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េគាលបំណង៖
េគាលនេយបាយេនះមានេគាលបំណងកំណត់អំពីេគាលនេយបាយជំនួយហិរ��វត�� និងការែថទាំសុខភាពសេ�ង�ះបន�ន់របស់ Providence Health & Services (PH&S) ែដល្រត�វបាន
បេង�ើតេឡើងេដើម្បេី លើកកម�ស់ការទទួលនូវការែថទាំចាំបាច់ខាងេវជ�សា�ស�ស្រមាប់អ�កែដលគា�នលទ�ភាពក��ងការបង់្របាក់ ្រពមទាំងេដើម្បីផ�ល់នូវការប���ះៃថ�ពីការគិតៃថ�ក�ងវ�ក�យប្រតស្រមាប់បុគ�លែដលឣច
បង់្របាក់មួយភាគប៉េុ ណ�ះៃនេសាហ៊ុយចំណយស្រមាប់ការែថទាំរបស់ពួកេគ។ កម�វ�ធីទាំងេនះអនុវត�ពាក់ព័ន�នឹងេសវសេ�ង�ះបន�ន់និងការែថទាំសុខភាពែដលចាំបាច់ខាងេវជ�សា�ស�េផ្សងេទៀត ែដលផ�លជ់ ូន
េដយ PH&S ប៉ុេណ�ះ។ េគាលនេយបាយនិងកម�វ�ធីជំនួយហិរ��វត�ែ� ដលបានពណ៌នេ�ទីេនះ បេង�ើតបានជេគាលនេយបាយជំនួយហិរ��វត�� (“FAP”) និង េគាលនេយបាយែថទាំសុខភាព
សេ�ង�ះបន�ន់ផ�វការ ស្រមាប់មន�ីរេពទ្យនីមួយៗែដលជកម�សិទរ�ិ បស់ PH&S, ជួលេដយ PH&S, ឬេធ�ើ្របតិបត�ិការេដយ PH&S េ�ក��ងរដ� Oregon។
មន�ីរេពទ្យ

PH&S

ក��ងរដ�

Oregon

រួមមាន៖

Providence Hood River Memorial Hospital, Providence Medford Medical Center, Providence Milwaukie Medical Center,
Providence Newberg Medical Center, Providence Willamette Falls Medical Center, Providence Portland Medical Center,
Providence St. Vincent Medical Center និង Providence Seaside Hospital។

េគាលនេយបាយ៖
PH&S គឺជសា� ប័នែថទាំសុខភាពកាតូលិក ែដល្រត�វបានត្រមង់ទិសតាមរយៈការេប�ជ�អនុវត�េបសកកម�និងតៃម�ស�លរបស់ខ�ន ែដលបានបេង�ើតេឡើងេដើម្បីបង�ញពីេសចក�ី្រសឡញ់របស់្រពះជមា�ស់ចំេពាះ
មនុស្ស្រគប់រូប ជពិេសសជន្រកី្រកនិងជនងយទទួលរងេ្រគាះ តាមរយៈេសវករុណសេណ�ស្របណី។ ការផ�លេ់ សវែថទាំសុខភាពែដលចាំបាច់ខាងេវជ�សា�ស�ចំេពាះសមាជិកសហគមន៍និងអ�កែដលមាន
ត្រម�វការសេ�ង�ះបន�ន់ េដយគា�នការពន្យោរេពល និងមិនគិតពីលទ�ភាពរបស់ពួកេគក��ងការបង់្របាក់ គឺជទស្សនវ�ជ�និងការអនុវត�របស់សា�ប័ន PH&S នីមួយៗ។ ក��ងេគាលបំណងៃនេគាលនេយបាយ
េនះ “ជំនួយហិរ��វត��” រួមប���លនូវការែថទាំសេ�ង�ះនិងកម�វ�ធីជំនួយហិរ��វត��េផ្សងេទៀតែដល

PH&S

ផ�លជ់ ូន។

1. PH&S នឹងអនុេលាមតាមច្បោប់និងបទប្ប��ត�ិជធរមានរបស់សហព័នន� ិងរដ� ពាក់ព័ន�នឹងេសវសុខភាពសេ�ង�ះបន�ន់ ជំនួយហិរ��វត�ដ� ល់អ�កជំងឺ និងការែថទាំសេ�ង�ះ រួមទាំង ប៉ុែន�មិនក្រមិត
្រតឹមែតែផ�ក 1867 ៃនច្បោប់សន�ិសុខសង�ម ្រពមទាំងែផ�ក 501(r) ៃន្រកមចំណូលៃផ�ក�ង។
2. PH&S នឹងផ�ល់ជំនួយហិរ��វត��ដល់អ�កជំងឺឬអ�កធានែដលមានសិទ�ិទទួល េដយពួកេគគា�ន្របភពបង់្របាក់បឋមេផ្សងេទៀត េដើម្បជី ួយបន��រដល់ពួកេគនូវកាតព�កិច�ហិរ��វត�ទា� ំងអស់ឬមួយភាគ
ស្រមាប់េសវែថទាំសុខភាព PH&S ែដលចាំបាច់ខាងេវជ�សា�ស�។
3. ្រសបតាមតៃម�ស�លរបស់ខ�ន

