
អ្ននកអាចរកឃើ�ើញគឃើ��ងសុុខភាពដែ�ល�ន

សុនំ�លុយឃើ�ឃើលើថ្លៃ�ៃដែ�ទាំ�សុុខភាពរបស់ុអ្ននកឃើ�ឃើលើឃើគហទំ�ព័រ CoverME.gov – គឺទីំផ្សាារ
ធានារ៉ាាប់រងសុុខភាព�ីរីបស់ុរ�ឋ Maine ដែ�លបឃើងើើតឃើ�ើងឃើ�យរ�ឋ Maine សុ��ប់រ�ឋ 
Maine។

ការឃើបើកចុ�ឃើ�ី�សុ��ប់ការរ៉ាាប់រងសុុខភាពឆ្នាំន � 2022 គឺមក�ល់ឃើហើយ និងកាន់ដែត�បឃើសុើរជាងឃើពលណាៗ
ទាំ�ងអ្នស់ុ។ ឃើពលឃើេលាឃើ�ើមីចុី�ឃើ�ី�គឺចាប់ពីថ្លៃ�ៃទីំ 1 ដែខេចិិកិា �ល់ថ្លៃ�ៃទីំ 15 ដែខមករ៉ា ឆ្នាំន � 2022។ ឆ្នាំន �ឃើន� ជំ�នួយ
ហិរញ្ញញេតុុដែ�លឃើកើនឃើ�ើងគឺ�នឃើ�ើមីឃីើ�ើើឲ្យយការរ៉ាាប់រងកាន់ដែត�នតថ្លៃមៃសុមរមយ - សុ��ប់មនុសុំរ៉ាល់គ្នាន  - ជាង
ធាៃ ប់�នពីមុនមក។ ពលរ�ឋរ�ឋ Maine ឃើ�ចើនជាង 80% ដែ�លទិំញការធានារ៉ាាប់រងឃើ�ឃើលើឃើគហទំ�ព័រ CoverME.
gov �នលកខណៈៈសុមីតិ�ិគប់�គ្នាន់សុ��ប់ជំ�នួយហិរញ្ញញេតុុ ឃើ�ើមីីកាត់បនយុបុពើលាភ�បចា�ដែខរបស់ុពួកឃើគ។ ឃើបើ
ឃើទាំ�បីជាអ្ននកមិន�នសិុទំិទិំទួំលបានពីមុនមកក៏ឃើ�យ ក៏�ល់ឃើពលឃើេលាកនងុការពិនិតយឃើមើលមដងឃើទំៀតឃើហើយ។

ឃើ�ឃើលើឃើគហទំ�ព័រ CoverME.gov អ្ននកអាចឃើ�បៀបឃើ�ៀបជំឃើ�មើសុថ្លៃនគឃើ��ង �ក់ពាកយសុុ�ជំ�នួយហិរញ្ញញេតុុ និងទំទួំល
បានជំ�នួយកនងុការចុ�ឃើ�ី�ឃើ�កនងុគឃើ��ងដែ�ល�តេូនឹងត�មេូការ និង�េកិារបស់ុអ្ននក។

ចុ�ឃើ�ី�ឃើ�ថ្លៃ�ៃឃើន�ឃើ�ឃើលើឃើគហទំ�ព័រ CoverME.gov!
ការចុ�ឃើ�ី�សុ��ប់ការរ៉ាាប់រងឆ្នាំន � 2022 គឺឃើបើកឃើហើយឥ�ូេឃើន�។

ការធានារ៉ាាប់រងសុុខភាពដែ�ល
ឃើទំើបដែត�នតថ្លៃមៃកាន់ដែតសុមរមយ
ការធានារ៉ាាប់រងសុុខភាពដែ�ល
ឃើទំើបដែត�នតថ្លៃមៃកាន់ដែតសុមរមយ

ទំទួំលបានជំ�នួយឥតគិតថ្លៃ�ៃមកពីអ្ននកជំ�នាញខាងចុ�ឃើ�ី�កនុងមូល�ឋ នឃើ�ើមីី�ក់ពាកយសុុ�។

ទូរូសព្ទទ៖  (866) 636-0355 TTY 711 ។ សម្រា�ប់់ភាសាក្រៅម្រា�ព្ទអីង់់ក្រៅ�េស សមូក្រៅម្រា�សីក្រៅរ �ស�ក្រៅម្រាមីស 4។សមូចូលូក្រៅមីលក្រៅ�ហទូពំ្ទរ័៖ coverME.gov/localhelp។

