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OIM Operations
P.O. Box 2675 
Harrisburg, PA 17105-2675

[Recipient Name First] [Recipient Name Last]
[Address Line 1]
[Address Line 2]
[City], [State] [Zip Code]

សំខាន់៖
លោកអ្នកត្រូវត្របន្តការធានារ៉្រប់រងសុខភាពរបស់អ្នក ឡើងវិញក្នុងព្រលឆាប់ៗន្រះ

គោរពជូនចំពោះ [Recipient Name First] [Recipient Name Last]៖

កំណត់ត្រ្ររបស់យើងបង្ហ្រញថាលោកអ្នកមានជំនួយវ្រជ្ជសាស្ត្រ (Medical Assistance, MA) និង/ឬ  ការធានារ៉្រប់ រងពីកម្មវិធីធានារ៉្រប់រងសុខភាពកុមារ 
(Children’s Health Insurance Program, CHIP)។ លោកអ្នកត្រូវត្រចាត់វិធានការ បើមិនដូច្ន្រះទ្រ ការធានារ៉្រប់រងសុខភាព MA និង/ឬ CHIP 
របស់អ្នក នឹងត្រូវបញ្រឈប់។ លោកអ្នកត្រូវត្រធ្វើឯកសារបន្តរបស់អ្នកឡើងវិញ ដើម្របីឱ្រយយើងអាចពិនិត្រយមើលថាតើលោកអ្នកនៅត្រមានសិទ្ធិទទួលបានការ
ធានារ៉្រប់រងសុខភាព MA និង/ឬ CHIP ដ្ររឬទ្រ។ 

ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនបន្តឯកសាររបស់អ្នកឡើងវិញ ហើយប្រគល់ឯកសារមកយើងទាន់ព្រលវ្រលាទ្រ ការធានារ៉្រប់រងសុខភាព MA និង/ឬ CHIP 
របស់អ្នក នឹងត្រូវបញ្រឈប់។

ជំហានបនា្ទ្រប់៖
1. អ្នកគួរត្រទទួលបានសំណុំឯកសារបន្តជាថ្មីរបស់អ្នកនៅក្នុងសំបុត្រប្រ្រសណីយ៍ក្នុងរយៈព្រល 30 ទៅ 60 ថ្ង្រក្រ្រយពីនោះ។

2. នៅព្រលលោកអ្នកទទួលបានឯកសារហើយ លោកអ្នកត្រូវពិនិត្រយមើលវា និងផ្ល្រស់ប្តូរព័ត៌មានណាមួយដ្រលមិនត្រឹមត្រូវ។

3. ចុះហត្ថល្រខា ហើយប្រគល់ឯកសារមកយើងវិញតាមកាលបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបោះពុម្ពនៅលើកញ្ចប់ព័ត៌មាន។ មានវិធីមួយចំនួនដើម្របីផ្តល់ជូន
យើងនូវការសុំបន្តរបស់អ្នកឡើងវិញ និងលិខិតបញ្ជ្រក់ភស្តុតាងដ្រលត្រូវការផ្រស្រងទៀត៖

•     ផ្ញើកញ្ចប់ព័ត៌មាន និងលិខិតបញ្ជ្រក់ភស្តុតាងសុំបន្តរបស់អ្នកឡើងវិញទៅការិយាល័យជំនួយខោនធ ី(County Assistance Office)     
 របស់អ្នក។

•     ដាក់កញ្ចប់ឯកសារនិងលិខិតបញ្ជ្រក់ភស្តុតាងសុំបន្តឯកសាររបស់អ្នកឡើងវិញនៅការិយាល័យជំនួយខោនធី (County Assistance  
 Office) មូលដា្ឋ្រនរបស់អ្នក។

លោកអ្នកអាចសុំបន្តឡើងវិញឥឡូវន្រះ
•     សូមហៅទូរសព្ទទៅល្រខ 1-866-550-4355 ដើម្របីសុំបន្តជំនួយ របស់អ្នកឡើងវិញតាមទូរសព្ទ។័
•     សូមចូលមើលគ្រហទំព័រ dhs.pa.gov/COMPASS ដើម្របីចូលប្រើ (log in) ឬបង្កើតគណនី COMPASS ដើម្របីសុំបន្តជំនួយ  របស់អ្នក       
 ឡើងវិញតាមអនឡាញ! សូមមើលផ្ន្រកខាងក្រ្រយក្រដាសន្រះ អំពីរបៀបចូលប្រើ (log into) គណន ីCOMPASS និងដើម្របីសុំបន្តជំនួយ របស់    
  អ្នកឡើងវិញតាមអនឡាញដោយប្រើ ល្រខ សន្តិសុខ សង្គម  (Social Security number) របស់អ្នក និងព័ត៌មានខាងក្រ្រម។