PH&S

នឹងផ�លជ់ ំនួយហិរ��វត�ជ� ូនអ�កជំងឺឬអ�កធានែដលមានសិទ�ិទទួល ក��ងលក�ណៈេគារព ករុណ េសា� ះ្រតង់ ជប់លាប់ មាន្របសិទ�ភាព និងមាន្របសិទ�ផល។

4. PH&S នឹងមិនេរ�សេអើងេដយសារឣយុ ពូជសាសន៍ ពណ៌សប្ប�រ ជំេនឿ ជតិពន�� សាសន េដើមកំេណើតជតិ សា� នភាពេរៀបការ េភទ ទំេនរផ��វេភទ អត�ស�� ណឬមេនសេ��តនខាង
ផ��វេភទ ពិការភាព សា� នភាពទាហានេជើងចាស់ឬេយធា ឬក៏មូលដ�នដៃទេផ្សងេទៀតែដលច្បោប់សហព័ន� រដ� ឬក��ង្រស�កបានហាម្របាមេឡើយ េ�េពលេធ�ើការសេ្រមចចិត�េលើជំនួយហិរ��វត��។
ទំព័រ 1

5. ក��ងកាលៈេទសៈបន��របន�យខ�ះ

PH&S

ឣចយល់្រពមេលើជំនួយហិរ��វត��តាមឆន�នុសិទ�ិរបស់ខ�ន េ្រ�ពីែដនកំណត់ៃនេគាលនេយបាយេនះ។ ការសេ�ង�ះេដយមិនទាមទារវ�ញ្រត�វបានយល់្រពម

េ�តាមលក�ខណ� ទាំងេនះ ប៉ុែន�មិនក្រមិត្រតឹមលក�ខណ� ទាំងេនះេឡើយ៖ ប�� សង�ម, ភាពគា�នផ�ះសែម្បង, ក្ស័យធន, សា⽀�ប់េដយគា�នអចលន្រទព្យ, ្របវត�ិៃនភាពមិនអនុេលាមនិងការមិនបង់្របាក់
គណនី។ ឯកសារទាំងអស់្រត�វែតគាំពារអលទ�ភាពរបស់អ�កជំង/ឺ អ�កធានក��ងការបង់្របាក់ និងមូលេហតុអ�ីែដលការចាត់តាំងរបស់ភា�ក់ងរ្របមូលមិននំឲ្យមានការេដះ្រសាﺘយេលើគណនីេនះ។
6. មន�ីរេពទ្យ

PH&S

ែដលមានែផ�កសេ�ង�ះបន�ន់្រសា沸ប់ នឹងផ�ល់ការែថទាំ េដយមិនេរ�សេអើសេលើសា֬�នភាពេវជ�សា�ស�សេ�ង�ះបន�ន់ (េយងតាមអត�ន័យៃនច្បោប់ស�ីពីការព្យោបាលេវជ�សា�ស�

សេ�ង�ះបន�ន់និងពលកម� (Emergency Medical Treatment and Labor Act, EMTALA)) ្រសបតាមសមត�ភាពែដលមាន េដយមិនគិតថេតើបុគ�លមា�ក់មានសិទ�ិ
ទទួលជំនួយហិរ��វត�ែ� ដរឬអត់េឡើយ។ មន�ីរេពទ្យ PH&S នឹងផ�ល់ការពិនិត្យសុខភាពសេ�ង�ះបន�ន់ និងការព្យោបាលេធ�ើឲ្យមានលំនឹង ឬក៏ប���នឬេផ�របុគ�លមា�ក់េនះបន� េបើការេផ�រេនះគឺសម្រសប
េយងតាម 42 C.F.R. 482.55។ PH&S ហាម្របាមចំណត់ការទាំងឡយណែដលនឹងបំបាក់ទឹកចិត�បុគ�លណមា�ក់មិនឲ្យែស�ងរកការែថទាំសុខភាពសេ�ង�ះបន�ន់ ដូចជតាមរយៈ
ការអនុ��តឲ្យេធ�ើសកម�ភាព្របមូលបំណុល ែដលបង�ក់រ�ខានេដយការផ�លកា់ រែថទាំសុខភាពសេ�ង�ះបន�ន់។