 + បុពើលាភ�បចា�ដែខទាំបឃើសុីើនឹងបានីុាន�ុលាៃ របាឃុើណាះ �កនងុមួយដែខ

 + ថ្លៃ�ៃច�ណាយឃើចញពីឃើ�ឃើ�ាផ្ទាា ល់ខៃនួទាំប

 + ការរ៉ាាប់រងដែ�ល�នគុណៈភាព �គប់�ជំងុឃើ�ជាយ ដែ�លនឹងការពារ អ្ននក�បសិុនឃើបើអ្ននក�នឃើ�គ្នា�ថ្នាន ក់ ឬជំ�ងឺ�ៃន់ៗ

 + ការរ៉ាាប់រងដែ�លមិនអាចឃើ�ើើឲ្យយអ្ននកដែបរមុខឃើចញ ឬគិតថ្លៃ�ៃពីអ្ននកកាន់ដែតឃើ�ចើនសុ��ប់អាការដែ�ល�នស្រា�ប់ឃើ�ើយ



អ្ននកអាចរកឃើ�ើញគឃើ��ងសុុខភាពដែ�ល�ន

សុនំ�លុយឃើ�ឃើលើថ្លៃ�ៃដែ�ទាំ�សុុខភាពរបស់ុអ្ននកឃើ�ឃើលើឃើគហទំ�ព័រ CoverME.gov – គឺទីំផ្សាារ
ធានារ៉ាាប់រងសុុខភាព�ីរីបស់ុរ�ឋ Maine ដែ�លបឃើងើើតឃើ�ើងឃើ�យរ�ឋ Maine សុ��ប់រ�ឋ 
Maine។

ការឃើបើកចុ�ឃើ�ី�សុ��ប់ការរ៉ាាប់រងសុុខភាពឆ្នាំន � 2022 គឺមក�ល់ឃើហើយ និងកាន់ដែត�បឃើសុើរជាងឃើពលណាៗ
ទាំ�ងអ្នស់ុ។ ឃើពលឃើេលាឃើ�ើមីចុី�ឃើ�ី�គឺចាប់ពីថ្លៃ�ៃទីំ 1 ដែខេចិិកិា �ល់ថ្លៃ�ៃទីំ 15 ដែខមករ៉ា ឆ្នាំន � 2022។ ឆ្នាំន �ឃើន� ជំ�នួយ
ហិរញ្ញញេតុុដែ�លឃើកើនឃើ�ើងគឺ�នឃើ�ើមីីឃើ�ើើឲ្យយការរ៉ាាប់រងកាន់ដែត�នតថ្លៃមៃសុមរមយ - សុ��ប់មនុសុំរ៉ាល់គ្នាន  - ជាង
ធាៃ ប់�នពីមុនមក។ ពលរ�ឋរ�ឋ Maine ឃើ�ចើនជាង 80% ដែ�លទិំញការធានារ៉ាាប់រងឃើ�ឃើលើឃើគហទំ�ព័រ CoverME.
gov �នលកខណៈៈសុមីតិិ�គប់�គ្នាន់សុ��ប់ជំ�នួយហិរញ្ញញេតុុ ឃើ�ើមីកីាត់បនយុបុពើលាភ�បចា�ដែខរបស់ុពួកឃើគ។ ឃើបើ
ឃើទាំ�បីជាអ្ននកមិន�នសិុទំិទិំទួំលបានពីមុនមកក៏ឃើ�យ ក៏�ល់ឃើពលឃើេលាកនងុការពិនិតយឃើមើលមដងឃើទំៀតឃើហើយ។

ឃើ�ឃើលើឃើគហទំ�ព័រ CoverME.gov អ្ននកអាចឃើ�បៀបឃើ�ៀបជំឃើ�មើសុថ្លៃនគឃើ��ង �ក់ពាកយសុុ�ជំ�នួយហិរញ្ញញេតុុ និងទំទួំល
បានជំ�នួយកនងុការចុ�ឃើ�ី�ឃើ�កនងុគឃើ��ងដែ�ល�តេូនឹងត�មេូការ និង�េកិារបស់ុអ្ននក។

ចុ�ឃើ�ី�ឃើ�ថ្លៃ�ៃឃើន�ឃើ�ឃើលើឃើគហទំ�ព័រ CoverME.gov!

