-health-care/i-help-others-apply-and-access-apple-health/wac-182-504-0110-washington-apple-health-when-report-changes
https://www.hca.wa.gov/free-or-low-cost-health-care/i-help-others-apply-and-access-apple-health/wac-182-504-0105-washington-apple-health-changes-must-be-reported
https://www.hca.wa.gov/free-or-low-cost-health-care/i-need-medical-dental-or-vision-care/address-confidentiality-program

