
សារចាបំាចម់យួពី Medicareសារចាបំាចម់យួពី Medicare

ការឈប�ៀ�ឈធៀ�ផែេការអាច

្តេ្្ំំតមចបបាកអ់នាកបាេ
បតរួតពតិេតិត្យជឈបមើ្តរ�្់តអនាកឈៅ  
MEDICARE.GOV

ការចុះឈ ម្ ះឈ�ើកចំហរ  ការចុះឈ ម្ ះឈ�ើកចំហរ  
Medicare គឺឈៅទីឈេះ។Medicare គឺឈៅទីឈេះ។
ឆ្នា ឈំេះ ផែេការ Medicare មាេ�ពុ្វលាភរ៉ា �រ់ងទា�ជាប�វឆ្នា ឈំេះ ផែេការ Medicare មាេ�ពុ្វលាភរ៉ា �រ់ងទា�ជាប�វ
ត្តិសាស្ត្ - ធ្លា កចុ់ះជាមធ្យម 34% កនាុងរយៈឈពល 3 ឆ្នា ចុំងក ្ត្តិសាស្ត្ - ធ្លា កចុ់ះជាមធ្យម 34% កនាុងរយៈឈពល 3 ឆ្នា ចុំងក ្
ឈរយឈហើយឈៅរដ្ឋខលាះធ្លា កចុ់ះជាង 50% ។ ឥឡូវវាគឺដល់ឈពឈរយឈហើយឈៅរដ្ឋខលាះធ្លា កចុ់ះជាង 50% ។ ឥឡូវវាគឺដល់ឈព
លផដលបតរូវបតរួតពតិេតិត្យជឈបមើ្តបគ�ដណ្ដ �់រ់�្់តអនាកឈហើយ។លផដលបតរូវបតរួតពតិេតិត្យជឈបមើ្តបគ�ដណ្ដ �់រ់�្់តអនាកឈហើយ។

ឈហតុអ្វីឈប�ៀ�ឈធៀ�ផែេការ្តបមា�់ឈហតុអ្វីឈប�ៀ�ឈធៀ�ផែេការ្តបមា�់
ឆ្នា ឈំបកាយ?ឆ្នា ឈំបកាយ?
ដូចអ្វីផដលការផែទា្ុំតខភាពរ�្់តអនាកបតរូវការផ្លា ្់ត�្ូ រដូច ្ដូចអ្វីផដលការផែទា្ុំតខភាពរ�្់តអនាកបតរូវការផ្លា ្់ត�្ូ រដូច ្
ឈេះឈធ្វើផែេការ Medicare ។ កំុ្តេមតថា ការបគ�ដណ្ដ ��់ឈេះឈធ្វើផែេការ Medicare ។ កំុ្តេមតថា ការបគ�ដណ្ដ ��់
ច្ុ�្បេនារ�្់តអនាកគឺឈៅផតជាជឈបមើ្តល្អ�ែុំតរ�្់តអនាកឱ្យឈសាះ។ បកឈឡកឈមើលច្ុ�្បេនារ�្់តអនាកគឺឈៅផតជាជឈបមើ្តល្អ�ែុំតរ�្់តអនាកឱ្យឈសាះ។ បកឈឡកឈមើល
ផែេការ�ច្ុ�្បេនារ�្់តអនាក តមមលា េតិងតបមរូវការ្ុតខភាព �ន្ទា �ម់កចូលឈៅកាេ ់ផែេការ�ច្ុ�្បេនារ�្់តអនាក តមមលា េតិងតបមរូវការ្ុតខភាព �ន្ទា �ម់កចូលឈៅកាេ ់
Medicare.gov/plan-compareMedicare.gov/plan-compare ឈដើម្បឈីប�ៀ�ឈធៀ�ផែេការ។ អនាកប�ផហល ឈដើម្បឈីប�ៀ�ឈធៀ�ផែេការ។ អនាកប�ផហល
ជាផ្ត្វងរកអត្ថប�ឈោជេ�៍ផេ្ថមែមី ្តេ្្ំំតមចែវ តិកា ឬទាងំពីរ។ជាផ្ត្វងរកអត្ថប�ឈោជេ�៍ផេ្ថមែមី ្តេ្្ំំតមចែវ តិកា ឬទាងំពីរ។