ការធានារ៉ាាប់រងសុុខភាពដែ�ល
ឃើទំើបដែត�នតថ្លៃមៃកាន់ដែតសុមរមយ
ការធានារ៉ាាប់រងសុុខភាពដែ�ល
ឃើទំើបដែត�នតថ្លៃមៃកាន់ដែតសុមរមយ

ទំទួំលបានជំ�នួយឥតគិតថ្លៃ�ៃមកពីអ្ននកជំ�នាញខាងចុ�ឃើ�ី�កនុងមូល�ឋ នឃើ�ើមីី�ក់ពាកយសុុ�។

ទូំរសុពទ៖  (866) 636-0355 TYY 711 ។ សុ��ប់ភាសាឃើ��ពីអ្នង់ឃើគៃសុ សូុមឃើ�ជំើសុឃើរ ើសុជំឃើ�មើសុ 4។សូុមចូលឃើមើលឃើគហទំ�ព័រ៖ coverME.gov/localhelp។

+ បុពើលាភ�បចា�ដែខទាំបឃើសុីើនឹងបានីុាន�ុលាៃ របាឃុើណាះ �កនងុមួយដែខ

+ ថ្លៃ�ៃច�ណាយឃើចញពីឃើ�ឃើ�ាផ្ទាទ ល់ខៃនួទាំប

+ ការរ៉ាាប់រងដែ�ល�នគុណៈភាព �គប់�ជុំងឃើ�ជាយ ដែ�លនឹងការពារ អ្ននក�បសិុនឃើបើអ្ននក�នឃើ�គ្នា�ថ្នាន ក់ ឬជំ�ងឺ�ៃន់ៗ

+ ការរ៉ាាប់រងដែ�លមិនអាចឃើ�ើើឲ្យយអ្ននកដែបរមុខឃើចញ ឬគិតថ្លៃ�ៃពីអ្ននកកាន់ដែតឃើ�ចើនសុ��ប់អាការដែ�ល�នស្រាសាប់ឃើ�ើយ