អ�កផ�លេ់ សវេ�េ្រកាម FAP របស់ PH&S៖
បែន�មេលើមន�ីរេពទ្យ PH&S នីមួយៗ ្រគ�េពទ្យទាំងអស់ និងអ�កផ�ល់េសវេផ្សងេទៀតែដលកំពុងផ�ល់ការែថទាំជូនអ�កជំងឺ PH&S ក��ងអំឡ�ងេពលសា᠌�ក់េ�ក��ងមន�ីរេពទ្យ ្រត�វេគារពតាមេគាលនេយបាយ
ទាំងេនះ លុះ្រតាែតបានកត់សមា�ល់ជពិេសសេផ្សងពីេនះ។ ឯកសា磰រភា�ប់ A បង�ញពីកែន�ងែដលអ�កជំងឺឣចទទួលប��ីពាក់ព័ន�នឹងអ�កផ�ល់េសវទាំងអស់ែដលផ�ល់ការែថទាំក�ងែផ�កននៃនមន�ីរេពទ្យ
PH&S ្រពមទាំងថេតើពួកេគស�ិតេ្រកាមេគាលនេយបាយជំនួយហិរ��វត�� PH&S ឬក៏អត់។ ប��ីេនះឣចទទួលបានេ�េលើបណ
� ញអុិនធឺណិតតាម www.providence.org េហើយក៏ឣច
រកបានក��ងទ្រមង់ជ្រកដសផងែដរ េ�េពលេធ�សើ ំេណើដល់ទី្របឹក្សោហិរ��វត��េ�មន�ីរេពទ្យ។
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លក�ណ�ត្រមវ� មានសិទទ�ិ ទួលជំនយួ ហិរ��វត�៖�
ជំនួយហិរ��វត�មា� នស្រមាប់ទាំងអ�កជំងឺែដលមានការធានរ�ប់រងនិងគា�នការធានរ�ប់រង ែដលជំនួយទាំងេនះមានលក�ណៈ្រសបគា�ជមួយច្បោប់សហព័ន�និងរដ� ែដល្រគបដណ� ប់េលើផល្របេយជន៍ែដលឣច
អនុ��តឲ្យបាន ដល់អ�កជំងឺ្រគប់រូប។ ជំនួយហិរ��វត��ឣចទទួលបានែតក��ងចំនួនទឹក្របាក់ែដលពាក់ព័ន�នឹងការសេ�ង�ះបន�ន់ឬេសវចាំបាច់ខាងេវជ�សា鄼�ស�ដៃទេផ្សងេទៀតប៉ុេណ�ះ។ អ�កជំងឺឬអ�កធានែដល

មានចំណូលដុលរបស់្រគ�សារ េដយបានៃលត្រម�វតាមទំហំ្រគ�សារ មានចំនួន 350% ឬេ្រកាម 350% ៃនក្រមិតភាព្រកី្រករបស់សហព័ន� (Federal Poverty
មានសិទ�ិទទួលជំនួយហិរ��វត�� ឲ្យែតេគគា�ន្របភពហិរ��វត��េផ្សងេទៀត េហើយអ�កជំងឺឬអ�កធានេនះបាន្របគល់ព័ត៌មានែដលចាំបាច់េដើម្បីប�� ក់ភាDពមានសិទ�ិទទួល។

Limit, FPL)

នឹង

ជំនួយហិរ��វត�គ� ជឺ ជេ្រមើសទីពីរបន�ប់ព្រី បភពហិរ��វត��េផ្សងេទៀតទា⌬ំងអស់ែដលមានចំេពាះអ�កជំងឺឬអ�កធាន រួមទាំង ប៉ុែន�មិនក្រមិត្រតឹមការធានរ�ប់រង អ�កបង់បំណុលជតតីយភាគី កម�វធ� ីរដ�ភិបាល និង
កម�វ�ធរី បស់ភា⌬�ក់ងរខាងេ្រ�។ ក��ងសា� នភាពែដលេគគា�ន្របភពបង់្របាក់បឋមែដលសម្រសប អ�កជំងឺឬអ�កធានឣចេស�ើសជុំ ំនួយហិរ��វត�ែ� ផ�កេលើត្រម�វកា⌬រៃនភាពទទួលសិទ�ិេ�ក��ងេគាលនេយបាយេនះ និង
ឯកសារគាំ្រទ ែដលឣចរួមប���ល៖
•