ខោនធី៖
ល្រខកំណត់ត្រ្រករណី៖
កាលបរិច្ឆ្រទបន្តជាថ្មី៖

ការណ្រនំា! សូមមើលឯកសារដ្រលហៅថា តម្រវូការទាមទារបន្តការថ្រទំាសុខភាពឡើងវិញ និងការបញ្ចប់ការបន្ត ធានារ៉្រប់រង សម្រ្រប់ព័ត៌មានបន្ថ្រមអំពីការ
សំុបន្ត ជំនួយ MA និង/ឬ ការសំុបន្តកម្មវិធី CHIP របស់អ្នកឡើងវិញ។ សម្រ្រប់ព័ត៌មានបន្ថ្រមនិងធនធានមានប្រយោជន៍ លោកអ្នកក៏អាចចូលទៅគ្រហទំព័រ 
dhs.pa.gov/PHE។

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់អ្នក ឬព័ត៌មាននៅក្នុងលិខិតន្រះ សូមហៅទូរសព្ទទៅមជ្រឈមណ្ឌលស្រវាអតិថិជន
ទូទាំងរដ្ឋតាមរយៈល្រខ 1-877-395-8930។ ប្រសិនបើអ្នករស់នៅទីក្រុង Philadelphia សូមហៅទូរសព្ទទៅល្រខ 
215-560-7226។ 
មជ្រឈមណ្ឌលទាំងន្រះបើកដំណើរការចាប់ពីថ្ង្រចន្ទ ដល់ថ្ង្រសុក្រ ពីម៉្រង 8 ព្រឹក ដល ់4:30 ល្ង្រច។

សូមអរគុណ
ក្រសួងស្រវាមនុសុ្រសជាត ិPA
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របៀបប្រើ COMPASS ដើម្របីបំព្រញឯកសារបន្តជាថ្មីរបស់អ្នក

1. ចូលទៅកាន ់dhs.pa.gov/COMPASS
2. ចុចលើក្រ្រហ្វិក បន្តអត្ថប្រយោជន៍របស់អ្នកជាថ្មី នៅលើទំព័រដើម COMPASS
3. ជ្រើសរើសចំណុចទីមួយ ក្រសួងអត្ថប្រយោជន៍ស្រវាកម្មពលរដ្ឋ (Department of Human Services Benefit) ដើម្របី 
    បន្តជំនួយ/កម្មវិធី MA/CHIPរបស់អ្នកឡើងវិញ។
4. អ្នកនឹងត្រូវបំព្រញព័ត៌មានខាងក្រ្រម ហើយចុចប៊ូតុង “ចូល” នៅផ្ន្រកខាងក្រ្រមន្រ ទំព័រដើម្របីចាប់ផ្តើមការបន្តជាថ្មីរបស់ 
 អ្នក៖

• ល្រខសន្តិសុខសង្គម  • ខោនធ*ី
• ល្រខកំណត់ត្រ្រករណ*ី  • កាលបរិច្ឆ្រទបន្តជាថ្ម*ី

 *អ្នកអាចស្វ្រងរកខោនធី ល្រខកំណត់ត្រ្រករណី និងកាលបរិច្ឆ្រទបន្តជាថ្មរីបស់អ្នកនៅផ្ន្រកខាងមុខន្រលិខិតន្រះ ឬសំណំុឯកសារបន្តជាថ្មរីបស់អ្នក

5. ប្រសិនបើអ្នកមានគណន ីCOMPASS រួចហើយ សូមបញ្ចូលឈ្ម្រះអ្នកប្រើប្រ្រស់ និងពាក្រយសមា្ង្រត់របស់អ្នក ដើម្របីចូល  
 និងរក្រសាទុក ការបន្តជាថ្មីរបស់អ្នកទៅកាន់គណនីរបស់អ្នក។