CoverME.gov ផ�ល់ជូននូវឧបករណ៍ទិញ និងេ្រប�បេធៀប

ែដលអនុ�� តឲ្យអ�កទទួលបនយ៉ងរហ័សនូវ

ការប៉ន់សា� នៃនជំនួយហិរ��វត�ែុដលអ�កអាចនឹង

មនលក�ណៈសម្បត�ទិទួលបន និងេឃើញជេ្រមើស

ៃនការរ៉ាប់រង និងតៃម�ខុសៗគ� ស្រមប់គេ្រមងធនរ៉ាប់រង

សុខភពែដល្រត�វបនផ�ល់ជូនតាមរយៈទីផ្សោរ។ 

េពលអ�កបន្របមូលព័ត៌មនែដលអ�ក្រត�វការេដើម្បី

ដាក់ពាក្យសំុេហើយ អ�កអាចបេង�ើតគណនី និងបំេពញ

ពាក្យសំុរបស់អ�កបន។្របសិនេបើអ�កមនគណនី

រចួេហើយេនេលើេគហទំព័រ Healthcare.gov សូម្របកដ

ថអ�កេ្របើ្របស់ព័ត៌មនម� ស់គណនីចម្បងដែដល

េនេពលអ�កបេង�ើតគណនីរបស់អ�កេនេលើេគហទំព័រ 

CoverME.gov េដើម្បធីនថគណនីរបស់អ�ក្រត�វបនផ�ផូ�ង

នឹងព័ត៌មនពាក្យសំុែដលមន�សាប់របស់អ�ក។ 

េដើម្បឲី្យការធនរ៉ាប់រងចាប់េផ�ើម អ�ក្រត�វែតបង់បុព�លាភែខដំបូង

របស់អ�កេទឲ្យ្រក�មហុ៊នធនរ៉ាប់រងសុខភពរបស់អ�កេនមុន

កាលបរេិច�ទមន្របសិទ�ភពរបស់េគលនេយបយ 

(ឧ. ៃថ�ទី 1 ែខមក� ��  ំ2022)។ េគហទំព័រ CoverME.gov អនុ�� ត

ឲ្យអតិថិជនបង់បុព�លាភែខទីមួយរបស់ពួកេគេលើបណ� ញ

អីុនធឺណិតតាមរយៈមុខងារ “បង់្របក់ឥឡូវេនះ” ។ 

េពលអ�កបំេពញជំហានទំាងអស់ខាងេលើេហើយ 

អ�កនឹងបនចុះេឈា� ះេដាយេជគជ័យេនក�ងុ

គេ្រមងធនរ៉ាប់រងសុខភព្រគប់្រជ�ងេ្រជយ

តាមរយៈេគហទំព័រ CoverME.gov។ អ�កនឹងអាច

ចាប់េផ�ើមេ្របើ្របស់ការធនរ៉ាប់រងរបស់អ�ក 

េដើម្បែីស�ងរកការែថទំាែដលអ�ក្រត�វការ និង

មនការស�ប់ចិត�ថអ�ក្រត�វបនរ៉ាប់រងេហើយ!

េ្រជើសយកពាក្យ “ទិញគេ្រមង” េដើម្បពិីនិត្យេមើល

េឡើងវញិនូវគេ្រមង និងេ្រជើសយកគេ្រមងមួយែដល

ស័ក�សមបំផុតស្រមប់អ�ក និងថវកិារបស់អ�ក។

េនេពលអ�កគិតថអ�ករចួរាល់េដើម្បចីាប់េផ�ើម

េហើយ សូម្របមូលឯកសារទំាងេនះេដើម្បជួីយេធ�ើឲ្យ

ដំេណើ រការដាក់ពាក្យសំុកាន់ែតងាយ�ស�លេឡើង។ 

1
2

3
4
5
6

ព័ត៌មនមូលដា� ន  
េឈា� ះ និងៃថ�ែខឆ� កំំេណើ តស្រមប់មនុស្សម� ក់ៗេនក�ងុ្រក�ម
្រគ�សាររបស់អ�ក

អាសយដា� នេផ�ើសំបុ្រតរបស់ផ�ះ 
្របសិនេបើនរណម� ក់េនក�ងុ្រក�ម្រគ�សាររបស់អ�ក 
(មនុស្សែដលអ�កបនរមួប��ូ លេនេលើទ្រមង់ែបបបទ្របកាសពន�) មន
អាសយដា� នផ�ះេផ្សងគ�  េហើយអ�កនឹង្រត�វែត្របកដថបែន�មវាផងែដរ
។

ព័ត៌មន្របក់ចំណូល 
អ�កនឹង្រត�វែតប��ូ ល្របក់ចំណូលប៉ន់សា� នឆ� ំ 2022 របស់អ�កស្រមប់
អ�ករាល់គ� េនក�ងុ្រក�ម្រគ�សាររបស់អ�ក រមួមនការកាត់កងជស�ង់ដារ
េចញពីទ្រមង់ែបបបទ្របកាសពន�្របចំាឆ� រំបស់អ�កផងែដរ។ 

េលខរបបសន�សុិខសង�ម 
(្របសិនេបើមន)

ប��ូ លេលខរបបសន�សុិខសង�មរបស់មនុស្សម� ក់ៗ។ 
្របសិនេបើអ�កទុកវាេចាលឲ្យេនទេទ អ�កអាចនឹង្រត�វបន
េស�ើសំុឲ្យផ�ល់េនេពលេ្រកាយ ្របសិនេបើមន។

ព័ត៌មនឯកសារអេន� ្របេវសន៍ 
(្របសិនេបើមន)

េតើមននរណម� ក់េនេលើពាក្យសំុរបស់អ�កជជនអេន� ្របេវសន៍
�សបច្បោប់ែដរេទ? ្របសិនេបើែមន អ�កនឹង្រត�វបនេស�ើសំុឲ្យផ�ល់
ព័ត៌មនពីឯកសារអេន� ្របេវសន៍របស់អ�ក។ 

ព័ត៌មនអំពីការដាក់ឯកសារពន� 

្របសិនេបើអ�កដាក់ឯកសារពន�ចំណូលសហព័ន� អ�កអាចនឹង
្រត�វបនសួរអំពីសា� នភពៃនការដាក់ឯកសារពន�របស់អ�ក និង
នរណែដលអ�កបនអះអាងថជជនក�ងុបន�កុេនេលើឯកសារ
ពន�របស់អ�ក។ 

*កំណត់សម� ល់៖  ្របសិនេបើអ�កកំពុងមនែផនការទទួលជំនួយហិរ��វត�មុក

ពីេគហទំព័រ CoverME.gov អ�ក្រត�វបនត្រម�វឲ្យៃលត្រម�វពន�របស់អ�ករាល់ឆ� ។ំ 

េ្រប�បេធៀបគេ្រមង និងទទួលបនការ
ប៉ន់សា� នតៃម�

ដាក់ពាក្យសំុការធនរ៉ាប់រង

បង់្របក់បុព�លាភែខដំបូងរបស់អ�ក

អ�ក្រត�វបនរ៉ាប់រងេហើយ! 

