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បានយភា់ប្៖មគោយ ប្រក ុមប្រតឹកាភិាល PSJH

កាលតរ ិណចេ ទអនុវតេ ៖ 5/1/2019

Providence គឺជាអង្គ ការថែទ ំសុខភាពកាតូ លិកមិនរកប្រាក់ចំណេញ ថែលែឹកនំណោយការណតេ ជាាចិតេមួយណែើមបីសណប្រមច
ណតសកកមម កនុង្ការតណប្រមម
ើ នុសសប្រគត់គ្នាជាពិណសសអា កប្រកីប្រកនិង្ងាយរង្ណប្រគ្នោះ ណោយមានគុេតម្មៃ សនល
ូ ម្នណមត្ដាធម៌
ណសចកេ ីម្ែៃែនរូ យុតេិធម៌ភាព ឧតា មភាព និង្សុច រ ិតភាព ណ ើយណោយមានជំណនឿថាការថែទ ំសុខភាពគឺជាសិទធម
ិ នុសស។
វាជាទសសនវ ិស័យ និង្ជាការអនុវតេ រតស់មនទ ីរណពទយ Providence នីមួយៗ ថែលណសវាកមម ថនាកថែទ ំសុខភាពថែលចំាច់
ថនាកវវ ិជសាស្រសេ និង្តនទន់ ប្រតវូ ានជាណប្រសចសប្រមាត់ស គមន៍ថែលណយើង្តណប្រមើ ណោយមិនគិតពីសមតថ ភាពរតស់ពួកណគកនុង្
ការតង្់ប្រាក់ណទ។

វិ សាលភាព៖
ណគ្នលនណោាយណនោះអនុវតេ ចំណ ោះ Providence Health & Services ទ ំង្អស់ គឺមនទ ីណពទយ (“Providence”)
ណៅភាគខាង្តប
ូ ង្រែឋ កាលី វ ញ៉ា កនុង្ណខានធី Los Angeles ម្នរែឋ កាលី វ រ័ ញ៉ា និង្អនុវតេ ចំណ ោះណសវាសណរងាគោះតនទន់ ណសវាកមម
ូ ននាល់ជូនណោយមនទ ីណពទយ Providence ណខានធី Los Angeles
ចំាច់ថនាកណវជសាស្រសេ ថែលតនទន់ណនសង្ណទៀត ថែលប្រតា
(ករេីណលើកថលង្ចំណ ោះការថែទ ំថែលប្រតូវការការពិណស្ធន៍ និង្ការណសុើតអណង្េ ត)។ តញ្សា ីណ្មោះមនទ ីណពទយ Providence ថែល
ប្រគតែេាត់ណោយណគ្នលនណោាយណនោះអាចប្រតូវរកណ ើញណៅកនុង្ឯកស្រភាសាត់ ក តញ្សា ីណ្មោះមនទ ីរណពទយថែលប្រគតែេេត់។
ណគ្នលនណោាយណនោះប្រតូវតកប្រស្យត្ដមរណតៀតមួ យថែលប្រសតត្ដមមាប្រត្ដ 501 (r) ម្នប្រកមែវ ិកាចំេូលម្នទកនុង្ ឆ្ាំ 1986 ែូ ច
ថែលានថកថប្រត ណ យ
ើ ណោយណគ្នរពត្ដមមនទ ីណពទយ Providence កនុង្រែឋ កាលី វ ័រញ៉ា ណគ្នលនណោាយកំេត់តម្មៃ ប្រតឹមប្រតូវ
រតស់មនទ ីរណពទយថែលមានថចង្ណៅកនុង្ប្រកមសុខភាព និង្សុវតថ ភា
ិ ពរែឋ កាលី វ ័រញ៉ា (ថនាក 127400-127446 ) ។
ិវាទរវាង្តទតបញ្ញ
កនុង្ករេីមានវ
តេ ិម្នចាត់ថតតណនោះនិង្ណគ្នលនណោាយណនោះ ចាត់ថតតណនោះប្រតូវប្រគត់ប្រគង្។

គោភាបំណង
ណគ្នលតំេង្ម្នណគ្នលនណោាយណនោះ គឺណែើមបីធាននូ វវវ ិធីស្រសេ ថែលយុតេិធម៌ មិនមានការណរ ើសណអើង្ មានប្រតសិទធភាព និង្
មានលកខ េៈែូ ចគ្នា កនុង្ការនេល់ជំនួយ ិរញ្ញ វតថុ (ការថែទ ំសតប
ុ រសធម៌) ែល់តុគគលថែលមានលកខ េៈសមបតេ ិប្រគត់ប្រគ្នន់ ថែល
មិនអាចទូ ទត់ណពញឬចំថេកសប្រមាត់ការសណរងាគោះតនទន់ចំាច់ថនាកណវជសាស្រសេ និង្ណសវាមនទ ីរណពទយណនសង្ណទៀត ថែល
នេល់ណោយមនទ រី ណពទយ Providence។

1 | ទំព័រ

វាគឺជាណចតនម្នណគ្នលនណោាយណនោះណែើមបីអនុណោមត្ដមចាត់ស ព័នធ ចាត់រែឋ និង្ចាត់កនុង្តំតន់។
ណគ្នលនណោាយណនោះ និង្កមម វ ិធីជំនួយ ិរញ្ញ វតថុណៅទីណនោះតណង្េ ើតណគ្នលនណោាយជំនួយ ិរញ្ញ វតថុនល វូ ការ (“Financial
Assistance Policy, FAP”) និង្ណគ្នលនណោាយថែទ ំណវជសាស្រសេ សណរងាគោះតនទន់សប្រមាត់មនទ ីរណពទយនីមួយៗថែលកាន់កាត់
ជួ ល ឬែំណេើរការណោយ Providence។