ឣចេស�ើសភុំ ័ស�តាងៃនពាក្យសុំ

Medicaid។

ជំនួយហិរ��វត�្រ� ត�វបានផ�ល់ឲ្យស្រមាប់េសវសេ�ង�ះបន�ន់និងភាពចាំបាច់ខាងេវជ�សាኜ�ស�ប៉ុេណ�ះ។ ចំេពាះមន�ីរេពទ្យ PH&S “េសវសេ�ង�ះបន�ន់និងភាពចាំបាច់ខាងេវជ�សាኜ�ស�” មានន័យថជេសវ
សម្រសបេ�មន�ីរេពទ្យ។ ទាំងេនះគឺជេសវចាំបាច់ខាងេវជ�សាኜ�ស� ែដល្រត�វបានផ�លជ់ ូនក��ងមន�ីរេពទ្យ PH&S ឬក��ងបរ�បទដៃទេផ្សងេទៀតដូចែដល PH&S បានឲ្យអត�ន័យ។
អ�កជំងឺែដលរស់េ�ខាងេ្រ�តំបន់េសវ PH&S ែដលេសវទាំងេនះ្រត�វបានផ�ល់ជូន មិនមានសិទ�ិទទួលជំនួយហិរ��វត�េ� ឡើយ េលើកែលងែតស�ិតេ្រកាមសា� នភាពទាំងេនះ៖
•

អ�កជំងឺ្រត�វការេសវសេ�ង�ះបន�ន់ ខណៈេពលចូលេ�ក��ងតំបន់េសវរបស់

•

ការែថទាំសុខភាពែដលចាំបាច់ខាងេវជ�សាᲈ�ស�ែដល្រត�វផ�លជ់ ូនអ�កជំងឺ មិនមានេ�ក��ងមន�ីរេពទ្យ

PH&S។
PH&S

ក��ងតំបន់េសវែដលអ�កជំងឺរស់េ�។

ទំព័រ 2

តំបន់េសវ

PH&S

្រត�វបានឲ្យអត�ន័យថជេខានធីទាំងឡយណេ�ក��ងរដ�

Oregon

ែដលផ�ល់េសវេដយមន�ីរេពទ្យ

PH&S។

លក�ខណ� ត្រម�វមានសិទ�ិទទួលជំនួយហិរ��វត�គ� ួរែផ�កេលើត្រម�វការហិរ��វត�េ� �េពលដក់ពាក្យសុំ។ ចំណូលទាំងអស់របស់្រគ�សារ្រត�វបានយកមកគិតពិចារណក��ងការសេ្រមចពីភាពឣចអនុវត�បានៃនៃថ�េសវ
តាមលទ�ភាពរបស់ PH&S េ�ក��ង ឯកសា뗔រភា�ប់ B។ អ�កជំងឺែដលែស�ងរកជំនួយហិរ��វត�្រ� ត�វែតផ�ល់ឯកសារគាំពារទាំងឡយែដលបានប�� ក់ក�ងពាក្យសជុំ ំនួយហិរ��វត�� លុះ្រតាែត PH&S ប�� ក់
េផ្សងពីេនះ។
មូលដ�ន្រគះឹ ស្រមាប់ការគណនចំនួនទឹក្របាក់ែដលបានគិតជូនអ�កជំងែឺ ដលមានសិទទ�ិ ទួលជំនយួ ហិរ��វត��
្របេភទៃនការប���ះៃថ�និងែដនកំណត់េលើការគិតៃថ�ែដលឣចអនុវត�បានេ្រកាមេគាលនេយបាយេនះ រួមមាន៖
•

ការប���ះៃថ�
េ្រកាម

100

300%

ភាគរយ/ការែថទាំឥតគិតៃថ�៖ អ�កជំងឺឬអ�កធានទាំងឡយណែដលចំណូលដុលរបស់្រគ�សាᶴរពួកេគ េដយបានៃលត្រម�វតាមទំហ្រំ គ�សារ មានចំនួន

ៃនក្រមិតភាព្រកី្រករបស់សហព័ន�

(“FPL”)

បច��ប្បន� មានសិទ�ិទទួលការប���ះៃថ�

100

ឬ

300%

ភាគរយ ៃនការគិតៃថ�សរុបរបស់មន�ីរេពទ្យស្រមាប់ការសេ�ង�ះបន�ន់ ឬ

កាﰌរែថទា⬰ំសុខភាពែដលចាំបាច់ខាងេវជ�សា�ស� េ្រកាមវ�សាលភាពែដលអ�កជំងឺឬអ�កធានមិនមានសិទ�ិទទួលការឧបត�ម�ពីការរ�ប់រងសុខភាពឯកជនឬសាỴធារណៈេផ្សងេទៀត។
•