ទិញគេ្រមង

េ្រត�មរចួរាល់

រេបៀបចុះេឈា� ះេនក�ងុគេ្រមងធនរ៉ាប់រង
សុខភព
តាមរយៈេគហទំព័រ COVERME.GOV

េនែតមនសំណួរែមនេទ? សូមែឆកេមើលធនធនមួយៃនធនធនទំាងេនះ េដើម្បទីទួលបនជំនួយគំ្រទែដលអ�ក្រត�វការ។  

ែស�ងរកឈ�ញួេជើងសារ ឬអ�កជួយចុះេឈា� ះេនរដ� MAINE តាមេគហទំព័រ WWW.COVERME.GOV/LOCALHELP
េហទូរសព�មកកាន់មជ្ឈមណ� លជំនួយអតិថិជនរបស់េយើងតាមេលខ  (866) 636-0355; TTY 711។



COVERME.GOV 
និិងប្រ�ជាជនិរដ្ឋឋ 
MAINE ថ្មីី�

COVERME.GOV 
និិងប្រ�ជាជនិរដ្ឋឋ 
MAINE ថ្មីី�
សន្សំំ�ចៃ�លុយុលើលុើចៃ�ៃ��ណាយថែ�ទាំ�សខុភាពរបស់អ្ននកលើ� CoverME.gov —  ថែ�លុជាទីីផ្សាារ
ធានារ៉ាាប់រងសខុភាព�ីរីបស់រ�ឋ Maine ថែ�លុត្រូ�ូវបាន្សំបលើងើើ�លើ�យរ�ឋ Maine សត្រូ�ប់រ�ឋ Maine។

     ការ�ក់ពាកយសុ�ន្សំងឹមិនិ្សំ�ន្សំផ្សាលុបា�ពាលុ�់ល់ុស្ថាា ន្សំភាពអ្នលើនាោ ត្រូបលើវសន្សំរ៍បស់អ្ននក ឬរបស់ត្រូកុមិត្រូ�សួ្ថាររបស់អ្ននកលើទី។ការ�ក់ពាកយសុ�ន្សំងឹមិនិ្សំ�ន្សំផ្សាលុបា�ពាលុ�់លុស់្ថាា ន្សំភាពអ្នលើនាោ ត្រូបលើវសន្សំរ៍បស់អ្ននក ឬរបស់ត្រូកុមិត្រូ�សួ្ថាររបស់អ្ននកលើទី។

  អ្ន��ិជិន្សំមិនិ្សំចាំ�បា�់ត្រូ�ូវថែ�ជាពលុរ�ឋអាលើមិរកិ ឬជាជន្សំជា�ិអាលើមិរកិ លើ�ើមិីីអា��ុ�លើ�ី�បាន្សំលើ�កនុង�លើត្រូ�ងសខុភាពថែ�លុ�ន្សំ
លុកខណៈៈសមិី�ោិត្រូ�ប់ត្រូ�ន្សំ ់(QHP) តាមិរយៈទីផី្សាារលើនា�លើទី។ ជន្សំអ្នលើនាោ ត្រូបលើវសន្សំថ៍ែ�លុ�ន្សំវ�ោ�ន្សំលើ�យស្រសប�ាប់ លើ�ើយប�លើពញ
បាន្សំត្រូ�ប់លើ�តាមិលុកខខណៈឌ �ត្រូមិូវចៃន្សំភាព�ន្សំសិទីិទិីទីលួុបាន្សំជាមិូលុ�ឋ ន្សំ�ចៃទីលើទីៀ�អា��ន្សំសិទិីទិីទីលួុបាន្សំការរ៉ា ាប់រងតាមិរយៈ
ទីផី្សាារ។