គោភានគោបាយ
Providence នឹង្នេល់ជូននូ វណសវាមនទ ីរណពទយឥតគិតម្ែៃឬតញ្្ុោះតម្មៃ ែល់អាកមានប្រាក់ចំេូលទត មិនមានការធាន និង្
មិនមានធានរ៉ាត់រង្ និង្អា កជំង្ឺថែលមានម្ែៃពាាលខព ស់ែូចអា កថែលសថ ិតប្រតម
ឹ ឬទតជាង្ 350 ភាគរយម្ន FPL
ណៅណពលថែលសមតថ ភាពតង្់ម្ែៃណសវាកមម គឺជាឧតសគគ ចំណ ោះការទទួ លានការសណរងាគោះតនទន់ថនាកណវជសាស្រសេ ថែលចំាច់
និង្ការថែទ ំមនទ ីរណពទយណនសង្ណទៀត ណ យ
ើ មិនមានជណប្រមស
ើ ប្រតភពម្នការតង្់ម្ែៃ ប្រតូវានកំេត់ាន។ អា កជំង្ប្រឺ តូវមាន
លកខ េៈសមបតេ ប្រិ គត់ប្រគ្នន់ត្ដមការតប្រមូវថែលានពិពេ៌នណៅកនុង្ណគ្នលនណោាយណនោះណែើមបីមានលកខ េៈសមបតេ ប្រិ គត់
ប្រគ្នន់។
មនទ ីរណពទយ Providence ថែលមានថនាកសណរងាគោះតនទន់ប្រស្ត់ នឹង្នាលកា
់ រថែទ ំ ណោយគ្នមនការណរ ើសណអើង្ណលើស្ថនភាព
ណវជសាស្រសេ សណរងាគោះតនទន់ (ណោង្ត្ដមអតថ ន័យម្នចាត់សាីពកា
ី រពាាលណវជសាស្រសេ សណរងាគោះតនទន់នង្
ិ ពលកមម ) ប្រសតត្ដម
សមតថ ភាពថែលមាន ណោយមិនគិតថាណតើតុគគលមាាក់មានសិទធិទទួ លជំនួយ ិរញ្ញ វតថុថែរឬអត់ណ ើយ។ Providence នឹង្មិន
ណរ ើសណអើង្ណោយស្រអាយុ ពូ ជស្សន៍ ពេ៌សតប
ុ រ ជំណនឿ ជាតិពនធុ ស្សន ណែើមកំណេើតជាតិ ស្ថនភាពណរៀតការ ណភទ ទំណនរ
នល វូ ណភទ អតេ សញ្ញញេឬមណនសណញ្េ តនខាង្នល វូ ណភទ ពិការភាព ស្ថនភាពទហានណជើង្ចស់ឬណោធា ឬក៏មូលោឋនែម្ទ
ណនសង្ណទៀតថែលស ព័នធ រែឋ ឬចាត់កនុង្ប្រស ុកានហាមប្រាមណ ើយ ណៅណពលណធវ ើការសណប្រមចចិតេណលើជន
ំ ួ យ ិរញ្ញ វតថុ។
មនទ ីរណពទយ Providence នឹង្នាល់ការពិនត
ិ យសុខភាពសណរងាគោះតនទន់ និង្ការពាាលណធវ ើឲ្យមានលំនង្
ឹ ឬក៏តញ្ជន
ូ ឬណនទរតុគគល
មាាក់តនេ ណតើការណនទរណនោះគឺសមប្រសត ណោង្ត្ដម 42 C.F.R. 482.55។ Providence ហាមឃាត់សកមម ភាពណាមួ យ
ការអនុវតេ ការការទទួ ល ឬណគ្នលនណោាយ ថែលនឹង្ណធវ ើឱ្យតុគគល មិនថសវ ង្រកការថែទ ំសុខភាពសណរងាគោះតនទន់
ែូ ចជាការអនុញ្ញញតសកមម ភាពប្រតមូ លតំេុល ថែលររំង្ែល់ការនេលកា
់ រថែទ ំសុខភាពសណរងាគោះតនទន់។

បញ្ជីគ្មោះអ្ែ ក្សផ្តភា់គសវាថែភាអ្នុគោមតាម FAP របស់ Providence ៖ មនទ ីរណពទយ Providence
នីមួយៗនឹង្តញ្ញសាក់អតេ សញ្ញញេតញ្សា ីណ្មោះប្រគូណពទយ ប្រក ុមអា កណវជសាស្រសេ ឬអា កជំនញណនសង្ណទៀតថែលនេល់ណសវាកមម
ថែលមាននិង្មិនមានប្រគតែេាត់ណោយណគ្នលនណោាយណនោះ។ ប្រគូណពទយថនាកសណរងាគោះតនទន់ថែលនេល់ណសវាកមម ណវជសាស្
រសេ សណរងាគោះតនទន់ែល់អាកជំង្ឺណៅមនទ ីរណពទយ Providence California ប្រតូវានតប្រមូវណោយចាត់រែឋ កាលី វ ័រញ៉ាណែើមបីនេលកា
់
រតញ្្ុោះតម្មៃ ែល់អាកជំង្ឺថែលមិនានទទួ លការធានរ៉ាត់រង្ឬអា កជំង្ឺថែលមានម្ែៃពាាលខព ស់
(ែូ ចថែលានកំេត់ណោយណគ្នលការេ៍កេ
ំ ត់តម្មៃ មនទ ីរណពទយថែលមានថចង្ណៅកនុង្ប្រកមសុខភាពនិង្សុវតថ ភា
ិ ពម្នរែឋ
កាលី វ ញ៉ា (ថនាក 127400-127446)) ថែលសថ ត
ិ ប្រតឹម ឬទតជាង្ 350% ម្ន FPL ។
មនទ ីរណពទយតថង្ែ កនីមួយៗនឹង្នេល់តញ្សា ីណនោះែល់អាកជំង្ឺថែលណសា ើសុំែតចមៃ ង្។
តញ្សា ីអាកនេល់ណសវាក៏អាចរកានត្ដមប្រតព័នធអុន
ី ធឺថេតណៅណលើណវតស្យ Providence៖ www.providence.org។