• ប្រសិនបើអ្នកមិនទាន់មានគណន ីCOMPASS សូមជ្រើសរើស “គ្ម្រន”។
• អ្នកនឹងត្រូវការព័ត៌មានខាងក្រ្រមដើម្របីបង្កើតគណនីរបស់អ្នក៖

o ឈ្ម្រះ
o ថ្ង្រខ្រឆ្ន្រំកំណើត
o អាសយដា្ឋ្រនអ៊ីម្រល

• អ្នកនឹងទទួលបានសារឱ្រយបង្កើតឈ្ម្រះអ្នកប្រើប្រ្រស់ និងពាក្រយសមា្ង្រត់ ព្រមទាំងបង្កើតសំណួរនិងចម្លើយ   
 សុវត្ថិភាព។

6. ប្រព័ន្ធ COMPASS នឹងណ្រនាំអ្នកតាមរយៈព័ត៌មានទាំងអស់ដ្រលអ្នកបានផ្តល់អំឡុងព្រលដាក់ពាក្រយ (ឬការបន្តជាថ្មី 
 ចុងក្រ្រយរបស់អ្នក)។ អ្នកនឹងត្រូវធ្វើបច្ចុប្របន្នភាពព័ត៌មានដ្រលអាចមានការផ្ល្រស់ប្តូរ ដូចជា៖

• សមាជិកគ្រួសារ និងព័ត៌មានសមាជិកនីមួយៗ។  
• ចំណូល • ការចំណាយ  
• ការធានារ៉្រប់រង • ធនធាន

7. ពិនិត្រយមើលព័ត៌មាន និងដាក់បញ្ជូនឯកសារបន្តជាថ្មីរបស់អ្នក។
• ជម្រើសន្រការចុះហត្ថល្រខា - ជ្រើសរើស "បាទ/ចាស ខ្ញុំចង់ចុះហត្ថល្រខាតាមប្រព័ន្ធអ្រឡិចត្រូនិក" ឬ "ទ្រ ខ្ញុំ 
 មិនចង់ចុះហត្ថល្រខាតាមប្រព័ន្ធអ្រឡិចត្រូនិកលើ ពាក្រយសុំរបស់ខ្ញុំទ្រ”។ ជម្រើសន្រការចុះហត្ថល្រខាតាមប្រព័ន្ធ 
 អ្រឡិចត្រូនិកអាចឱ្រយអ្នកផ្តល់ហត្ថល្រខារបស់អ្នកតាមប្រព័ន្ធអ្រឡិចត្រូនិក។ ប្រសិនបើអ្នក មិនចុះហត្ថល្រខាលើ 
 ឯកសារបន្តជាថ្មីរបស់អ្នកតាមប្រព័ន្ធអ្រឡិចត្រូនិកទ្រ អ្នកនឹងត្រូវបោះពុម្ព ចុះហត្ថល្រខា និងផ្ញើសំបុត្រ/ទូរសារ/ 
 ស្ក្រនទំព័រដ្រលចុះហត្ថល្រខាលើសំណៅឯកសារ។

8. ចុចលើ មើលធាតុដ្រលត្រូវការ ដើម្របីពិនិត្រយមើលឯកសារផ្ទៀងផ្ទ្រត់ដ្រលអ្នកត្រូវដាក់បញ្ជូនអមជាមួយនឹងឯកសារ  
 បន្ត ជាថ្មីរបស់អ្នក។ ចុចលើ ភា្ជ្រប់ឯកសារ ឬឯកសារស្ក្រន ដើម្របីដាក់បញ្ជូនឯកសារផ្ទៀងផ្ទ្រត់របស់អ្នកតាមប្រព័ន្ធ  
 អ្រឡិចត្រូនិក។ អ្នកក៏អាច ផ្ញើសំបុត្រ ឬទមា្ល្រក់ឯកសារនៅឯការិយាល័យជំនួយប្រចាំខោនធីក្នុងតំបន់របស់អ្នកផងដ្ររ។

