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Providence គឺជាអង្គការថែទាំសុខភាពកាតូលិកមិនរកប្រាក់ចាំណេញ ថែលែឹកនាំណោយការណតេជាា ចិតេមួយណែើមបីសណប្រមច

ណតសកកមមកន ុង្ការតណប្រមើមនុសសប្រគត់គ្នា ជាពិណសសអាកប្រកីប្រកនិង្ងាយរង្ណប្រគ្នោះ ណោយមានគុេតម្មៃសន លូម្នណមត្ដា ធម៌ 

ណសចកេ ីម្ែៃែន រូ យុតេ ិធម៌ភាព ឧតាមភាព និង្សុចរតិភាព ណ ើយណោយមានជាំណនឿថាការថែទាំសុខភាពគឺជាសិទ្ធិមនុសស។ 

វាជាទ្សសនវស័ិយ និង្ជាការអនុវតេរតស់មនទ ីរណពទ្យ Providence នីមួយៗ ថែលណសវាកមមថនាកថែទាំសុខភាពថែលចាំាច់

ថនាកវវជិសាស្រសេ  និង្តនទ ន់ ប្រតូវានជាណប្រសចសប្រមាត់ស គមន៍ថែលណយើង្តណប្រមើ ណោយមិនគិតពីសមតថភាពរតស់ពួកណគកន ុង្

ការតង់្ប្រាក់ណទ្។  

   

វិ សាលភាព៖  

ណគ្នលនណោាយណនោះអនុវតេចាំណ ោះ Providence ទាំង្អស់ ណៅអាឡាស្ា  ម ុនត្ដណា និង្អូរ ីគ ិន គឺមនទ ីណពទ្យ (“Providence”) 

ណៅរែឋអាឡាស្ា  ម ុនត្ដណា និង្អូរ ីគ ិន, និង្អនុវតេចាំណ ោះណសវាសណប្រងាគ ោះតនទ ន់ ណសវាកមម ចាំាច់ថនាកណវជសាស្រសេ  

ថែលតនទ ន់ណនសង្ណទ្ៀត ថែលប្រតូវាននាល់ជូនណោយមនទ ីណពទ្យ Providence កន ុង្អាឡាស្ា  ម ុនត្ដណា និង្អូរ ីគ ិន 

(ករេីណលើកថលង្ចាំណ ោះការថែទាំថែលប្រតូវការការពិណស្ធន៍ និង្ការណសុើតអណង្ាត)។ តញ្សា ីណ ម្ ោះមនទ ីណពទ្យ Providence ថែល

ប្រគតែេា ត់ណោយណគ្នលនណោាយណនោះអាចប្រតូវរកណ ើញណៅកន ុង្ឯកស្រភាសា ត់ ក តញ្សា ីណ ម្ ោះមនទ ីរណពទ្យថែលប្រគតែេេ ត់។  
 

ណគ្នលនណោាយណនោះប្រតូវតកប្រស្យត្ដមរណតៀតមួយថែលប្រសតត្ដមមាប្រត្ដ 501 (r) ម្នប្រកមែវកិាចាំេូលម្នទកន ុង្ ឆ្ា ាំ 1986 ែូច

ថែលានថកថប្រត។ កន ុង្ករេីមានវវិាទ្រវាង្តទ្តបញ្ញតេ ិម្នចាត់ថតតណនោះនិង្ណគ្នលនណោាយណនោះ 

ចាត់ថតតណនោះប្រតូវប្រគត់ប្រគង្។ 

 

គោភាបំណង  

ណគ្នលតាំេង្ម្នណគ្នលនណោាយណនោះ គឺណែើមបីធាននូវវវធីិស្រសេ ថែលយុតេ ិធម៌ មិនមានការណរសីណអើង្ មានប្រតសិទ្ធភាព និង្

មានលកខេៈែូចគ្នា  កន ុង្ការនេល់ជាំនួយ ិរញ្ញ វតថ ុ (ការថែទាំសតបុ រសធម៌) ែល់តុគគលថែលមានលកខេៈសមបតេ ិប្រគត់ប្រគ្នន់ ថែល

មិនអាចទូ្ទត់ណពញឬចាំ ថេកសប្រមាត់ការសណប្រងាគ ោះតនទ ន់ចាំាច់ថនាកណវជសាស្រសេ និង្ណសវាមនទ ីរណពទ្យណនសង្ណទ្ៀត ថែល

នេល់ណោយមនទ ីរណពទ្យ Providence។  
 

វាគឺជាណចតនម្នណគ្នលនណោាយណនោះណែើមបីអនុណោមត្ដមចាត់ស ព័នធ  ចាត់រែឋ និង្ចាត់កន ុង្តាំតន់។ 

ណគ្នលនណោាយណនោះ និង្កមម វធីិជាំនួយ ិរញ្ញ វតថ ុណៅទ្ីណនោះតណង្ា ើតណគ្នលនណោាយជាំនួយ ិរញ្ញ វតថ ុនល វូការ (“Financial 

ប្បធានបទ  

គោភានគោបាយផ្តភា់ជំនួយហិរញ្ញ ិត្ថ ុ 

(ការថែរក្សាសបបុ រសធម៌) - អាឡាលា  ម ៉ុនតាណា 

និងអូរហីគ ិន 

គភាខគោភានគោបាយ  PSJH RCM 002 OR 

ថផ្ែក្ស   

ការប្រគតប់្រគង្វែេចាំេូល 

 ែមី 

 ានថកថប្រត 

 ានពិនតិយ 

កាលបរចិ្ឆេទ:  