ភាក្សខ ណឌត្ប្មូិននព៖ម្ចនសិទធិទទួ ភាជំនួយហិរញ្ញិត្ថុ
ឺ ង្
ជំនួយ ិរញ្ញ វតថុអាចនេល់ជូនទ ំង្អា កជំង្ន
ិ អា កធានថែលមិនមានទទួ លការធានរ៉ាត់រង្និង្មានធានរ៉ាត់រង្
ថែលជំនួយថតតណនោះប្រសតត្ដមណគ្នលនណោាយណនោះ និង្ចាត់រតស់ស ព័នធនិង្រែឋ
ថែលប្រគត់ប្រគង្អតថ ប្រតណោជន៍ថែលអាចទទួ លានសប្រមាត់អាកជំង្ឺ។ មនទ រី ណពទយ Providence
នឹង្ណធវ ើកច
ិ េ ប្រតង្
ឹ ថប្រតង្សមណ តុនល ណែើមបីកំេត់ពកា
ី រមានអតថ ិភាពឬអត់ម្នការប្រគតែេាត់រតស់ភាគីទីតី
ថែលអាចរកានទ ំង្ប្រស ុង្ឬណោយថនាក សប្រមាត់ការថែទ ំថែលនេល់ណ យ
ើ ណោយមនទ ីរណពទយProvidence មុនណពលតងាេត់
ឲ្យមានការខិតខំប្រតមូ លណាមួ យចំណ ោះអា កជំង្ឺ។

2 | ទំព័រ

អា កជំង្ឺថែលថសវ ង្រកជំនួយ ិរញ្ញ វតថុប្រតវូ ថតតំណពញនូ វ កយណសា ើសុំជន
ំ ួ យ រិ ញ្ញ វតថុ Providence សេ ង្់ោរ ណ ើយមាន
លកខ េៈសមបតេ ប្រិ គត់ប្រគ្នន់ នឹង្ប្រតូវថនែកណលើតប្រមូវការ ិរញ្ញ វតថុណៅប្រគ្នណនោះ។
ការខិតខំប្រតង្
ឹ ថប្រតង្សមណ តុនលនឹង្ប្រតូវានណធវ ើណ ង្
ើ ណែើមបីជូនែំេង្
ឹ និង្នេលព
់ ័តមា
៌ នែល់អាកជំង្ឺអព
ំ ភា
ី ពអាចរកាន
ម្នជំនួយ ិរញ្ញ វតថុត្ដមរយៈការនេល់ពត
័ ៌មានកនុង្អំ ុ ង្ណពលចូ លនិង្ណចញ ណៅណលើរាយការេ៍ វ ិក័យត័ប្រតរតស់អាកជំង្ឺ
ិក័
ណៅកនុង្តំតន់ វ យត័ប្រតថែលអាចចូ លែល់អាកជំង្ឺ ណៅណលើណវតស្យមនទ ីរណពទយ Providence
ត្ដមរយៈការជូ នែំេឹង្ផ្ទទល់មាត់កនុង្កំ ុ ង្ណពលការពិភាកាទូ ទត់ ក៏ែូចណៅណលើផ្ទៃកសញ្ញញណៅកថនៃ ថែលមានអា កជំង្ណឺ ប្រចើន
ណទោះសប្រមាកនិង្មិនសប្រមាកណៅមនទ ីណពទយ ែូ ចជាថនាកទទួ លអា កជំង្ឺ និង្ថនាកសណរងាគោះតនទន់។ Providence
នឹង្រកាទុកព័ត៌មានថែលប្រតវូ ានណប្រតើណែើមបីកំេត់លកខ េៈសមបតេ ិប្រសតត្ដមណគ្នលនណោាយកំេត់ប្រត្ដរតស់ខល ួន។