ការប���ះៃថ�

75

ភាគរយ៖ ៃថ�េសវតាមលទ�ភាពរបស់

ទ្រមង់ៃនការប���ះៃថ�

75

PH&S

ែដលបានែចងក��ងឯកសា⬰រភា�ប់

ភាគរយ ស្រមាប់អ�កជំងឬឺ អ�កធានែដលមានចំណូលពី

301%

េ�

B

នឹង្រត�វបានេ្របេើ ដើម្បីកំណត់ពីចំនួនទឹក្របាក់ៃនជំនួយហិរ��វត�ែ� ដល្រត�វផ�ល់ឲ្យក�ង

350%

ៃនក្រមិតភាព្រកី្រករបស់សហព័ន�បច��ប្បន� បន�ប់ពីលទ�ភាពផ�ល់្របាក់ដល់

អ�កជំងឺឬអ�កធានទាំងអស់្រត�វបានបង�ស់ឬបដិេសធ េហើយ្របភពហិរ��វត�ផ� � ល់ខ�ននិង្រទព្យសកម�្រត�វបា彨ន្រត�តពិនិត្យស្រមាប់ការផ�ល្រ់ បាក់េដើម្បីបង់ការគិតៃថ�ែដលបាⲄនេចញវ�ក�យប្រត។ ជំនួយ
ហិរ��វត�ឣ� ច្រត�វបា彨នផ�ល់ជូនអ�កជំងឺឬអ�កធានែដលមាⲄនចំណូលដុលរបស់្រគ�សា᩸រេលើសពី

350%

ៃនក្រមិតភាព្រកី្រករបស់សហព័ន� េ�េពលកាលៈេទសៈណមួយបង�ញពីភាពខ�ះខាត

ខាងហិរ��វត�ធ� �ន់ធ�រ ឬការបាត់បង់ផ�ល់ខ�ន។
ែដនកំណត់េលើការគិតៃថ�ស្រមាប់អ�កជំងឺែដលមានសិទ�ិទទួលជំនួយហិរ��វត�ទា� ំងអស់៖ អ�កជំងឺឬអ�កធានែដលមានសិទ�ិទទួលការប���ះៃថ�ែដលបានកត់សមា�ល់ខាងេលើ នឹងមិនទទួលខុស្រត�វផ�ល់ខ�នេលើស

ពីភាគរយ “ទឹក្របាក់ែដលបង់ជទូេ�” (AGB) ៃនការគិតៃថ�ដុល (ដូចបានឲ្យអត�ន័យក��ងបទប�� របស់រតនគារមា្រតា 1.501(r)-1(b)(2)) ពីមន�ីរេពទ្យ PH&S ស្រមាប់
ការសេ�ង�ះបន�ន់ ឬេសវែថទាំសុខភាពែដលចាំបាច់ខាងេវជ�សាḈ�ស�េផ្សងេទៀតែដលបានទទួលេឡើយ។ PH&S កំណត់ពី AGB េដយគុណការគិតៃថ�ដុលរបស់មន�ីរេពទ្យស្រមាប់ការសេ�ង�ះបន�ន់ឬ
េសវែថទាំសុខភាពែដលចាំបាច់ខាងេវជ�សាब�ស� ជមួយនឹងភាគរយេថរ ែដលែផ�កេលើការទាមទារែដលបានអនុ��តេ្រកាម Medicare។ សន�ឹកព័ត៌មានែដលពណ៌នលម�ិតអំពីភាគរយ AGB ែដល
មន�ីរេពទ្យ PH&S បានេ្របើ និងរេបៀបែដលពួកវ្រត�វបានគណន ឣចទទួលបានតាមរយៈការចូលេមើលេគហទំព័រ ៖ www.providence.org ឬេដយេ�ទូរស័ព�េ�េលខ៖ 1-86632

េដើម្បីេស�ើសសុំ ំេ�ចម�ងជសន�ឹក្រកដស។ បែន�មេលើេនះ ចំនួនទឹក្របាក់អតិបរមាែដលឣច្របមូលក��ងអំឡ�ងេពល 12 ែខ 1ស្រមាប់ការសេ�ង�ះបន�ន់ ឬេសវែថទាំសុខភាព
ែដលចាំបាច់ខាងេវជ�សាᱸ�ស�ជូនអ�កជំងឺែដលមានសិទ�ិទទួលជំនួយហិរ��វត�� គឺ 20 ភាគរយៃនចំណូលដុលរបស់្រគ�សារអ�កជំងឺ និងឣ្រស័យេលើភាពមានសិទ�ិទទួលជបន�បន�ប់របស់អ�កជំងឺេ្រកាម
េគាលនេយបាយេនះ។
747-2455