1/1/2022 

អែក្សឧបត្ថមភ ប្បតិ្បត្តិ   

Kimberly Sullivan, ប្រតធានថនាកវែេចាំេូល SVP 

 ម្ចា ស់ច្ោលនច្ោបាយ៖ 

ការប្រឹក្សាយោរល់ផ្នែក្សហិរញ្ញ វត្ថ ុររស់នាយក្សប្រតិ្រត្ត ិ 

បានយភា់ប្៖មគោយ  ប្រកមុប្រតឹកាភិាល 

Providence 
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Assistance Policy, FAP”) និង្ណគ្នលនណោាយថែទាំណវជសាស្រសេសណប្រងាគ ោះតនទ ន់សប្រមាត់មនទ ីរណពទ្យនីមួយៗថែលកាន់កាត់ 

ជួល ឬែាំណេើរការណោយ Providence។  
 

គោភានគោបាយ   

Providence នឹង្នេល់ជូននូវណសវាមនទ ីរណពទ្យឥតគិតម្ែៃឬតញុ្្ោះតម្មៃែល់អាកមានប្រាក់ចាំេូលទត មិនមានការធាន និង្

អាកជាំងឺ្មិនមានធានរ៉ា ត់រង្ប្រគត់ប្រគ្នន់ ណៅណពលថែលសមតថភាពតង់្ម្ែៃណសវាកមមគឺជាឧតសគគចាំណ ោះការទ្ទួ្លាន

ការសណប្រងាគ ោះតនទ ន់ថនាកណវជសាស្រសេ ថែលចាំាច់និង្ការថែទាំមនទ ីរណពទ្យណនសង្ណទ្ៀត ណ ើយមិនមានជណប្រមើសប្រតភពម្នការតង់្ម្ែៃ

ប្រតូវានកាំេត់ាន។ អាកជាំងឺ្ប្រតូវមានលកខេៈសមបតេ ិប្រគត់ប្រគ្នន់ត្ដមការតប្រមូវថែលានពពិេ៌នណៅកន ុង្ណគ្នលនណោាយ

ណនោះណែើមបីមានលកខេៈសមបតេ ិប្រគត់ប្រគ្នន់។  
 

មនទ ីរណពទ្យ Providence ថែលមានថនាកសណប្រងាគ ោះតនទ ន់ប្រស្ត់ នឹង្នាល់ការថែទាំ ណោយគ្នម នការណរសីណអើង្ណលើស្ថ នភាព

ណវជសាស្រសេសណប្រងាគ ោះតនទ ន់ (ណោង្ត្ដមអតថន័យម្នចាត់សា ីពកីារពាាលណវជសាស្រសេសណប្រងាគ ោះតនទ ន់និង្ពលកមម) ប្រសតត្ដម

សមតថភាពថែលមាន ណោយមិនគិតថាណតើតុគគលមាា ក់មានសិទ្ធិទ្ទួ្លជាំនួយ ិរញ្ញ វតថ ុថែរឬអត់ណ ើយ។ Providence នឹង្មិន

ណរសីណអើង្ណោយស្រអាយុ ពូជស្សន៍ ពេ៌សតបុ រ ជាំណនឿ ជាតិពនធ ុ ស្សន ណែើមកាំណេើតជាតិ ស្ថ នភាពណរៀតការ ណភទ្ ទ្ាំណនរ

នល វូណភទ្ អតេសញ្ញញ េឬមណនសណញ្េតនខាង្នល វូណភទ្ ពិការភាព ស្ថ នភាពទហានណជើង្ចស់ឬណោធា ឬក៏មូលោឋ នែម្ទ្

ណនសង្ណទ្ៀតថែលស ព័នធ  រែឋ ឬចាត់កន ុង្ប្រសកុានហាមប្រាមណ ើយ ណៅណពលណធវ ីការសណប្រមចចិតេណលើជាំនួយ ិរញ្ញ វតថ ុ។ 

 

មនទ ីរណពទ្យ Providence នឹង្នាល់ការពិនិតយសុខភាពសណប្រងាគ ោះតនទ ន់ និង្ការពាាលណធវ ីឲ្យមានលាំនឹង្ ឬក៏តញ្ជ នូឬណនទរតុគគល

មាា ក់តនេ  ណតើការណនទរណនោះគឺសមប្រសត ណោង្ត្ដម 42 C.F.R. 482.55។ Providence ហាមឃាត់សកមមភាពណាមួយ 

ការអនុវតេការការទ្ទួ្ល ឬណគ្នលនណោាយ ថែលនឹង្ណធវ ីឱ្យតុគគល មិនថសវង្រកការថែទាំសុខភាពសណប្រងាគ ោះតនទ ន់ 

ែូចជាការអនុញ្ញញ តសកមមភាពប្រតមូលតាំេុល ថែលររាំង្ែល់ការនេល់ការថែទាំសុខភាពសណប្រងាគ ោះតនទ ន់។  
 

បញ្ជ ីគ ម្ ោះអែក្សផ្តភា់គសវាថែភាអន៉ុគោមតាម FAP របស ់Providence ៖ មនទ ីរណពទ្យ Providence នីមួយៗនឹង្តញ្ញសា ក់អ

តេសញ្ញញ េតញ្សា ីណ ម្ ោះប្រគូណពទ្យ ប្រកមុអាកណវជសាស្រសេ  ឬអាកជាំនញណនសង្ណទ្ៀតថែលនេល់ណសវាកមមថែលមាននិង្មិនមានប្រគតែេា

ត់ណោយណគ្នលនណោាយណនោះ។ មនទ ីរណពទ្យតថង្ែកនីមួយៗនឹង្នេល់តញ្សា ីណនោះែល់អាកជាំងឺ្ថែលណសា ើសុាំែតចមៃង្។ តញ្សា ីអាកនេល់ណស

វាក៏អាចរកានត្ដមប្រតព័នធ អីុនធឺថេតណៅណលើណវតស្យ Providence៖ www.providence.org។  

 