ការគសែើសុំជំនួយហិរញ្ញិត្ថុ
អា កជំង្ឺឬអា កធានអាចណសា ស
ើ ុំនង្
ិ ោក់ កយណសា ស
ើ ុំជំនួយថនាក ិរញ្ញ វតថុថែលមិនគិតម្ែៃនិង្មានណៅប្រកសួ ង្ Providence
ឬណោយមណធាាយែូ ចខាង្ណប្រកាម៖ នេល់ណោតល់ែល់តគ
ុ គ លិកណសវាកមម ិរញ្ញ វតថុរតស់អាកជំង្ឺណៅណពលឬមុនណពលណចញ
ថែលជំនួយ ប្រតវូ ានណសា ើសន
ុំ ង្
ិ ោក់ណសា ើជាមួ យឯកស្រថែលានតំណពញរ ួច។ ត្ដមរយៈសំតុប្រត ឬត្ដមរយៈការចូ លណៅកាន់
www.providence.org ទញយកនិង្ោក់ណសា ើទប្រមង្់ថតតតទថែលានតំណពញជាមួ យឯកស្រ។
តុគគលមាាក់ថែលោក់ កយសុជ
ំ ំនួយ ិរញ្ញ វតថុនឹង្ប្រតូវាននេល់ការពិនិតយតឋមថែលនឹង្រត់តញ្្ល
ូ ការពិនិតយណ ង្
ើ វ ិញថាណតើអា
ឺ
កជំង្អស់កមាៃំង្ឬមិនមានសិទធិទទួ លានប្រតភពទូ ទត់ពភា
ី គីទីតី។
ឺ ន ុ ង្ការតំណពញ កយ
មនទ ីរណពទយ Providence នីមួយៗប្រតូវណរៀតចំតុគគលិកថែលប្រតូវានណប្រជស
ើ ណរ ើសណែើមបីជួយែល់អាកជំង្ក
ណសា ើសុំជំនួយ ិរញ្ញ វតថុនិង្កំេត់ការមានសិទធទ
ិ ទួ លជំនួយ រិ ញ្ញ វតថុឬជំនួយ ិរញ្ញ វតថុពក
ី មម វ ិធីធានរ៉ាត់រង្ថែលនេល់ណោយរោឋភិ
ាល ប្រតសិនណតើមាន។ ណសវាកមម ការតកថប្រតអាចរកានណែើមបីណោោះប្រស្យតញ្ញាឬកង្វ ល់ណាមួ យនិង្ណែើមបីជួយកនុង្ការតំណពញ
កយណសា ស
ើ ុំជំនួយ ិរញ្ញ វតថុ។
អា កជំង្ឺឬអា កធានថែលអាចមានលកខ េៈសមបតេ ិប្រគត់ប្រគ្នន់សប្រមាត់ណសា ើសុំជំនួយ ិរញ្ញ វតថុ អាចនាលឯ
់ កស្រប្រគត់ប្រគ្នន់ែល់
ឹ ថាប្រាក់ចំេូលរតស់ភាគី
Providence ណែើមបីគ្នប្រំ ទែល់ការកំេត់លកខ េៈសមបតេ ិ ណៅណពលណាថែលានែង្
មួ យមានចំនួនទតជាង្ FPL ត្ដមតទតបញ្ញ តេ ិថែល ក់ព័នធរតស់ស ព័នធ និង្រតស់រែឋ ។

លថនព៖ហិរញ្ញិត្ថុបុគគភា ប្រាក់ចំេូល ប្រទពយសមបតេ ិជារ ូតិយវតថុ និង្ការចំណាយរតស់អាកជំង្ឺ
នឹង្ប្រតូវានណប្រតើណែើមបីវាយតម្មៃ ស្ថនភាព រិ ញ្ញ វតថុតគ
ុ គ លរតស់អាកជំង្។ឺ
ប្រទពយសមបតេ ិជារ ូតិយវតថុមន
ិ ប្រតវូ ានរត់តញ្្ល
ូ ការចូ លនិវតេ នឬ
៍ ថននការសំេង្ពនា ថែលមានមានលកខ េៈសមបតេ ប្រិ គត់
ប្រគ្នន់ណប្រកាមប្រកមែវ ិកាចំេូលម្នទកនុង្ឬ ថននការសង្ពនា ថែលមិនមានលកខ េៈសមបតេ ប្រិ គត់ប្រគ្នន់ណ យ
ើ ។

ភាក្សខ ណៈសមបត្ត ិឆំណូភា លកខ េៈវ ិនិចេ័យប្រាក់ចំេូលណោយថនែកណលើកប្រមិតភាពប្រកីប្រកស ព័នធ (Federal Poverty Level,
FPL) អាចប្រតូវានណប្រតើណែើមបីកំេត់សិទធិទទួ លានការថែទ ំណោយឥតគិតម្ែៃឬការតញ្្ុោះតម្មៃ ។ សូ មណមើលឯកស្រភាសាត់ ខ
សប្រមាត់ពត
័ ៌មានលមែ ិត។
ឺ ង្
ការក្សំណត្់និងការអ្នុញ្ញញត្ អា កជំង្ន
ឹ ទទួ លានការជូ នែំេង្
ឹ អំពកា
ី រកំេត់សិទធិប្រសតចាត់រតស់ FAP កនុង្រយៈណពល
30 ម្ែៃតនទត់ពីការោក់ កយណសា ស
ើ ុំជំនួយ ិរញ្ញ វតថុថែលណពញណលញនិង្ឯកស្រចំាច់។ ណៅណពលថែល កយសុប្រំ តវូ ានទទួ ល
កិចេខិតខំប្រតង្
ឹ ថប្រតង្ប្រតមូ លវវ ិស្មញ្ញ នឹង្ប្រតូវានពយ
រ ររ ូ តែល់ការកំេត់ជាោយលកខ េ៍អកសរម្នសិទធិទទួ លប្រតូវានណនាើណៅ
ឱ្យអា កជំង្ឺ។ មនទ ីរណពទយនឹង្មិនកំេត់លកខ េៈសមបតេ ិសប្រមាត់ទទួ លានជំនួយណោយថនែកណលើព័តមា
៌ នថែលមនទ ីរណពទយណជឿជា
ក់ថាមិនប្រតឹមប្រតូវឬមិនគួ រទុកចិតេណទ។
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ការគោោះប្លយជគម្ចលោះ អា កជមៃ អា
ឺ ចតេ ង្
ឹ តវា៉ាការសណប្រមចពីលកខ េៈសមបតេ ិណែើមបីទទួ លជំនួយ រិ ញ្ញ វតថុណោយនេល់ឯកស្រតថនថ
ម ក់ព័នធណៅកាន់ Providence ណៅកនុង្រយៈណពល 30 ម្ែៃតនទត់ពីទទួ លានណសចកេ ជ
ី ូ នែំេឹង្អំពកា
ី រតែិណសធ។ រល់ការតេ ឹ
ិញណ
ិញតញ្ញ
៉ា
ូ
ង្តវាទ ំង្អស់នឹង្ប្រតវានពិនិតយណ ង្
ើ វ
ើយប្រតសិនណតើការពិនត
ិ យណ ង្
ើ វ
សា ក់គ្នំប្រទពីការតែិណសធ ណនោះការជូ នែំេឹ
ង្ជាោយលកខ េ៍អកសរនឹង្ប្រតូវតញ្ជន
ូ ណៅអា កធាននិង្ប្រកសួ ង្សុខាភិាលរតស់រែឋ ថែលប្រតូវានតប្រមូវ និង្ប្រសតត្ដមចាត់។
ែំណេើរការតេេង្
ឹ តវា៉ាចុង្ណប្រកាយនឹង្តញ្េ ត់ណៅកនុង្រយៈណពល 10 ម្ែៃតនទត់ពីទទួ លានការតែិណសធណោយអង្គ ការ Providence ។
តេេឹង្តវា៉ាមួ យអាចប្រតូវានណនាើណៅកាន់ PH&S Regional Business Office, P.O. Box 3268, Portland, ឬ 97208-3395 ។