ឈហើយកំុឈភលាច ថានា �ំង្កា រជំងបឺគរុេផ្្សាយបតរូវបាេគ ្ឈហើយកំុឈភលាច ថានា �ំង្កា រជំងបឺគរុេផ្្សាយបតរូវបាេគ ្
រ�ដណ្�ឈ់ោយ Medicare ។រ�ដណ្�ឈ់ោយ Medicare ។
មេុ្ត្ជាឈបចើេផដលមាេ Medicare មេុ្ត្ជាឈបចើេផដលមាេ Medicare 
គជឺាជេជាតតិអាឈមរ តិកាងំវយ័ចណំា្់ត,  ឈហតុដូឈចនាះឈហើយគជឺាជេជាតតិអាឈមរ តិកាងំវយ័ចណំា្់ត,  ឈហតុដូឈចនាះឈហើយ
ពកួឈគមាេហាេតិភយ័ខ្ព្់តចំឈោះែលវ តិបាកធ្ងេធ់្ងរពីជងំែឺ ្ពកួឈគមាេហាេតិភយ័ខ្ព្់តចំឈោះែលវ តិបាកធ្ងេធ់្ងរពីជងំែឺ ្
តាសាយ។ ការចាកថ់ានា �ំង្កា រជំងបឺគរុេផ្្សាយគឺជាការការោតាសាយ។ ការចាកថ់ានា �ំង្កា រជំងបឺគរុេផ្្សាយគឺជាការការោ
រដល៏្អ�ែុំតរ�្់តអនាកពីការឆលាង េតិងឆលាងជំងបឺគរុេផ្្សាយឈហើយវាបតរូវបាេបគ�ដរដល៏្អ�ែុំតរ�្់តអនាកពីការឆលាង េតិងឆលាងជងំបឺគរុេផ្្សាយឈហើយវាបតរូវបាេបគ�ដ
ណ្�ឈ់ោយផែេការ Medicare ឈោយមតិេគតិតមែលា្តបមា�អ់នាកឈៅឈពល�ោំក់ណ្�ឈ់ោយផែេការ Medicare ឈោយមតិេគតិតមែលា្តបមា�អ់នាកឈៅឈពល�ោំក់
ឈោយអនាកែល់្ឈ្តវាកនាុង�ណ្ាញ។ ការោរខលាួេអនាក េតិងអនាកដមទ។ ឈៅជ�ួបគរូឈពទ្យ ឈោយអនាកែល់្ឈ្តវាកនាុង�ណ្ាញ។ ការោរខលាួេអនាក េតិងអនាកដមទ។ ឈៅជ�ួបគរូឈពទ្យ 
ឱ្តែសា្ថ េ ឬអនាកែល់្ឈ្តវាកនាុងប្តរុកឈែ្ងឈទៀតឈដើម្បទីទលួថានា �ំង្កា រជំងផ្ឺ្សាយឱ្តែសា្ថ េ ឬអនាកែល់្ឈ្តវាកនាុងប្តរុកឈែ្ងឈទៀតឈដើម្បទីទលួថានា �ំង្កា រជំងផ្ឺ្សាយ
ឈៅមែ្ងឈេះ។ឈៅមែ្ងឈេះ។

ការចការចុះឈ្ះឈ ម្ ះឈះឈ��ើកចំហរកចំហរ
MED ICARE

ុ ម ើ

មែ្ងទី 15 ផខតុលា ដល់មែ្ងទី 7 ផខធនាូមែ្ងទី 15 ផខតុលា ដល់មែ្ងទី 7 ផខធនាូ

ឈប�ៀ�ឈធៀ�ផែេការពីែទាះ ឈប�ៀ�ឈធៀ�ផែេការពីែទាះ 
្ុតវត្ថតិភាពរ�្់តអនាក។្ុតវត្ថតិភាពរ�្់តអនាក។
ផ្ត្វងរកផែេការ េតិងទទលួការបា៉ា េស់ាម េ្តបមា�ឈ់វជ្ជ�ញ្្ជ រ�្់តអនាកឈៅ ផ្ត្វងរកផែេការ េតិងទទលួការបា៉ា េស់ាម េ្តបមា�ឈ់វជ្ជ�ញ្្ជ រ�្់តអនាកឈៅ 

Medicare.govMedicare.gov។ ប�្តតិេឈ�ើការបគ�ដណ្ដ ��់ចុ្�្បេនារ�្់តអនាកឈៅផតឆ ្។ ប�្តតិេឈ�ើការបគ�ដណ្ដ ��់ចុ្�្បេនារ�្់តអនាកឈៅផតឆ ្