តម្រូវ ការ សិទធ ិ ទទួល បាន ជំនួយ ហិរញ្ញ  វតថ ុ ៖ ជំនួយ ហិរញ្ញ  វត្ថ ុ គឺ មាន ទងំ អ្ែក្ស ជំងឺ ផ្ែល មិន បាន ធានា រ៉ា រ់ រង និង 

ធានា រ៉ា រ់ រង និង អ្ែក្ស ធានា រ៉ា រ់ រង ផ្ែល ជំនួយ ផ្ររ យនេះ គឺ ប្សរ យៅ នឹង យោល នយោបាយ យនេះ និង ច្បារ់ សហពន័ធ  

និង រែឋ ផ្ែល ប្គរ់ ប្គង អ្ត្ថ ប្រយោជន៍ ផ្ែល អាច្ប អ្នុញ្ញញ ត្ បាន ែល់ អ្ែក្ស ជំងឺ ។ មនទ ីរ យពទ្យ ប្រូវយីែន នឹង ខិត្ខំ 

ប្រឹងផ្ប្រង សម យហតុ្ នល យែើមបី កំ្សណត់្ ការ មាន ឬ មិន មាន រទ្ ពិយោធន៍ នន ការ ប្គរ ែណត រ់ ររស់ ភាគី ទ្ី រី ផ្ែល 

អាច្ប មាន ទងំ មូល ឬ ផ្នែក្ស មួយ សំររ់ ការ ផ្ែទ ំផ្ែល បាន នតល់ យោយ មនទ ីរ យពទ្យ ប្រូវយីែន មុន យពល ែឹក្ស នំា កិ្សច្បច 

ខិត្ខំ ប្រឹងផ្ប្រង ប្រមូល នំុ្ ណា មួយ យៅ អ្ែក្ស ជំងឺ ។  អ្ែក្ស ជំងឺ ផ្ែល មិន បាន ធានា រ៉ា រ់ រង អាច្ប ទ្ទួ្ល បាន ការ ែយ 

ចុ្បេះ ផ្ែល មិន ធានា រ៉ា រ់ រង ។  សមតុ្លយ ជំនួយ ហិរញ្ញ  វត្ថ  ុផ្ែល មាន សិទ្ធ ិរមួ មាន រ ុផ្នត  មិន ប្តូ្វ បាន កំ្សណត់្ ប្តឹ្ម ចំ្បនួន 

ែូច្ប ខាង យប្កាម យនេះ យទ្ ៖ ការ រង់ ប្បាក់្ស យោយ ខល នួ ឯង ការ ចំ្បណាយ សប្មារ់ អ្ែក្ស ជំងឺ ផ្ែល មាន ការ ប្គរ ែណត រ់ ពី 

អ្ងគ ភាព មួយ ផ្ែល ោា ន ទ្នំាក់្សទ្ំនង កិ្សច្បច សនា ការ ធានា រ៉ា រ់ រង ការ កាត់្ រនថយ និង ចំ្បនួន ការ រង់ ប្បាក់្ស ផ្ែល 

ទក់្ស ទ្ង យៅ នឹង អ្ែក្ស ជំងឺ ផ្ែល ធានា រ៉ា រ់ រង ។  ចំ្បនួន ទ្កឹ្ស ប្បាក់្ស ផ្ែល អាច្ប កាត់្ រនថយ បាន និង នច្បែនយ ផ្ែល បាន 

អ្េះអាង ថា ជា រំណុល អាប្ក្សក់្ស ផ្នែក្ស យវជជ ោស្តសត  នឹង ប្តូ្វ ែក្ស យច្បញ ពី ការ រយ ការណ៍ ព ីការ ផ្ែទ ំសរបុ រស ធម៌ ។ 
 

អាកជាំងឺ្ថែលថសវង្រកជាំនួយ ិរញ្ញ វតថ ុប្រតូវថតតាំណពញនូវ កយណសា ើសុាំជាំនួយ ិរញ្ញ វតថ ុ Providence សេ ង់្ោរ ណ ើយមានលកខេៈសមប

តេ ិប្រគត់ប្រគ្នន់ នឹង្ប្រតូវថនែកណលើតប្រមូវការ ិរញ្ញ វតថ ុណៅប្រគ្នណនោះ។ ការខិតខាំប្រតឹង្ថប្រតង្សមណ តុនលនឹង្ប្រតូវានណធវ ីណ ើង្ណែើមបីជូ

នែាំេឹង្និង្នេល់ព័ត៌មានែល់អាកជាំងឺ្អាំពីភាពអាចរកានម្នជាំនួយ ិរញ្ញ វតថ ុត្ដមរយៈការនេល់ព័ត៌មានកន ុង្អាំ ុង្ណពលចូល

និង្ណចញ ណៅណលើរាយការេ៍វក័ិយត័ប្រតរតស់អាកជាំងឺ្ ណៅកន ុង្តាំតន់វក័ិយត័ប្រតថែលអាចចូលែល់អាកជាំងឺ្ ណៅណលើណវតស្យម

នទ ីរណពទ្យ Providence ត្ដមរយៈការជូនែាំេឹង្ផ្ទទ ល់មាត់កន ុង្កាំ ុង្ណពលការពិភាកាទូ្ទត់ ក៏ែូចណៅណលើផ្ទៃ កសញ្ញញ ណៅកថនៃ

http://www.providence.org/


    

 
 

 
 

3 | ទពំ័រ 

 

ថែលមានអាកជាំងឺ្ណប្រចើនណទោះសប្រមាកនិង្មិនសប្រមាកណៅមនទ ីណពទ្យ ែូចជាថនាកទ្ទួ្លអាកជាំងឺ្ និង្ថនាកសណប្រងាគ ោះតនទ ន់។ Provi

dence នឹង្រកាទ្ុកព័ត៌មានថែលប្រតូវានណប្រតើណែើមបីកាំេត់លកខេៈសមបតេ ិប្រសតត្ដមណគ្នលនណោាយកាំេត់ប្រត្ដរតស់ខល នួ។ 
 