សបប
ុ រសធម៌ថែភាអាឆសនម ត្់បាន៖ Providence អាចនឹង្អនុញ្ញញតឱ្យអា កជំង្ឺណធវ កា
ើ រសប្រមតសប្រមរលត្ដមសមតុលយគេនីរ
តស់ពួកណគណោយមណធាាយណនសង្ណប្រៅពីការោក់ កយណសា ែ
ើ ជ
ុំ ំនួយ ិរញ្ញ វតថុណពញណលញ។ ការកំេត់ថតតណនោះនឹង្ប្រតូវានណធវ ើ
ណ ើង្ត្ដមមូ លោឋនសនម តណោយណប្រតើឧតករេ៍វាយតម្មៃ ិរញ្ញ វតថុថែលទទួ លស្គល់ណោយឧសា កមម ថែលវាយតម្មៃ សមតថ ភាព
កនុង្ការតង្់ប្រាក់ ណោយថនែកណលើទន
ិ ា ន័យ ិរញ្ញ វតថុឬឯកស្រណនសង្ណទៀតថែលអាចរកានជាស្ធារេៈ ណោយរ ួមតញ្្ល
ូ ត៉ាុថនេ មិ
នកំេត់ប្រតឹមថតប្រាក់ចំេូលប្រគរស្រ ទំ ំប្រគរស្រ ណ ើយនឹង្ប្រតវតេ ិឥេទន និង្ការទូ ទត់។

ភាក្សខ ខណឌ៖ិគសសគផ្េងគទៀត្ អា កជំង្ឺថែលមានសិទធិទទួ លានកមម វ ិធីជំនួយកប្រមត
ិ ភាពប្រកប្រី កស ព័នធ ែូ ចជាកមម វ ិធី
Medicaid កមម វ ិធី Medi-Cal និង្កមម វ ិធីជន
ំ ួ យណោយរោឋភិាលសប្រមាត់អាកមានប្រាក់ចំេូលទតណនសង្ណទៀត
ប្រតូវានចត់ទុកថាជាអា កមានតប្រមូវការ។ ែូ ណចា ោះ អា កជំង្ឺថតតណនោះមានសិទធិទទួ លានជំនួយ ិរញ្ញ វតថុ ណពល
កមម វ ិធីទ ំង្ណនោះតែិណសធការតង្់ប្រាក់ ណ យ
ើ ចត់ទុកថាការគិតប្រាក់គឺជាចំណាយសប្រមាត់អាកជំង្ឺ។
សមតុលយគេនីរតស់អាកជមៃ ឺថែលានមកពីការតង្់ម្ែៃមិនប្រតូវានសង្វ ិញមានសិទធទ
ិ ទួ លានការតរ ិចេគសតប
ុ រសធម៌ណព
ញណលញ។ ជាពិណសសចំណាយថែលសមប្រសតគឺការគិតម្ែៃថែលមានលកខ ខេឌ ែូ ចខាង្ណប្រកាម៖
•
•
•
•
•

ការស្ាក់ណៅរតស់អាកជំង្ថឺ ែលប្រតូវានតែិណសធ
ការថែទ ំអា កជំង្ឺណប្រចន
ើ ម្ែៃថែលប្រតូវានតែិណសធ
ណសវាកមម ថែលមិនប្រតូវានប្រគតែេាត់
ការតែិណសធសំណេើសុំសិទធិទទួ លការពាាល (Treatment Authorization Request, TAR)
ការតែិណសធណោយស្រការប្រគតែេាត់ប្រតូវានវរ ិតតបិត

ឆំណាយគភាើការ៖ាបាភាគប្ោោះថ្នែក្ស់ធងន់ធងរ មនទ ីរណពទយ Providence ណោយណប្រតើឆនទនុសិទធ រិ តស់ខល ួន
អាចនេល់ជំនួយសតប
ុ រសធម៌កនុង្ករេីមានការចំណាយណលើការពាាលណប្រគ្នោះថាាក់ធៃនធ
់ ៃ រ។
អា កជំង្ឺទ ំង្ណនោះនឹង្ប្រតវូ ានពិចរណាណោយករេីណោយថលក។