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយក្នុងការប្រើ COMPASS សូមហៅទូរសព្ទទៅខ្រស្រទូរសព្ទជំនួយតាមល្រខ 
1-800-692-7462 ចាប់ពីថ្ង្រចន្ទ ដល់ថ្ង្រសុក្រ ចន្ល្រះម៉្រង 8:30 ព្រឹក ដល ់4:45 លា្ង្រច។
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តម្រូវការទាមទារបន្តការថ្រទាំសុខភាពឡើងវិញ និងការបញ្ចប់ការបន្តធានារ៉្រប់រង

តើតម្រូវការទាមទារការបន្ត ធានារ៉្រប់រងជាអ្វី ហើយតើ វាជាប់ពាក់ព័ន្ធ អ្វីខ្លះជាមួយជំនួយវ្រជ្ជសាស្រ្ត (MA) និងកម្មវិធីធានារ៉្រប់រងសុខភាព
កុមារ (CHIP)?  
នៅអំឡុងព្រលជំងឺរតត្របាត នៅរដ្ឋ Pennsylvania អាចបន្តការធានារ៉្រប់រងសុខភាព MA និងកម្មវិធី CHIP សម្រ្រប់មនុស្រសភាគច្រើន 
ទោះបីជាពួកគ្រមិនមានសិទ្ធិទទួលបាន ឬមិនបានសុំបន្តការធានារ៉្រប់រងរបស់ពួកគ្រឡើងវិញក៏ដោយ។ ការណ៍ន្រះត្រូវបានគ្រហៅថា
តម្រូវការទាមទារការ បន្ត ការធានារ៉្រប់រង។
នៅខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ 2022 រដា្ឋ្រភិបាលសហព័ន្ធបានអនុម័តច្របាប់មួយដ្រលបញ្ចប់តម្រូវការទាមទារ ការបន្ត ធានារ៉្រប់រង សម្រ្រប់ជំនួយ MA និង
កម្មវិធី CHIP នៅថ្ង្រទី 31 ខ្រមីនា ឆ្ន្រំ 2023។ អ្នកដ្រលទទួលបានជំនួយ MA និង/ឬ កម្មវិធី CHIP បនា្ទ្រប់ពីថ្ង្រទី 31 ខ្រមីនា ឆា្ន្រំ 2023 
នឹងត្រូវបំព្រញ ឯកសារសុំបន្ត ប្រចាំឆា្ន្រំរបស់ពួកគ្រឡើងវិញ នៅព្រលឯកសារផុតកំណត់ ដើម្របីពិនិត្រយមើលថាតើពួកគ្រនៅត្រមាន
សិទ្ធិទទួលបានការធានារ៉្រប់រងសុខភាពឬទ្រ។ ការមិនបញ្ចប់ ការសុំបន្តធានារ៉្រប់រង របស់អ្នកឡើងវិញទាន់ព្រលវ្រលា អាចនាំឱ្រយ ការ 
ធានារ៉្រប់រងសុខភាពរបស់អ្នក ត្រូវបញ្ចប់។

តើឥឡូវន្រះ ខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះ? 
លោកអ្នកត្រូវត្រសុំបន្ត ជំនួយ MA និង/ឬ កម្មវិធី CHIP របស់អ្នកឡើងវិញ។ សូមរកមើលកញ្ចប់សុំបន្ត ជំនួយ របស់អ្នកតាមប៉ុស្តប្រ្រសណីយ៍ 
ដ្រលនឹងផ្ញើជូនក្នុងរយៈព្រល 30 ទៅ 60 ថ្ង្របនា្ទ្រប់។ លោកអ្នកត្រូវត្របំព្រញ និងប្រគល់កញ្ចប់ព័ត៌មានសុំបន្ត របស់អ្នកទៅការិយាល័យ
ជំនួយខោនធី (County Assistance Office, CAO) នៅមូលដា្ឋ្រនរបស់អ្នកដោយផ្ទ្រល់ ឬតាមប៉ុស្តប្រ្រសណីយ៍ អនឡាញាតាម 
COMPASS ឬតាមការហៅទូរសព្ទត្រឹមកាលបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបោះពុម្ពនៅលើកញ្ចប់ព័ត៌មានន្រះ។ 
ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនប្រគល់ឯកសារសុំបន្ត ដ្រលបានបំព្រញ ហើយ របស់ លោកអ្នក តាមកាលបរិច្ឆ្រទដ្រលដល់ព្រលវ្រលាប្រគល់
ត្រឡប់មកវិញទ្រ ការធានារ៉្រប់រងសុខភាពរបស់ MA/CHIP របស់អ្នកនឹងត្រូវបញ្ចប់។