ការគសែ ើស៉ុំជនួំយហិរញ្ញ ិត្ថ ុ  

អាកជាំងឺ្ឬអាកធានអាចណសា ើសុាំនិង្ោក់ កយណសា ើសុាំជាំនួយថនាក ិរញ្ញ វតថ ុថែលមិនគិតម្ែៃនិង្មានណៅប្រកសួង្ Providence 

ឬណោយមណធាាយែូចខាង្ណប្រកាម៖ នេល់ណោតល់ែល់តុគគលិកណសវាកមម ិរញ្ញ វតថ ុរតស់អាកជាំងឺ្ណៅណពលឬមុនណពលណចញ 

ថែលជាំនួយ ប្រតូវានណសា ើសុាំនិង្ោក់ណសា ើជាមួយឯកស្រថែលានតាំណពញរចួ។ ត្ដមរយៈសាំតុប្រត ឬត្ដមរយៈការចូលណៅកាន់ 

www.providence.org ទញយកនិង្ោក់ណសា ើទ្ប្រមង់្ថតតតទ្ថែលានតាំណពញជាមួយឯកស្រ។ 

តុគគលមាា ក់ថែលោក់ កយសុាំជាំនួយ ិរញ្ញ វតថ ុនឹង្ប្រតូវាននេល់ការពិនិតយតឋមថែលនឹង្រត់តញ្្លូការពិនិតយណ ើង្វញិថាណតើអា

កជាំងឺ្អស់កមាៃ ាំង្ឬមិនមានសិទ្ធិទ្ទួ្លានប្រតភពទូ្ទត់ពភីាគីទ្ីតី។ 
 

មនទ ីរណពទ្យ Providence នីមួយៗប្រតូវណរៀតចាំ

តុគគលិកថែលប្រតូវានណប្រជើសណរសីណែើមបីជួយែល់អាកជាំងឺ្កន ុង្ការតាំណពញ កយណសា ើសុាំជាំនួយ ិរញ្ញ វតថ ុនិង្កាំេត់ការមានសិទ្ធទិ្ទួ្ល

ជាំនួយ ិរញ្ញ វតថ ុឬជាំនួយ ិរញ្ញ វតថ ពុីកមម វធីិធានរ៉ា ត់រង្ថែលនេល់ណោយរោឋ ភិាល ប្រតសិនណតើមាន។ 

ណសវាកមមការតកថប្រតអាចរកានណែើមបីណោោះប្រស្យតញ្ញា ឬកង្វល់ណាមួយនិង្ណែើមបីជួយកន ុង្ការតាំណពញ កយ

ណសា ើសុាំជាំនួយ ិរញ្ញ វតថ ុ។ 
 

អាកជាំងឺ្ឬអាកធានថែលអាចមានលកខេៈសមបតេ ិប្រគត់ប្រគ្នន់សប្រមាត់ណសា ើសុាំជាំនួយ ិរញ្ញ វតថ ុ អាចនាល់ឯកស្រប្រគត់ប្រគ្នន់ែល់ 

Providence ណែើមបីគ្នាំប្រទ្ែល់ការកាំេត់លកខេៈសមបតេ ិ ណៅណពលណាថែលានែឹង្ថាប្រាក់ចាំេូលរតស់ភាគី 

មួយមានចាំនួនទតជាង្ FPL ត្ដមតទ្តបញ្ញតេ ិថែល ក់ពន័ធ រតស់ស ព័នធ  និង្រតស់រែឋ។ 
 

ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វតថ ុឯកជន៖   ចំ្បណូល និងការចំ្បណាយររស់អ្ែក្សជំងឺនឹងប្តូ្វយប្រើប្បាស់ក្សន ុង ការ វាយ ត្នមៃ ោថ នភាព 

ហិរញ្ញ វត្ថ ុ រុគគល ររស់ អ្ែក្សជំងឺ។ 

 

លថ នព៖ហិរញ្ញ ិត្ថ ុប៉ុគ្គភា  ប្រាក់ចាំេូល ប្រទ្ពយសមបតេ ិជារតិូយវតថ ុ និង្ការចាំណាយរតស់អាកជាំងឺ្ 

នឹង្ប្រតូវានណប្រតើណែើមបីវាយតម្មៃស្ថ នភាព ិរញ្ញ វតថ ុតុគគលរតស់អាកជាំងឺ្។ 

ប្រទ្ពយសមបតេ ិជារតិូយវតថ ុមិនប្រតូវានរត់តញ្្លូការចូលនិវតេន៍ឬថននការសាំេង្ពនា ថែលមានមានលកខេៈសមបតេ ិប្រគត់

ប្រគ្នន់ណប្រកាមប្រកមែវកិាចាំេូលម្នទកន ុង្ឬ ថននការសង្ពនា ថែលមិនមានលកខេៈសមបតេ ិប្រគត់ប្រគ្នន់ណ ើយ។ ប្រទ្ពយសមបតេជិា

រតិូយវតថ ុនឹង្ មិនប្រតូវានណប្រតើសប្រមាត់ការកាំេត់អាំពីសិទ្ធទិ្ទួ្លានណទ្ ប្រតសិនណតើប្រាក់ចាំេូលរតស់អាកជាំងឺ្ឬអាកធានគឺ

ណៅប្រតឹមឬតិចជាង្ 200% ម្នសេ ង់្ោរម្នភាពប្រកីប្រករតស់ស ព័នធ។ 
 

ភាក្សខណៈសមបត្តិចំណូភា  លកខេៈវនិិចឆយ័ប្រាក់ចាំេូលណោយថនែកណលើកប្រមិតភាពប្រកីប្រកស ព័នធ (Federal Poverty Level, 