ថែនក្សំណត្់គភាើការឆំណាយសប្ម្ចប់អ្ែក្សជំងឺទង
ំ អ្ស់ថែភាម្ចនសិទធិទទួ ភាបានជំនួយហិរញ្ញិត្ថុ
ឺ ថែលមានលកខ េៈសមបតេ ប្រិ គត់ប្រគ្នន់សប្រមាត់ប្រតណភទម្នជំនួយថែលានកំេត់សមាគល់ខាង្ណលើណាមួ យនឹង្ទ
គ្នមនអា កជំង្ណា
ទួ លខុសប្រតវូ ផ្ទទល់ខល ួនណប្រចើនជាង្ភាគរយ “តរ ិមាេចំណាយថែលានណចញវ ិកេ យតប្រតជាទូ ណៅ” (Amounts Generally Billed,
AGB) ម្នការគិតម្ែៃទ ំង្អស់ ថែលានកំេត់ែូចខាង្ណប្រកាមណនោះណទ។

ថផ្នការទូ ទត្់សមភាម ម ណៅណពលអា កជំង្ឺប្រតូវាននេលជ
់ ំនួយ ិរញ្ញ វតថុថនាកខៃ ោះត៉ាុថនេ ណៅថតមានសមតុលយថែលប្រតវូ តង្់ PSJ
H នឹង្ចរចរការណរៀតចំថននការទូ ទត់។ ថននការទូ ទត់សមលម មនឹង្រ ួមមានការតង្់ប្រាក់ប្រតចំថខថែលមិនណប្រចន
ើ ជាង្ 10%
ឺ ប្រគរស្ររតស់ណគ ណោយមិនរត់តញ្្ល
ម្នប្រាក់ចំេូលប្រតចំថខរតស់អាកជំង្ឬ
ូ ការកាត់ម្ែៃចំណាយជីវភាពចំតង្ថែលអា កជំង្ឺ
ានណរៀតរត់កនុង្ កយណសា ស
ើ ជ
ុំ ំនួយ ិរញ្ញ វតថុរតស់ពួកណគណ ើយ។ ថននការទូ ទត់នង្
ឹ មិនគិតការប្រាក់ណទ។ រយៈណពលម្នថននកា
ឺ
រទូ ទត់នង្
ឹ ប្រតូវានពនារសប្រមាត់អាកជំង្ថែលមានការពយ
រ រពីតេាឹង្តវា៉ាពីការប្រគតែេាត់។
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ការទូ ទត្់និងការប្បមូ ភាប្បាក្ស់ រល់ត រ ិមាេប្រាក់ថែលមិនានតង្់ណាមួ យថែលជំ

ក់ណោយអា កជំង្ឺឬអា កធាន

តនទត់ពកា
ី រណសា ើសកា
ុំ រតញ្្ុោះតម្មៃ ប្រតសិនណតើមាន អាចប្រតវូ ានចត់ទក
ុ ថាការប្រតមូ លប្រាក់។
កិចេការប្រតមូ លប្រាក់មន
ិ ទន់ានទូ ទត់នង្
ឹ តញ្ឈត់ការរង្់ចកា
ំ រសណប្រមចចុង្ណប្រកាយម្នការមានសិទធប្រិ គត់ប្រគ្នន់សប្រមាត់
FAP។ Providence នឹង្មិនប្រតតិតតេ ិ អនុញ្ញញត ឬអនុញ្ញញតឱ្យភាាក់ងារប្រតមូ លប្រាក់
ប្រតតិតតេ កា
ិ រប្រតមូ លាក់ពិណសសណាមួ យមុននឹង្: (ក)
ឺ នលកខ េៈសមបតេ ិប្រគត់ប្រគ្នន់សប្រមាត់ជំនួយ ិរញ្ញ វតថុឬោ៉ាង្ណា។ ឬ (ខ)
ានណធវ កា
ើ រពាោមកំេត់ថាណតើអាកជំង្មា
120 ម្ែៃតនទត់ពីណសចកេ ីថែៃង្ការេ៍ែំតូង្រតស់អាកជំង្ឺប្រតូវានណនាើរណចញ។ សំរត់ពត៌មានសេ ីពកា
ី រទូ ទត់
និង្ការប្រតមូ លប្រាក់រតស់មនទ រី ណពទយ Providence សូ មណមើលណគ្នលនណោាយរតស់មនទ រី ណពទយ Providence
តថនថ មថែលអាចរកានណោយឥតគិតម្ែៃណៅកថនៃ ង្ទទួ លណភាៀវរតស់មនទ ីរណពទយ Providence នីមួយៗ ឬត្ដមរយៈ៖
www.providence.org។

ការសងប្បាក្ស់គៅអ្ែ ក្សជមង ឺ កនុង្ករេីថែលអា កជំង្ឺឬអា កធានានណធវ កា
ើ រទូ ទត់ប្រាក់សប្រមាត់ការពាាលណ ើយណប្រកាយមក
ប្រតូវានកំេត់ថាមានសិទធទ
ិ ទួ លានការថែទ ំណោយឥតគិតម្ែៃឬការតញ្្ុោះតម្មៃ
ការតង្់ប្រាក់ទក់ទង្នឹង្ការពាាលទ ំង្ណនោះកនុង្អំ ុ ង្ណពលទទួ លជំនួយ ិរញ្ញ វតថុណលើសពីកាតពវ កច
ិ េ ទូទត់
ប្រតូវានសង្ប្រាក់ វ ិញណោយប្រសតណៅនឹង្ចាត់រតស់រែឋ ។

ការ៖ិនិត្យគ

ើង ិ សាញប្បចំឆ្ែំ ណគ្នលនណោាយជំនួយ ិរញ្ញ វតថុ (ការថែទ ំណោយសតបុរសធម៌)ណនោះ

នឹង្ប្រតូវានពិនិតយណ ង្
ើ វ ិញជាណរៀង្រល់ឆ្ាំណោយថាាក់ែឹកនំថនាកប្រាក់ប្រគត់ប្រគង្វែេ ចេ
ំ ូ ល។