តើខ្ញុំនឹងទទួលបានកញ្ចប់ព័ត៌មានសុំបន្តរបស់ខ្ញុំសម្រ្រប់ជំនួយ MA និង/ឬ កម្មវិធី CHIP នៅព្រលណា?
សំណុំឯកសារបន្តជាថ្មីរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានផ្ញើទៅអ្នកមួយខ្រមុនព្រលការបន្តរបស់អ្នកដល់កំណត់។ ប្រសិនបើអ្នកបានចុះឈ្ម្រះដើម្របី
ទទួលបានសារជាអក្រសរពីក្រសួងស្រវាមនុស្រសជាតិ (DHS+) របស់ទីក្រុង Pennsylvania អ្នកនឹងទទួលបានការជូនដំណឹងជាអក្រសរ
នៅព្រលដ្រលសំណុំឯកសារបន្តជាថ្មីរបស់អ្នកត្រូវបានផ្ញើទៅអ្នក។ ស្វ្រងយល់ពីរបៀបចុះឈ្ម្រះសម្រ្រប់សារជាអក្រសរព ីDHS តាមរយៈ 
dhs.pa.gov/text។

តើខ្ញុំបំព្រញឯកសារបន្តជាថ្មីរបស់ខ្ញុំយ៉្រងដូចម្ដ្រច? តើខ្ញុំអាចបំព្រញឯកសារបន្តជាថ្មីរបស់ខ្ញុំតាមអ៊ីនធឺណិត ឬតាមទូរសព្ទបានទ្រ?
សំណុំឯកសារបន្តជាថ្មីអាចត្រូវបានបំព្រញតាមវិធីមួយចំនួន៖

•    ដោយការបញ្ជូនឯកសារសុំ បន្តទៅការិយាល័យ CAO របស់អ្នកតាមប្រ្រសណីយ៍ ឬដាក់ឯកសារដោយផ្ទ្រល់។  
•    តាមទូរសព្ទដោយហៅទៅល្រខ 1-866-550-4355 ថ្ង្រចន្ទ ដល់ថ្ង្រសុក្រ ចនោ្ល្រះម៉្រង 8 ព្រឹក ដល់ 4:30 ល្ង្រច។
•    លើអ៊ីនធឺណិតតាមរយៈ dhs.pa.gov/COMPASS

មធ្រយោបាយងាយស្រួលបំផុត ដើម្របីបំព្រញឯកសារសុំបន្តរបស់អ្នកគឺតាមអនឡាញតាមគ្រហទំព័រ dhs.pa.gov/COMPASS។ អ្នក
ក៏អាចដាក់បញ្ជូនឯកសារផ្ទៀងផ្ទ្រត់ដ្រលត្រូវការណាមួយនៅលើ COMPASS ឬតាមរយៈកម្មវិធីឧបករណ៍ចល័ត myCOMPASS PA។ 
អ្នកអាចទាញយកកម្មវិធីឧបករណ៍ចល័ត myCOMPASS PA ដោយឥតគិតថ្ល្រព ីApple App Store ឬ Google Play Store។