FPL) អាចប្រតូវានណប្រតើណែើមបីកាំេត់សិទ្ធទិ្ទួ្លានការថែទាំណោយឥតគិតម្ែៃឬការតញុ្្ោះតម្មៃ។ សូមណមើលឯកស្រភាសា ត់ ខ 

សប្រមាត់ព័ត៌មានលមែ ិត។ 

 

ការក្សំណត្់និងការអន៉ុញ្ញញ ត្  អាកជាំងឺ្នឹង្ទ្ទួ្លានការជូនែាំេឹង្អាំពីការកាំេត់សិទ្ធិប្រសតចាត់រតស់ FAP កន ុង្រយៈណពល 

30 ម្ែៃតនទ ត់ពីការោក់ កយណសា ើសុាំជាំនួយ ិរញ្ញ វតថ ុថែលណពញណលញនិង្ឯកស្រចាំាច់។ ណៅណពលថែល កយសុាំប្រតូវានទ្ទួ្ល 

កិចេខិតខាំប្រតឹង្ថប្រតង្ប្រតមូលវវសិ្មញ្ញ នឹង្ប្រតូវានពយរ ររ ូតែល់ការកាំេត់ជាោយលកខេ៍អកសរម្នសិទ្ធិទ្ទួ្លប្រតូវានណនាើណៅឱ្យ

អាកជាំងឺ្។ មនទ ីរណពទ្យ Providence មិនណធវ ីណ ើង្ការកាំេត់ភាពប្រតូវនឹង្លកខខេឌ តប្រមូវណោយថនែកណលើព័ត៌មានថែលមនទ ីរណពទ្យ

ណយើង្ខុ្ាំណជឿថាមិនប្រតឹមប្រតូវឬមិនអាចទ្ុកចិតេាន។ 

 

ការគោោះប្លយជគ ល្ ោះ  អាកជមៃ ឺអាចតេ ឹង្តវា៉ាការសណប្រមចពលីកខេៈសមបតេ ិណែើមបីទ្ទួ្លជាំនួយ ិរញ្ញ វតថ ុណោយនេល់ឯកស្រតថនថ

ម ក់ព័នធណៅកាន់ Providence ណៅកន ុង្រយៈណពល 30 ម្ែៃតនទ ត់ពីទ្ទួ្លានណសចកេ ីជូនែាំេឹង្អាំពីការតែិណសធ។ រល់ការតេ ឹ

ង្តវា៉ា ទាំង្អស់នឹង្ប្រតូវានពិនិតយណ ើង្វញិណ ើយប្រតសិនណតើការពិនិតយណ ើង្វញិតញ្ញសា ក់គ្នាំប្រទ្ពីការតែិណសធ ណនោះការជូនែាំេឹ

http://www.providence.org/
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ង្ជាោយលកខេ៍អកសរនឹង្ប្រតូវតញ្ជ នូណៅអាកធាននិង្ប្រកសួង្សុខាភិាលរតស់រែឋ  ថែលប្រតូវានតប្រមូវ និង្ប្រសតត្ដមចាត់។ 

ែាំណេើរការតេេ ឹង្តវា៉ា ចុង្ណប្រកាយនឹង្តញ្េ ត់ណៅកន ុង្រយៈណពល 10 ម្ែៃតនទ ត់ពីទ្ទួ្លានការតែិណសធណោយអង្គការ Providence ។

 តេេ ឹង្តវា៉ា មួយអាចប្រតូវានណនាើណៅកាន់ Providence Regional Business Office, P.O. Box 3268, Portland, ឬ 97208-3395 ។ 

 

សបបុ រសធម៌ថែភាអាចសនមត្់បាន  Providence អាចនឹង្អនុញ្ញញ តឱ្យអាកជាំងឺ្ណធវ ីការសប្រមតសប្រមរលត្ដមសមតុលយគេនីរ

តស់ពួកណគណោយមណធាាយណនសង្ណប្រៅពកីារោក់ កយណសា ើែុាំជាំនួយ ិរញ្ញ វតថ ុណពញណលញ។ ការកាំេត់ថតតណនោះនឹង្ប្រតូវានណធវ ី

ណ ើង្ត្ដមមូលោឋ នសនមតណោយណប្រតើឧតករេ៍វាយតម្មៃ ិរញ្ញ វតថ ុថែលទ្ទួ្លស្គ ល់ណោយឧសា កមម  ថែលវាយតម្មៃសមតថភាព

កន ុង្ការតង់្ប្រាក់ ណោយថនែកណលើទ្ិនាន័យ ិរញ្ញ វតថ ឬុឯកស្រណនសង្ណទ្ៀតថែលអាចរកានជាស្ធារេៈ ណោយរមួតញ្្លូត ុថនេមិ

នកាំេត់ប្រតឹមថតប្រាក់ចាំេូលប្រគរស្រ ទ្ាំ ាំប្រគរស្រ ណ ើយនឹង្ប្រតវតេ ិឥេទន និង្ការទូ្ទត់។  

 

កាលៈច្ទសៈ ពិច្សស ច្សេង ច្ទៀត ៖ អ្ែក្ស ជំងឺ ផ្ែល មាន សិទ្ធ ិទ្ទួ្ល បាន ក្សមា វវ ធធី FPL ផ្ែល មាន គុណ សមបត្ត ិ ប្គរ់ ប្ោន់ 

ែូច្ប ជា យវជជ ោស្តសត  និង ក្សមា វវ ធធី ជំនួយ ចំ្បណូល ទរ ផ្ែល ឧរត្ថមភ យោយ រោឋ ភិបាល យនេង យទ្ៀត្ ប្តូ្វ បាន ចាត់្ ទ្ុក្ស ថា ជា 

ជន ជាតិ្ យែើម ។ ែូយច្បែេះ អ្ែក្ស ជំងឺ ផ្ររ យនេះ មាន សិទ្ធិ ទ្ទួ្ល បាន ជំនួយ ហិរញ្ញ  វត្ថ ុ យៅ យពល ផ្ែល ក្សមា វវ ធធី យនេះ រែិយសធ 