ការគភាើក្សថភាង
សូ មណមើល វ ិស្លភាពខាង្ណលើ។

និយមន័យ
សប្រមាត់ណគ្នលតំេង្ម្នណគ្នលនណោាយណនោះ និយមន័យនិង្លកខ ខេឌតប្រមូវការែូ ចខាង្ណប្រកាមប្រតូវានអនុវតេ ៖
1. កប្រមិតភាពប្រកីប្រកស ព័នធ (Federal Poverty Level, FPL)៖ កប្រមិតភាពប្រកីប្រកស ព័នធ
មានន័យថាណគ្នលការេ៍ថេនំសេព
ី ភា
ី ពប្រកីប្រកប្រតូវានណធវ ើតច្ុតបនា ភាពជាណទៀង្ទត់កនុង្តញ្សា ស
ី
ព័នធណោយប្រកសួ ង្សុខា
ភិាលនិង្ណសវា មនុសសណៅស រែឋ អាណមរ ិក។
2. តរ ិមាេចំណាយថែលានណចញវ ិកេ យតប្រតជាទូ ណៅ (Amounts Generally Billed, AGB)៖ តរ ិមាេចំណាយសប្រមាត់ការស
ណរងាគោះតនទន់នង្
ិ ការថែទ ំសុខភាពចំាច់ែម្ទណទៀតជាទូ ណៅ ចំណ ោះអា កជំង្ឺថែលមានការធានរ៉ាត់រង្សុខភាពប្រតូវា
នណៅថា តរ ិមាេចំណាយថែលានណចញវ ិកេ យតប្រតជាទូ ណៅ កនុង្ កនុង្ណគ្នលនណោាយណនោះ ។ មនទ ីរណពទយ Providence កំ
េត់ចន
ំ ួ នភាគរយ តរ ិមាេចំណាយថែលានណចញវ ិកេ យតប្រតជាទូ ណៅ ថែលអាចអនុវតេ ានសប្រមាត់មនទ ីរណពទយនីមួយៗ
ណោយគុេនឹង្ការគិតម្ែៃសរុតរតស់មនទ ីរណពទយសប្រមាត់ការថែទ ំតនទន់ឬការថែទ ំចំាច់ត្ដមណវជសាស្រសេ ជាមួ យភាគរយ
ណែរមួ យថែលថនែកណលើត រ ិមាេសំេង្ថែលប្រតូវានអនុញ្ញញតណៅណប្រកាមកមម វ ិធី Medicare ។ ព័តមា
៌ នលំអិតពីភាគរយម្ន
តរ ិមាេចំណាយថែលានណចញវ ិកេ យតប្រតជាទូ ណៅណោយមនទ ីរណពទយ Providence នីមួយៗនិង្រណតៀតគេន អាចរកា
នត្ដមរយៈណគ ទំព័រ៖ www.providence.org ឬទូ រសពទ ណៅណលខ 1-866-747-2455 ណែើមបីណសា ើសុំប្រកោសព័តមា
៌ នណនោះ។
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3. ការប្រតមូ លប្រាក់ពិណសស (Extraordinary Collection Action, ECA)៖ ការប្រតមូ លប្រាក់ពិណសស គឺជា សកមម ភាពថែលតប្រមូវ
ឱ្យមានែំណេើរការចាត់ឬតុោការរ ួមតញ្្ល
ូ ការលក់តំេុលណៅឱ្យភាគីណនសង្ណទៀត ឬរយការេ៍ព័តមា
៌ នអវ ិជសាមានែល់ភាា
ក់ងារឥេទនណនសង្ៗ ។ សកមម ភាពថែលទមទរែំណេើរការចាត់ឬតុោការសប្រមាត់ណគ្នលតំេង្ណនោះរ ួមតញ្្ល
ូ ទ ំង្ចា
ត់ចមៃ ង្មួ យ ការរ ឹតអូ សអចលនប្រទពយ ែក ូ តឬរ ឹតអូ សគេនីធនគ្នរ ឬប្រទពយសមបតេ ិផ្ទទល់ខល ួនណនសង្ណទៀត ការចត់ វ ិ
ធានការរែឋ តបណវេី សកមម ភាពថែលតណា
េ លណអាយមានការចត់ខល ួន សកមម ភាពថែលតណា
េ លណអាយមានការ ុំខល ួន និង្
ការកាត់ប្រាក់ណតៀវតស។
4. ចំណាយណវជសាស្រសេ ថែលមានកំ រ ិតខព ស់: ចំណាយណវជសាស្រសេ ថែលមានកំ រ ិតខព ស់គឺប្រតូវានកំេត់ណោយណគ្នលនណោាយកំ
េត់តម្មៃ ប្រតឹមប្រតូវរតស់មនទ រី ណពទយ - ចាត់សខ
ុ ភាពនិង្សុវតថ ិភាពម្នរែឋ California (ថនាកទី 127400-127446) ថែលជា:
(1) ចំណាយណចញពីណហាណ ៉ា ប្រតចំឆ្ាំរតស់មនុសសមាាក់ណៅមនទ ីរណពទយ SJH ថែលណលើសពី 10% ម្នប្រាក់ចេ
ំ ូ លសរុតរតស់ប្រគរ
ឺ ន ុ ង្រយៈណពល 12 ថខមុន (2) ការចំណាយ ប្រតចំឆ្ាំណលើសពី 10% ម្ន ប្រាក់ចេ
ស្រអា កជំង្ក
ំ ូ លរតស់ប្រគរស្រអា កជំង្ឺ ប្រតសិន
ឺ
ឺ
ណតើអាកជំង្នេល់នូវការឯកស្រចំណាយណវជសាស្រសេ ណោយានទូ ទត់ណោយអា កជំង្ឬប្រគរស្ររតស់ណគកនុង្រយៈណពល 12 ថខមុ
នឬ (3) កំ រ ិតទតជាង្មួ យថែលប្រតូវានកំេត់ណោយមនទ រី ណពទយ SJH ប្រសតត្ដមណគ្នលនណោាយថែទ ំសតប
ុ រសធម៌រត
ស់មនទ ីរណពទយ SJH ។