តើខ្ញុំត្រូវបំព្រញ និងដាក់បញ្ជូនឯកសារបន្តជាថ្មីរបស់ខ្ញុំរយៈព្រលប៉ុនា្ម្រន?
កាលបរិច្ឆ្រទនៅព្រលណាយើងត្រូវការឯកសារសុំបន្ត និងព័ត៌មានរបស់អ្នកត្រូវបានរយបញ្ជីក្នុងកញ្ចប់ព័ត៌មានសុំបន្ត របស់អ្នក។ ប្រសិនបើ
លោកអ្នកមានបញ្ហ្រក្នុងការបំព្រញឯកសារសុំបន្តរបស់អ្នក ឬទទួលបានឯកសារដ្រលត្រូវការតាមកាលបរិច្ឆ្រទនៅលើកញ្ចប់ព័ត៌មានសុំបន្ត 
របស់អ្នក សូមទាក់ទងការិយាល័យជំនួយខោនធី (County Assistance Office) នៅមូលដា្ឋ្រនរបស់អ្នក ឬមជ្រឈមណ្ឌលស្រវាកម្មអតិថិជន
ទូទាំងរដ្ឋ (Statewide Customer Service Center) តាមល្រខ 1-877-395-8930។ នៅទីក្រុង Philadelphia 
សូមហៅទូរសព្ទទៅល្រខ 215-560-7226។ មជ្រឈមណ្ឌលទាំងន្រះបើកបម្រើការចាប់ពីថ្ង្រចន្ទ ដល់ថ្ង្រសុក្រ ពីម៉្រង 
8 ព្រឹក ដល ់4:30 ល្ង្រច។
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ចុះប្រសិនបើសំណុំឯកសាររបស់ខ្ញុំមិនត្រូវបានដឹកជញ្ជូន ឬមកដល់យឺត?
ប្រសិនបើអ្នកមិនទទួលបានសំណុំឯកសាររបស់អ្នក ឬការមកដល់មានភាពយឺតយា៉្រវ សូមហៅទូរសព្ទទៅមជ្រឈមណ្ឌលស្រវាអតិថិជន
ទូទាំងរដ្ឋតាមល្រខ 1-877-395-8930 ឬ 215-560-7226 នៅទីក្រុង Philadelphia ចាប់ពីថ្ង្រចន្ទ ដល់ថ្ង្រសុក្រ ពីម៉្រង 8 ព្រឹក ដល ់4:30 
ល្ង្រច។ ពួកគ្រអាចផ្ញើជូនលោកអ្នកនូវកញ្ចប់ព័ត៌មាន និងជួយធ្វើឱ្រយប្រ្រកដថាលោកអ្នកមានព្រលវ្រលគ្រប់គ្រ្រន់ ដើម្របីសុំបន្តជំនួយ របស់
អ្នកឡើងវិញ និងផ្តល់ជូនយើងនូវឯកសារដ្រលត្រូវការ។
លោកអ្នកក៏អាចដាក់ឯកសារសំុបន្ត របស់អ្នកតាមអនឡាញតាមគ្រហទំព័រ dhs.pa.gov/COMPASS ឬតាមការហៅទូរសព្ទទៅល្រខ 
1-866-550-4355 ដើម្របីបំព្រញឯកសារ សំុបន្តរបស់អ្នកតាមទូរសព្ទជាមួយអ្នកតំណាងមា្ន្រក់។ 

តើមានអ្វីកើតឡើង បើខ្ញុំមិនផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវឯកសារសុំបន្ត  និង/ឬ ឯកសារដ្រលត្រូវការរបស់ខ្ញុំតាមកាលបរិច្ឆ្រទនៅលើកញ្ចប់
ឯកសារ សុំបន្តរបស់ខ្ញុំ?
ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនបញ្ជូនកញ្ចប់ឯកសារសុំបន្តរបស់អ្នកមកយើង ឬមិនផ្តល់ជូនយើងនូវឯកសារដ្រលត្រូវការតាមកាលបរិច្ឆ្រទនៅ
លើកញ្ចប់ឯកសារសុំបន្តរបស់អ្នកទ្រ ការធានារ៉្រប់រងសុខភាព MA និង/ឬ CHIP របស់អ្នក នឹងត្រូវបញ្រឈប់។ លោកអ្នកនឹងទទួលបាន
លិខិតជូនដំណឹងតាមប៉ុស្តប្រ្រសណីយ៍ដ្រលប្រ្រប់លោកអ្នកថាការធានារ៉្រប់រងវ្រជ្ជសាស្ត្ររបស់អ្នក នឹងត្រូវបញ្ចប់។ លិខិតជូនដំណឹងនឹង
ប្រ្រប់លោកអ្នកពីរបៀបប្តឹងឧទ្ធរណ៍ចំពោះការសម្រ្រចចិត្តដោយស្នើសុំឱ្រយមានសវនាការយុត្តិធម៌ ប្រសិនបើលោកអ្នកគិតថាយើងធ្វើខុស
យា៉្រងដូចម្ត្រច។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនប្តឹងឧទ្ធរណ៍ទ្រ លោកអ្នកនៅត្រអាចផ្តល់ជូនយើងនូវឯកសារសុំបន្ត និង/ឬ ឯកសារដ្រលត្រូវការ
របស់អ្នក រហូតដល់ 90 ថ្ង្របនា្ទ្រប់ពីកាលបរិច្ឆ្រទការជូន ដំណឹង អំពីការបញ្ចប់ការ ធានារ៉្រប់រងវ្រជ្ជសាស្ត្ររបស់អ្នកដោយមិនចាំបាច់មានការ
ដាក់ពាក្រយសុំជាថ្មីនោះទ្រ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកនៅត្រមានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយ MA/CHIP នោះ MA/CHIP របស់អ្នកនឹងបើកដំណើរការ
ឡើងវិញដោយគ្ម្រនគមា្ល្រត ធានារ៉្រប់រងនោះទ្រ។ 