ការ រង់ ប្បាក់្ស យហើយ រនាទ រ់ មក្ស ចាត់្ ទ្ុក្ស ការ យចាទ្ ប្រកាន់ យនេះ អាច្ប រង់ នែៃ ែល់ អ្ែក្ស ជំងឺ ។ តុ្លយ ភាព គណនី អ្ែក្ស 

ជំងឺ ផ្ែល ជា លទ្ធ នល នន ការ យចាទ្ ប្រកាន់ ផ្ែល មិន បាន សង វវ ធញ មាន សិទ្ធិ លុរ យចាល សរបុ រស ធម៌ យពញយលញ ។  រមួ 

ទងំ រ ុផ្នត  មិន មាន ក្សប្មិត្ យសវា ផ្ែល ចំាបាច់្ប ខាង យវជជោស្តសត  ទក់្សទ្ង នឹង ការ យធវ ី ែូច្ប ខាង យប្កាម យនេះ យទ្ ៖ 

1. ការវវោែ ក់្សវយៅវររស់វអ្ែក្សវជំងឺវផ្ែលវប្តូ្វវបានវរែិយសធ 

2. បានវរែិយសធវវនែៃវផ្ែទវំវអ្ែក្សវជំងឺ 

3. យសវាក្សមាមិនប្គរែណដ រ់វ 

4. វសំយណើសំុការអ្នុញ្ញញ ត្ជាមុនវDenials 

5. ការវរែិយសធវយោយោរវផ្ត្វការវប្គរវែណត រ់វផ្ែលវបានវរតឹ្វរនត ឹងវ 

 

ចំណាយគភាើការ៖ាបាភាគប្ោោះថ្នែ ក្ស់ធងន់ធងរ  មនទ ីរណពទ្យ Providence ណោយណប្រតើឆនទ នុសិទ្ិធរតស់ខល នួ 

អាចនេល់ជាំនួយសតបុ រសធម៌កន ុង្ករេីមានការចាំណាយណលើការពាាលណប្រគ្នោះថាា ក់ធៃន់ធៃរ។ 

អាកជាំងឺ្ទាំង្ណនោះនឹង្ប្រតូវានពិចរណាណោយករេីណោយថលក។  
 

ពេលពេលានៃការសពគ រ្ ោះបន្ទា ៃ់:ជំនួយផ្នែក្សហិរញ្ញ វត្ថ ុអាច្បនឹងមានយៅការវ ធនិច្បឆ ័យររស់Providence 

យៅយពលមានអាសនែជាតិ្ឬរែឋ យោយឯក្សរជយពីជំនួយសប្មារ់ការចំ្បណាយែ៏មហនតរយ។ 

 

ថែនក្សំណត្់គភាើការចណំាយសប្្ប់អែក្សជំងឺទងំអស់ថែភា្នសទិធ ិទទួភាបានជំនួយហិរញ្ញ ិត្ថ ុ  

គ្នម នអាកជាំងឺ្ណាថែលមានលកខេៈសមបតេ ិប្រគត់ប្រគ្នន់សប្រមាត់ប្រតណភទ្ម្នជាំនួយថែលានកាំេត់សមាគ ល់ខាង្ណលើណាមួយនឹង្ទ្

ទួ្លខុសប្រតូវផ្ទទ ល់ខល នួណប្រចើនជាង្ភាគរយ “តរមិាេចាំណាយថែលានណចញវកិាយតប្រតជាទូ្ណៅ” (Amounts Generally Billed, 

AGB) ម្នការគិតម្ែៃទ ាំង្អស់ ថែលានកាំេត់ែូចខាង្ណប្រកាមណនោះណទ្។ 
 

ថផ្នការទូទត្ស់មភាម ម  ណៅណពលអាកជាំងឺ្ប្រតូវាននេល់ជាំនួយ ិរញ្ញ វតថ ុថនាកខៃោះត ុថនេណៅថតមានសមតុលយថែលប្រតូវតង់្ Pro

vidence នឹង្ចរចរការណរៀតចាំថននការទូ្ទត់។ ថននការទូ្ទត់សមលមមនឹង្រមួមានការតង់្ប្រាក់ប្រតចាំថខថែលមិនណប្រចើនជា

ង្ 10% ម្នប្រាក់ចាំេូលប្រតចាំថខរតស់អាកជាំងឺ្ឬប្រគរស្ររតស់ណគ ណោយមិនរត់តញ្្លូការកាត់ម្ែៃចាំណាយជីវភាពចាំតង្ថែលអា

កជាំងឺ្ានណរៀតរត់កន ុង្ កយណសា ើសុាំជាំនួយ ិរញ្ញ វតថ ុរតស់ពួកណគណ ើយ។  

 

ការទូទត្់និងការប្បមូភាប្បាក្ស់  រល់តរមិាេប្រាក់ថែលមិនានតង់្ណាមួយថែលជាំ ក់ណោយអាកជាំងឺ្ឬអាកធាន តនទ

ត់ពីការណសា ើសុាំការតញុ្្ោះតម្មៃ ប្រតសិនណតើមាន អាចប្រតូវានចត់ទ្ុកថាការប្រតមូលប្រាក់។ កិចេការប្រតមូលប្រាក់មិនទន់ានទូ្

ទត់នឹង្តញ្ឈត់ការរង់្ចាំការសណប្រមចចុង្ណប្រកាយម្នការមានសិទ្ធិប្រគត់ប្រគ្នន់សប្រមាត់ FAP។ Providence នឹង្មិនប្រតតិតតេ ិ អ
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នុញ្ញញ ត ឬអនុញ្ញញ តឱ្យភាា ក់ងារប្រតមូលប្រាក់ ប្រតតិតតេ ិការប្រតមូលាក់ពិណសសណាមួយមុននឹង្: (ក) ានណធវ ីការពាោមកាំេ