គសឆក្សត ីគោង
ណគ្នលការេ៍ចំេូលម្នទ កនុង្ ថនា ក 501 (r); 26 C.F.R 1.501 (r) (1) - 1.501 (r) (7)
ចាត់សុខភាពនិង្សុវតេ ិភាពម្នរែឋ កាលី វ ័រញ៉ា ថនា ក127000 -127446
ចាត់សេីពីពាាលណវជសា ស្រសេ តនទន់និង្ពលកមម (EMTALA), 42 U.S.C. 1395dd
42 C.F.R. 482.55 និង្ 413.89
ណគ្នលការេ៍ថេនំសតប
ុ រសធម៌រតស់សមាគមមនទ ីរណពទយអាណមរ ិច
ណគ្នលការេ៍ថេនំសតប
ុ រសធម៌រតស់សមាគមមនទ ីរណពទយកាលី វ ័រញ៉ា
ណគ្នលការេ៍ថេនំរតស់សមព ័នធកាលី វ ័រញ៉ាណែើមបីណសវាសតប
ុ រសធម៌
ថែទ ំសុខភាពកាតូ លិក
ការណតេ ជាាចិតេថនា កសុខាភិាលរតស់មនទ ីរណពទយ Providence St. Joseph Health
ចំណ ោះណគ្នលការេ៍ថេនំណលើការមិនានធានរ៉ាត់រង្
ណសៀវណៅមគគុណទទ សក៍សេីពីការទូ ទត់សង្វ ិញ ថនា កទី I ជំពូក 3 ចំនុចទី 312
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ឯក្សលរពជប់ ក្ស - បញ្ជីគ្មោះមនទ ីរគ៖ទយថែភាប្គបែណតប់
មនទ ីរគ៖ទយ Providence គៅរែឋ កាភាីហវ័រនីញ៉ាខាងត្ប
ូ ង
មនទ ីរពាាល Providence Saint Joseph

មនទ ីរពាាល Providence Holy Cross

មនទ ីរពាាល Providence Little Company of Mary
San ណៅតំតន់ Pedro

មេឌលសុខភាព Providence Saint John's

មនទ ីរពាាល Tarzana Medical Center

មនទ ីរពាាល Providence Little Company of Mary
ណៅតំតន់ Torrance
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ឯក្សលរពជប់ ខ - តារាងប្បាក្ស់ឆំណូភាសប្ម្ចប់មនទ ីរគ៖ទយ Providence កាភាីហវ័រនីញ៉ាខាងត្ប
ូ ង

គបើសិនជា ...

បន្ទទប់មក្ស ...

ប្រាក់ចំេូលប្រគរស្រប្រតចំឆ្ាថំ ែលប្រតូវាន
ថកតប្រមូវសប្រមាត់ទំ ំប្រគរស្រគឺណសម ើឬតិចជា
ង្ 300% ម្នណគ្នលការេ៍ថេនំ FPL

អា កជំង្ឺប្រតូវានកំេត់ថាមានជីវភាពខវ ោះខាតណ ើយមានលកខ ខេឌតប្រមូវការ
ប្រតូវនឹង្ជំនួយ ិរញ្ញ វតថុ 100%
ថែលប្រតូវណលើកថលង្កាតពវ កច
ិ េ តង្់ប្រាក់ពាាល ។

ប្រាក់ចំេូលប្រគរស្រប្រតចំឆ្ាថំ ែលប្រតូវាន
ថកតប្រមូវសប្រមាត់ទំ ំប្រគរស្រថែលមានច
ណនៃោះរវាង្ 301% និង្
350%ម្នណគ្នលការេ៍ថេនំ FP

អា កជំង្ឺអាចទទួ លានការតញ្្ុោះតម្មៃ 75%
ម្នការតង្់សរុតណែើមកាតពវ កិចេតង្់ប្រាក់ពាាល។

ប្រតសិនណតើប្រាក់ចំេូលប្រតចំឆ្ាំរតស់ប្រគរស្រ
ថែលប្រតូវានថកតប្រមូវសប្រមាត់ទំ ំប្រគរស្រគឺ
ណលើសពី 350% ម្ន ណគ្នលការេ៍ថេនំFPL
ឺ នចំណាយណលើការពាាល
ណ ើយអា កជំង្ា
សរុតណៅមនទ ីរណពទយ Providence
កនុង្អំ ុ ង្ណពល 12 ថខមុន ណប្រចន
ើ ជាង្
20%
ម្នប្រាក់ចំេូលប្រតចំឆ្ាំរតស់ប្រគរស្រណគ
(ថែលប្រតូវានថកតប្រមូវសប្រមាត់ទំ ំប្រគរស្រ)
សំរត់ណសវាកមម ថែលសថ ិតណៅណប្រកាមណគ្នលន
ណោាយណនោះ

អា កជំង្ឺអាចទទួ លានការតញ្្ុោះតម្មៃ 100%
ម្នកាតពវ កច
ិ េ តង្់ប្រាក់ពាាល។
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