ចុះបើខ្ញុំបញ្ចប់ឯកសារសុំបន្តរបស់ខ្ញុំ ហើយ ហើយខ្ញុំមិនមានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយ MA និង/ឬ CHIP វិញ?
ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនមានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយ MA និង/ឬ CHIP នោះទ្រ លោកអ្នកនឹងទទួលបានលិខិតជូនដំណឹងតាមប៉ុស្ត
ប្រ្រសណីយ៍ដ្រលប្រ្រប់លោកអ្នកថាការធានារ៉្រប់រងវ្រជ្ជសាស្ត្ររបស់អ្នក នឹងត្រូវបញ្ចប់នៅព្រលណា។ លោកអ្នកអាចប្តឹងឧទ្ធរណ៍ចំពោះ
ការសម្រ្រចន្រះ ប្រសិនបើលោកអ្នកគិតថាយើងបានធ្វើខុស ដោយសុំឱ្រយមានសវនាការយុត្តិធម៌មួយ។ បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ និងសិទ្ធិសវនាការ
ដោយយុត្តិធម៌ និងរបៀបដាក់បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍នឹងមាននៅក្នុងលិខិតជូនដំណឹងដ្រលលោកអ្នកទទួលបាន។ 
ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនមានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយ MA និង/ឬ CHIP ទ្រ លោកអ្នកអាចត្រូវបានបញ្ជូនទៅ Pennie® ដ្រលជាទីផ្រសារ
ធានារ៉្រប់រងសុខភាពនិងធ្ម្រញផ្លូវការនៅរដ្ឋ Pennsylvania និងជាប្រភពជំនួយហិរញ្ញវត្ថុត្រមួយគត់ដើម្របីកាត់បន្ថយតម្ល្រន្រការធានារ៉្រប់រង 
និងការថ្រទាំសុខភាព។ លោកអ្នកអាចស្វ្រងយល់បន្ថ្រមអំពី Pennie ដោយចូលទៅគ្រហទំព័រ pennie.com/connect ឬហៅទូរសព្ទទៅ
ល្រខ 1-844-844-8040។ 
កុមារដ្រលមានអាយុក្រ្រម 19 ឆ្ន្រំ ដ្រលមិនមានសិទ្ធិទទួលបានជំនួយ MA អាចត្រូវ បានពិនិត្រយឡើងវិញសម្រ្រប់កម្មវិធី CHIP។ 
លោកអ្នកអាចស្វ្រងយល់បន្ថ្រមអំពីកម្មវិធី CHIP ដោយចូលទៅគ្រហទំព័រ www.chipcoverspakids.com ឬហៅទៅល្រខ បណា្ត្រញទាន់
ហ្រតុការណ៍កម្មវិធី CHIP Helpline តាមល្រខ 1-800-986-KIDS(5437)។

 

ស្វ្រងយល់បន្ថ្រមអំពីការសុំបន្តជំនួយ MA/CHIP របស់អ្នក និង
ការបញ្ចប់តម្រូវការទាមទារការបន្តធានារ៉្រប់រងតាមគ្រហទំព័រ 

dhs.pa.gov/PHE ឬដោយស្គ្រនល្រខកូដ QR។

 
មធ្រយោបាយងាយស្រួលបំផុតដើម្របីរក្រសាការ ធានារ៉្រប់រងរបស់អ្នក 

និងព័ត៌មានសំខាន់ៗផ្រស្រងទៀតគឺ
តាមរយៈការចុះឈ្ម្រះដើម្របីទទួលបានសារជាអក្រសរពី DHS។
  ទទួលសារជាអក្រសរដោយចូលទៅកាន់ dhs.pa.gov/text