ត់ថាណតើអាកជាំងឺ្មានលកខេៈសមបតេ ិប្រគត់ប្រគ្នន់សប្រមាត់ជាំនួយ ិរញ្ញ វតថ ុឬោ ង្ណា។ ឬ (ខ) 120 ម្ែៃតនទ ត់ពីណសចកេ ីថែៃង្ការេ៍

ែាំតូង្រតស់អាកជាំងឺ្ប្រតូវានណនាើរណចញ។ សាំរត់ពត៌មានសេ ីពកីារទូ្ទត់ និង្ការប្រតមូលប្រាក់រតស់មនទ ីរណពទ្យ Providence សូម

ណមើលណគ្នលនណោាយរតស់មនទ ីរណពទ្យ Providence តថនថមថែលអាចរកានណោយឥតគិតម្ែៃណៅកថនៃង្ទ្ទួ្លណភាៀវរតស់ម

នទ ីរណពទ្យ Providence នីមួយៗ ឬត្ដមរយៈ៖ www.providence.org។ 

 
 

ការសងប្បាក្ស់គៅអែក្សជមង ឺ កន ុង្ករេីថែលអាកជាំងឺ្ឬអាកធានានណធវ ីការទូ្ទត់ប្រាក់សប្រមាត់ការពាាលណ ើយណប្រកាយមក

ប្រតូវានកាំេត់ថាមានសិទ្ធទិ្ទួ្លានការថែទាំណោយឥតគិតម្ែៃឬការតញុ្្ោះតម្មៃ  ការតង់្ប្រាក់ទក់ទ្ង្នឹង្ការពាាលទាំង្

ណនោះកន ុង្អាំ ុង្ណពលទ្ទួ្លជាំនួយ ិរញ្ញ វតថ ុណលើសពីកាតពវកិចេទូ្ទត់ ប្រតូវានសង្ប្រាក់វញិណោយប្រសតណៅនឹង្ចាត់រតស់រែឋ។  
 

ការ៖ិនិត្យគ ើងិ សាញប្បចឆំ្ែ ំ  ណគ្នលនណោាយជាំនួយ ិរញ្ញ វតថ ុ (ការថែទាំណោយសតបុ រសធម៌)ណនោះ 

នឹង្ប្រតូវានពិនិតយណ ើង្វញិជាណរៀង្រល់ឆ្ា ាំណោយថាា ក់ែឹកនាំថនាកប្រាក់ប្រគត់ប្រគង្វែេចាំេូល។  

 

ការគភាើក្សថភាង  
សូមណមើលវសិ្លភាពខាង្ណលើ។ 

 

និយមន័យ  
សប្រមាត់ណគ្នលតាំេង្ម្នណគ្នលនណោាយណនោះ និយមន័យនិង្លកខខេឌ តប្រមូវការែូចខាង្ណប្រកាមប្រតូវានអនុវតេ៖ 

 

1. កប្រមិតភាពប្រកីប្រកស ព័នធ (Federal Poverty Level, FPL)៖ កប្រមិតភាពប្រកីប្រកស ព័នធ 

មានន័យថាណគ្នលការេ៍ថេនាំសេ ីពីភាពប្រកីប្រកប្រតូវានណធវ ីតចុ្តបនាភាពជាណទ្ៀង្ទត់កន ុង្តញ្សា ីស ព័នធណោយប្រកសួង្សុខា

ភិាលនិង្ណសវា មនុសសណៅស រែឋអាណមរកិ។ 
 

2. តរមិាេចាំណាយថែលានណចញវកិាយតប្រតជាទូ្ណៅ (Amounts Generally Billed, AGB)៖ តរមិាេចាំណាយសប្រមាត់ការស

ណប្រងាគ ោះតនទ ន់និង្ការថែទាំសុខភាពចាំាច់ែម្ទ្ណទ្ៀតជាទូ្ណៅ ចាំណ ោះអាកជាំងឺ្ថែលមានការធានរ៉ា ត់រង្សុខភាពប្រតូវា

នណៅថា តរមិាេចាំណាយថែលានណចញវកិាយតប្រតជាទូ្ណៅ កន ុង្ កន ុង្ណគ្នលនណោាយណនោះ ។ មនទ ីរណពទ្យ Providence កាំ

េត់ចាំនួនភាគរយ តរមិាេចាំណាយថែលានណចញវកិាយតប្រតជាទូ្ណៅ ថែលអាចអនុវតេានសប្រមាត់មនទ ីរណពទ្យនីមួយៗ

ណោយគុេនឹង្ការគិតម្ែៃសរុតរតស់មនទ ីរណពទ្យសប្រមាត់ការថែទាំតនទ ន់ឬការថែទាំចាំាច់ត្ដមណវជសាស្រសេជាមួយភាគរយ

ណែរមួយថែលថនែកណលើតរមិាេសាំេង្ថែលប្រតូវានអនុញ្ញញ តណៅណប្រកាមកមម វធីិ Medicare ។ ព័ត៌មានលាំអិតពីភាគរយម្ន

តរមិាេចាំណាយថែលានណចញវកិាយតប្រតជាទូ្ណៅណោយមនទរីណពទ្យ Providence នីមួយៗនិង្រណតៀតគេន អាចរកា

នត្ដមរយៈណគ ទ្ាំព័រ៖ www.providence.org ឬទូ្រសពទណៅណលខ 1-866-747-2455 ណែើមបីណសា ើសុាំប្រកោសព័ត៌មានណនោះ។ 
 

3. ការប្រតមូលប្រាក់ពិណសស (Extraordinary Collection Action, ECA)៖ ការប្រតមូលប្រាក់ពិណសស គឺជា សកមមភាពថែលតប្រមូវ