0

វ�ធសាⶔ
ី �ស�ស្រមាប់ការដក់ពាក្យសជុំ នំ យួ និងដំេណើរការៃនការវយតៃម�៖
អ�កជំងឺឬអ�កធានឣចេស�ើសជុំ ំនួយហិរ��វត��េ្រកាមេគាលនេយបាយេនះ តាមរយៈមេធ្យោបាយខាងេ្រកាមណមួយ៖ (1) ្របាប់បុគ�លិកែផ�កេសវហិរ��វត��អ�កជំងឺរបស់ PH&S េ�េពលឬមុនេពលេចញពី
េពទ្យថ េស�ើសជុំ ំនួយ រួចេហើយ្របគល់ទ្រមង់ែបបបទពាក្យសុំ និងឯកសារទាំងឡយ េបើ PH&S េស�ើស;ុំ (2) ទាញយកទ្រមង់ែបបបទពាក្យសពុំ ីេគហទំព័ររបស់ PH&S
តាម៖ www.providence.org រួចេហើយ្របគល់ទ្រមង់ែបបបទជមួយគា� ជមួយគា�នឹងឯកសារែដលចាំបាច់ទាំងឡយ; (3) េស�ើសទុំ ្រមង់ែបបបទពាក្យសតាុំ មទូរស័ព� េដយេ�េ�េលខ៖
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រួចេហើយ្របគល់ទ្រមង់ែបបបទេនះ; ឬ (4) វ�ធដី ៃទេផ្សងេទៀតែដលបានប�� ក់ក�ងេគាលនេយបាយេចញវ�ក�យប្រតនិងការ្របមូលរបស់ PH&S។ PH&S នឹង
បង�ញស�� និងព័ត៌មានអំពេី គាលនេយបាយជំនួយហិរ��វត�រ� បស់ខ�ន េ�កែន�ងសម្រសបែដលងយេឃើញ។ រួមប���ល ប៉ុែន�មិនក្រមិត្រតឹម តំបន់េ�ែផ�កសេ�ង�ះបន�ន់និងកែន�ងអនុ��តឲ្យចូលេពទ្យ។

1-866-747-2455

1

អំឡ�ងេពល 12 ែខ ែដលចំនួនទឹក្របាក់អតិបរមាអនុវត� គួរចាប់េផ�ើមេ�កាលបរ�េច�ទដំបូង (បន�ប់ពកាី លបរ�េច�ទមាន្របសិទ�ភាពៃនេគាលនេយបាយេនះ) ែដលអ�កជំងឺែដលមា㨌នសិទ�ិទទួលេសវែថទាំﯴសុខភាព្រត�វបានកំណត់ថមានសិទ�ិទទួល (ឧទា. េសវចាំបាច់ខាងេវជ�សា㽴�ស�)។

ទំព័រ 3

មន�ីរេពទ្យនឹងផ�ល់ការពិនិត្យបឋមជូនបុគ�លទាំងឡយណែដលេស�ើសជុំ ំនួយហិរ��វត��។ ជែផ�កមួយៃនដំេណើរការពិនិត្យេនះ PH&S នឹង្រត�តពិនិត្យថេតើបុគ�លេនះអស់ ឬែលងមានសិទ�ិទទួល្របភព
បង់្របាក់ពតី តីយភាគីណមួយេហើយឬេ�។ PH&S ឣចសេ្រមចផ�ល់ជំនួយហិរ��វត�េ� ដយែផ�កទាំង្រស�ងេលើការសេ្រមចចិត�ដំបូងេ�េលើសា�នភាពរបស់អ�កជំងឺថជបុគ�លខ្សត់េខ្សោយ។ ក��ងករណី
ទាំងេនះ ឯកសា남រគាំពារឣចមិនចាំបាច់។ ក��ងករណីដៃទេផ្សងេទៀតទាំងអស់ ឯកសារគាំពារគឺចាំបាច់េដើម្បគាី ំ្រទពាក្យសជុំ ំនួយហិរ��វត��។ ចំេពាះអ�កជំងឺែដលេស�ើសុំ េហើយមានចំណូល 200% ឬេ្រកាម
េនះ ទំហំ្រគ�សា남រនិងការេផ��ងផ�ត់ចំណូលគឺចាំបាច់ ែដលឣចរួមប���លភ័ស�តាងៃនទំហំ្រគ�សារនិងចំណូល រួមទាំង ប៉ុែន�មិនក្រមិត្រតឹម៖ សំេ�ចម�ងៃនមូលប្បទា㻄នប្រតេបៀវត្សថ�ីៗ, របាយការណ៍