  អ្ននក�ក់ពាកយសុ�ទាំ�ងលើន្សំ�ក៏អា�ន្សំងឹ�ន្សំសិទីិទិីទីលួុបាន្សំផ្សាងថែ�រសត្រូ�ប់ជ�នួ្សំយ�រិញ្ញញវ�ាុតាមិរយៈទីផី្សាារ អាស្រសយ័លើលុើលុកខណៈៈ
វនិ្សំ�ិ័យ័ចៃន្សំភាព�ន្សំសិទីិទិីទីលួុបាន្សំបថែន្សំាមិលើទីៀ�មិយួ��ន្សំនួ្សំ រួមិ�ន្សំត្រូបាក់��ណូៈលុត្រូកុមិត្រូ�សួ្ថារ ន្សំងិទី���ត្រូ�សួ្ថារ។

  ការ�ុ�ជាឯកស្ថារចៃន្សំភាពជាពលុរ�ឋ ឬស្ថាា ន្សំភាពអ្នលើនាោ ត្រូបលើវសន្សំ�៍ចឺាំ�បា�់ថែ�សត្រូ�ប់មិន្សំសុំថែ�លុ�ក់ពាកយសុ�ការធានារ៉ាាប់រង
បាុលើណាះ � មិិន្សំថែមិន្សំសត្រូ�បស់�ជកិ�ចៃទីលើទីៀ�ចៃន្សំត្រូកុមិត្រូ�សួ្ថារលើទី។

  ព�័៌�ន្សំថែ�លុអ្ន�ិ�ជិន្សំផ្សាោលុឲ់្យយន្សំងឹមិនិ្សំត្រូ�ូវបាន្សំលើត្រូបើលើ�យទីីភាន ក់ងាររ�ឋ ភិបិាលុ លើ�ើមិីីពត្រូងងឹការអ្នន្សំវុ�ោ�ាប់ ឬលើ�លុន្សំលើ�បាយ
អ្នលើនាោ ត្រូបលើវសន្សំល៍ើនា�លើទី។

លេ�ខ 4។ស្ថាា និភាពអលេ�ោ ប្រ�លេេសន៍ិ និិងលេ�ខ 4។ស្ថាា និភាពអលេ�ោ ប្រ�លេេសន៍ិ និិង COVERME.GOV 

ការលេ�ើកចុះះ�លេ�ី�សប្រ��់ការធា�រ៉ាា�់រងសះខភាពឆំ្នាំ� 2022 គឺឺលេ�ទី�លេនិ� លេ�ើយកាន់ិតែ�ប្រ�លេសើរជាងធាា �់�និកនិាងមក។ លេព�លេេលាកំះង

ការចុះះ�លេ�ី�គឺឺចា�់ព�ថ្ងៃថ្មីៃទី� 1 តែខេចិុះិកិា ឆំ្នាំ� 2022 ដ្ឋ�់ថ្ងៃថ្មីៃទី� 15 តែខមករ៉ា ឆំ្នាំ� 2023។ ឆំ្នាំ�លេនិ� ជ�នួិយ�ិរញ្ញញេ�ាះតែដ្ឋ�ប្រ�េូបានិ�លេងើើនិឲ្យយលេប្រចុះើនិ

គឺឺ�និលេដ្ឋើមី�លេ�ើើឲ្យយការធា�រ៉ាា�់រងកាន់ិតែ�អាចុះ�និ�ទីធភាព�ង់ថ្ងៃថ្មីាបានិ – សប្រ��់មនិះសសកាន់ិតែ�លេប្រចុះើនិ – ជាងធាា �់�និព�មះនិមក។

លេ� CoverME.gov អកំអាចុះលេប្រ�ៀ�លេ�ៀ�ជលេប្រមើសគឺលេប្រ�ង ដាក់ពាកយសះ�ជ�នួិយ�ិរញ្ញញេ�ាះ និិងទីទួី�បានិជ�នួិយកំះងការចុះះ�លេ�ី�លេ�កំះង

គឺលេប្រ�ងតែដ្ឋ�សមនឹិង�ប្រមេូការ និិងថ្មីេកិារ�ស់អកំ។

ជ�នួិយលេ�កំះងមូ�ដាឋ និ លេដាយឥ�គិឺ�ថ្ងៃថ្មីាគឺឺ�ជ�នួិយលេ�កំះងមូ�ដាឋ និ លេដាយឥ�គិឺ�ថ្ងៃថ្មីាគឺឺ�និនិជាលេប្រចុះើនិភាស្ថាលេដ្ឋើមី�ដាក់ពាកយសះ�ជ�នួិយ�ិរញ្ញញេ�ាះលេដ្ឋើមី��ង់ថ្ងៃថ្មីាសប្រ��់ការធា�រ៉ាា�់រង
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