ឱ្យមានែាំណេើរការចាត់ឬតុោការរមួតញ្្លូការលក់តាំេុលណៅឱ្យភាគីណនសង្ណទ្ៀត ឬរយការេ៍ព័ត៌មានអវជិសាមានែល់ភាា

ក់ងារឥេទនណនសង្ៗ ។ សកមមភាពថែលទមទរែាំណេើរការចាត់ឬតុោការសប្រមាត់ណគ្នលតាំេង្ណនោះរមួតញ្្លូទាំង្ចា

ត់ចមៃង្មួយ ការវរ បតអូសអចលនប្រទ្ពយ ែក ូតឬរ បតអូសគេនីធនគ្នរ ឬប្រទ្ពយសមបតេ ិផ្ទទ ល់ខល នួណនសង្ណទ្ៀត ការចត់វ ិ

ធានការរែឋតបណវេី សកមមភាពថែលតណាេ លណអាយមានការចត់ខល នួ សកមមភាពថែលតណាេ លណអាយមានការ ុាំខល នួ និង្

ការកាត់ប្រាក់ណតៀវតស។ 

 

 

 

 

http://www.providence.org/
http://www.providence.org/
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គសចក្សត ីគោង  

ណគ្នលការេច៍ាំេូលម្នទកន ុង្ ថនាក 501 (r); 26 C.F.R 1.501 (r) (1) - 1.501 (r) (7) 

ចាត់សេ ីពីពាាលណវជសាស្រសេ តនទ ន់នងិ្ពលកមម (EMTALA), 42 U.S.C. 1395dd  

42 C.F.R. 482.55 និង្ 413.89 

ណគ្នលការេ៍ថេនាំសតបុ រសធម៌រតស់សមាគមមនទ ីរណពទ្យអាណមរចិ  

ការណតេជាា ចិតេថនាកសុខាភាិលរតសម់នទ ីរណពទ្យ Providence St. Joseph Health 

ចាំណ ោះណគ្នលការេ៍ថេនាំណលើការមិនានធានរ៉ា ត់រង្ 

ណសៀវណៅមគគ ុ ណទ្ទសក៍សេ ីពីការទូ្ទត់សង្វញិ ថនាកទ្ី I ជាំពូក 3 ចាំនចុទ្ី 312 

 

ឯក្សលរពជ ប់ ក្ស - បញ្ជ គី ម្ ោះមនទ ីរគ៖ទយថែភាប្គ្បែណត ប់ 

 

មនទ ីរគ៖ទយ Providence ក្សន ុងរែឋ Oregon 

មនទ ីរណពទ្យម្នការចង្ចាំ Providence Hood River មនទ ីរពាាល Providence Medford 

មនទ ីរពាាល Providence Milwaukie មនទ ីរពាាល Providence Newberg 

មនទ ីរពាាល Providence Willamette Falls មនទ ីរពាាល Providence Portland 

មនទ ីរពាាល Providence St. Vincent មនទ ីរណពទ្យ Providence Seaside 
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ឯក្សលរពជ ប់ ខ - តារាងប្បាក់្សចំណូភាសប្្ប់មនទ ីរគ៖ទយ Providence គៅក្សន ុងរែឋអាឡាលា  ម ៉ុនតាណា 

និងអូរហីគ ិន 

 

គបើសិនជា ... បន្ទទ ប់មក្ស ... 

ប្រាក់ចាំេូលប្រគរស្រប្រតចាំឆ្ា ាំថែលប្រតូវាន

ថកតប្រមូវសប្រមាត់ទ្ាំ ាំប្រគរស្រគឺណសម ើឬតិចជាង្ 

300% ម្នណគ្នលការេ៍ថេនាំ FPL 

អាកជាំងឺ្ប្រតូវានកាំេត់ថាមានជីវភាពខវោះខាតណ ើយមានលកខខេឌ តប្រមូវ

ការប្រតូវនឹង្ជាំនួយ ិរញ្ញ វតថ ុ 100% 

ថែលប្រតូវណលើកថលង្កាតពវកិចេតង់្ប្រាក់ពាាល ។ 

ប្រាក់ចាំេូលប្រគរស្រប្រតចាំឆ្ា ាំថែលប្រតូវាន

ថកតប្រមូវសប្រមាត់ទ្ាំ ាំប្រគរស្រថែលមានចណនៃ ោះ

រវាង្ 301% និង្ 

400%ម្នណគ្នលការេ៍ថេនាំ FP 

អាកជាំងឺ្អាចទ្ទួ្លានការតញុ្្ោះតម្មៃ 75% 

ម្នការតង់្សរុតណែើមកាតពវកិចេតង់្ប្រាក់ពាាល។ 

ប្រតសិនណតើប្រាក់ចាំេូលប្រតចាំឆ្ា ាំរតស់ប្រគរស្រ

ថែលប្រតូវានថកតប្រមូវសប្រមាត់ទ្ាំ ាំប្រគរស្រគឺ

ណលើសពី 400% ម្ន ណគ្នលការេ៍ថេនាំFPL 

ណ ើយអាកជាំងឺ្ានចាំណាយណលើការពាាល

សរុតណៅមនទ ីរណពទ្យ Providence 

កន ុង្អាំ ុង្ណពល 12 ថខមុន ណប្រចើនជាង្ 20% 

ម្នប្រាក់ចាំេូលប្រតចាំឆ្ា ាំរតស់ប្រគរស្រណគ 

(ថែលប្រតូវានថកតប្រមូវសប្រមាត់ទ្ាំ ាំប្រគរស្រ) 

សាំរត់ណសវាកមមថែលសថ ិតណៅណប្រកាមណគ្នលន

ណោាយណនោះ 

អាកជាំងឺ្អាចទ្ទួ្លានការតញុ្្ោះតម្មៃ 100% 

ម្នកាតពវកិចេតង់្ប្រាក់ពាាល។  

 