W-

សំណងពន�ចំណូល, ទ្រមង់ែបបបទយល់្រពមឬបដិេសធ Medicaid ឬជំនួយេវជ�សា�ស�ែដលរដ�ផ�ល់ឲ្យ, ទ្រមង់ែបបបទែដលយល់្រពមឬបដិេសធេលើសំណងៃនភាពគា�នការងរេធ�ើ, របាយការណ៍
ជលាយលក�ណអ៍ ក្សរពីនិេយជក និង/ឬរបាយការណ៍ធនគារ េបើចាំបាច់។ េបើេគមិនឣចផ�ល់ឯកសា㨐រឲ្យបាន្រគប់្រគាន់េទ PH&S ឣចេស�ើសពុំ ័ត៌មានបែន�ម។
2,

ចំេពាះចំណូលេលើសពី

200%

ៃន

FPL

វឣចរួមប���លភ័ស�តាងៃនទំហំ្រគ�សារនិងចំណូល ្រពមទាំង្រទព្យសកម�ពី្របភពទាំងឡយ រួមទាំង ប៉ុែន�មិនក្រមិត្រតឹម៖ សំេ�ចម�ងៃនមូលប្បទានប្រត

េបៀវត្សថ�ីៗ, របាយការណ៍ W-2, សំណងពន�ចំណូល, ទ្រមង់ែបបបទយល់្រពមឬបដិេសធ Medicaid ឬជំនួយេវជ�សា⇰�ស�ែដលរដ�ផ�ល់ឲ្យ, ទ្រមង់ែបបបទែដលយល់្រពមឬបដិេសធេលើសំណងៃន
ភាពគា�នការងរេធ�ើ, របាយការណ៍ជលាយលក�ណ៍អក្សរពីនិេយជកឬភា�ក់ងរសុខុមាលភាព និង/ឬរបាយការណ៍ធនគារែដលបង�ញពីសកម�ភាព។ េបើេគមិនឣចផ�ល់ឯកសារឲ្យបាន្រគប់្រគាន់េទ PH&S
ឣចេស�ើសពុំ ័ត៌មានបែន�ម។

អ�កជំងឺឬអ�កធានែដលឣចមានសិទ�ិេស�ើសជុំ ំនួយហិរ��វត�� ឣចផ�ល់ឯកសា㨐រ្រគប់្រគាន់ជូន PH&S េដើម្បីគាំ្រទការសេ្រមចចិត�អំពីភាϠពទទួលសិទ�ិ រហូតដល់េពលដប់បួន (14) ៃថ� បន�ប់ពីេធ�ើពាក្យសុំ ឬ
ពីររយែសសិប (240) ៃថ� បន�ប់ពីកាលបរ�េច�ទេផ�ើវ�ក�យប្រតជូនអ�កជំងឺេ្រកាយេចញពីេពទ្យដំបូង េដយយកមួយណែដលយូរជង។ ែផ�កេលើឯកសារែដលបានផ�លឲ់ ្យជមួយពាក្យសុំ PH&S នឹង
កំណត់ថេតើនឹង្រត�វការព័ត៌មានបែន�មែដរឬេទ ឬក៏ថេតើឣចេធ�ើេសចក�សី េ្រមចអំពីភា꼀ពទទួលសិទ�ិែដរឬអត់។ ការខកខានរបស់អ�កជំងឺឬអ�កធានក��ងការបំេពញនីតិវ�ធីពាក្យសសុំ ម្រសបក��ងអំឡ�ងេពលែដលបាន
ប�� ក់ខាងេលើ គួរជមូលដ�ន្រគប់្រគាន់េដើម្បីឲ្យ PH&S សេ្រមចថ អ�កជំងឺឬអ�កធានមិនមានសិទ�ិទទួលជំនួយហិរ��វត�� និងចាប់េផ�ើមកិច�ខំ្របឹងែ្របងេដើម្ប្រី បមូល្របាក់។ ការសេ្រមចដំបូងៃនលទ�ភាព
មានសិទ�ិទទួលជំនួយហិរ��វត�� នឹងេធ�េើ ឡើងក��ងេពលឆាប់ៗ បន�ប់ពីកាលបរ�េច�ទដក់ពាក្យសុំ។
PH&S នឹងជូនដំណឹងអ�កជំងឬឺ អ�កធានពីេសចក�ីសេ្រមចចុងេ្រកាយអំពភា
ី ពមានសិទ�ិទទួល ឬភាពគា�នសិទ�ិទទួល ក��ងរយៈេពលដប់ (10) ៃថ�េធ�ើការ បន�ប់ពីទទួលឯកសាϠរចាំបាច់។
អ�កជំងឺឣចប�ឹងឧទ�រណ៍ពេី សចក�ីសេ្រមចអំពីភាពគា�នសិទ�ិទទួលជំនួយហិរ��វត�� េដយផ�ល់ឯកសាϠរពាក់ព័ន�បែន�មេទៀតជូន PH&S ក��ងេពលសា绬មសិប (30) ៃថ� បន�ប់ពីទទួលេសចក�ីជូនដំណឹងអំពី
ការបដិេសធ។ បណ� ឹងឧទ�រណ៍ទាំងអស់នឹង្រត�វ្រត�តពិនិត្យេមើល េហើយ្របសិនេបើេសចក�ីសេ្រមចអំពីបណ� ឹងឧទ�រណ៍េនះប�� ក់ពីការបដិេសធ េសចក�ីជូនដំណឹងជលាយលក�ណអ៍ ក្សរមួយច្បោប់នឹងេផ�ជើ ូន
អ�កជំងឺ។ ដំេណើរការបណ� ឹងឧទ�រណ៍ចុងេ្រកាយនឹងេធ�េើ ឡើងក��ងេពលដប់ (10) ៃថ� បន�ប់ពី PH&S ទទួលបណ� ឹងឧទ�រណ៍េនះ។
វ�ធេី ផ្សងេទៀតៃនការទទួលសិទ�ិស្រមាប់ជំនួយហិរ��វត�ឣ� ចមានដូចខាងេ្រកាម៖
•