ឈលើយត�េងឹតបមរូវការរ�្់តអនាក �ន្ទា �ម់កអនាកមតិេចាបំាចឈ់ធ្វើអ្វទីាងំអ្់ត។ឈលើយត�េឹងតបមរូវការរ�្់តអនាក �ន្ទា �ម់កអនាកមតិេចាបំាចឈ់ធ្វើអ្វទីាងំអ្់ត។

្តេ្្ំំតមចអាងំ្ុ៊តយលីេជាមយួ ្តេ្្ំំតមចអាងំ្ុ៊តយលីេជាមយួ 
Medicare ។Medicare ។
ចា�ឈ់ែ្ើមពីមែ្ងទី 1 ផខមករឆ្នា  ំ2021 អនាកប�ផហលជាអាច្តេ្្ំំតមចមែលាអាំចា�ឈ់ែ្ើមពីមែ្ងទី 1 ផខមករឆ្នា  ំ2021 អនាកប�ផហលជាអាច្តេ្្ំំតមចមែលាអាំ

ង្ុ៊តយលីេ។ ផែេការថានា ឈំពទ្យ Medicare រ�រ់យឆ្នា  ំ2021 េឹងែល់្ជូេង្ុ៊តយលីេ។ ផែេការថានា ឈំពទ្យ Medicare រ�រ់យឆ្នា  ំ2021 េឹងែល់្ជូេ

េូវការែ្គតែ់្គងែ់លតិតែលអាងំ្ុ៊តយលីេោ៉ា ងឈបចើេកនាុងមយួផខឈោយចណំាេូវការែ្គតែ់្គងែ់លតិតែលអាងំ្ុ៊តយលីេោ៉ា ងឈបចើេកនាុងមយួផខឈោយចណំា

យផត 35 ដុលាលា រ ឬតតិចជាងឈេះ។ អនាកអាច្តេ្្ំំតមចបាេជាមធ្យម 446 ដុយផត 35 ដុលាលា រ ឬតតិចជាងឈេះ។ អនាកអាច្តេ្្ំំតមចបាេជាមធ្យម 446 ដុ

លាលា រកនាុងមយួឆ្នា ឈំលើមែលាអាងំ្ុ៊តយលីេឈបរៅឈហាឈ ៉៉ា ។ ចូលឈៅ  លាលា រកនាុងមយួឆ្នា ឈំលើមែលាអាងំ្ុ៊តយលីេឈបរៅឈហាឈ ៉៉ា ។ ចូលឈៅ  Medicare.Medicare.

gov/plan-comparegov/plan-compare ឈដើម្បរីកឈមើលផែេការជាមយួេងឹការ្តេ្្ំំតមច ឈដើម្បរីកឈមើលផែេការជាមយួេងឹការ្តេ្្ំំតមច

អាងំ្ុ៊តយលីេែម។ីអាងំ្ុ៊តយលីេែម។ី

ចងឱ់្យេតិោយពីវាម្ដងឈទៀត?ចងឱ់្យេតិោយពីវាម្ដងឈទៀត?
្ូតមឈៅទូរ្័តពទាមកឈលខ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)  ្ូតមឈៅទូរ្័តពទាមកឈលខ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)  
្តបមា�អ់នាកឈប�ើ TTY ។ 1-877-486-2048្តបមា�អ់នាកឈប�ើ TTY ។ 1-877-486-2048

ពកួឈយើងឈៅទីឈេះ 24 ឈមា៉ា ងកនាុងមយួមែ្ងឈដើម្បជីយួ�អឡុំងឈពលការឈ�ើកការចុះពកួឈយើងឈៅទីឈេះ 24 ឈមា៉ា ងកនាុងមយួមែ្ងឈដើម្បជីយួ�អឡុំងឈពលការឈ�ើកការចុះ

ឈ ម្ ះ រមួទាងំឈពលចុង្តបា្ដ ហ៍។ ឬទទលួការប�ឹកសាធ្ន្រ៉ា �រ់ង្ុតខភាពែ ្ឈ ម្ ះ រមួទាងំឈពលចុង្តបា្ដ ហ៍។ ឬទទលួការប�ឹកសាធ្ន្រ៉ា �រ់ង្ុតខភាពែ ្
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