ប��ត�ិច្បោប់អំពែី ដនកំណត់ៃនការ្របមូល្របាក់បានផុតកំណត់;

•

អ�កធានបានសាѼ�ប់ េហើយគា�នអចលន្រទព្យឬមរតក;

•

អ�កធានបានដក់បណ� ឹងក្ស័យធន;

•

អ�កធានបានផ�ល់កំណត់្រតាហិរ��វត�ែ� ដលបំេពញសិទ�ិឲ្យគាត់ទទួលជំនួយហិរ��វត��; និង/ឬ

•

របាយការណ៍ហិរ��វត�ប� �� ក់ថ ចំណូលរបស់អ�កធាននឹងមិនឣចបង់បំណុលបានេឡើយ ឧទាហរណ៍ជមួយនឹងចំណូលេថរេពញមួយជីវ�តរបស់អ�កធាន។

ការេចញវ�កយ� ប្រតនិងការ្របមូល្របាក់៖ សមតុល្យែដលមិនទាន់បង់ទាំងឡយែដលអ�កជំងឺឬអ�កធានជំពាក់ បន�ប់ពីដក់ពាក្យសកាុំ រប���ះៃថ�ែដលឣចផ�ល់ឲ្យ (េបើមាន) ្រត�វបានប���នេ�ែផ�ក្របមូល
្របាក់ ្រសបតាមេគាលនេយបាយៃនការេចញវ�ក�យប្រតនិងការ្របមូល្របាក់ែតមួយរបស់ PH&S។ ចំេពាះព័ត៌មានអំពីការអនុវត�ៃនការេចញវ�ក�យប្រតនិងការ្របមូល្របាក់របស់ PH&S ស្រមាប់ចំនួន
ទឹក្របាក់ែដលអ�កជំងឺឬអ�កធានបានជំពាក់ សូមេមើលេគាលនេយបាយៃនការេចញវ�ក�យប្រតនិងការ្របមូល្របាក់របស់ PH&S ែដលឣចទទួលបានេដយឥតគិតៃថ� េ�តុប��ីការរបស់មន�ីរេពទ្យ
PH&S នីមួយៗ តាមរយៈេគហទំព័រ៖ www.providence.org; ឬ ែដលឣចេផ�ើជូនអ�ក េបើអ�កេ�ទូរស័ព�េ�េលខ៖ 1-866-747-2455។
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ទំព័រ 4

ការផ�លស់ ទិ ៖�ិ

Teresa Spalding
VP Revenue Cycle

ហត�េលខាេលើឯកសាܐរ

កាលបរ�េច�ទ៖

ទំព័រ 5

ឯកសារភា�ប់ A
អ�កផ�លេ់ សវែដលមានមូលដ�នេ�មន�រី េពទ្យ ែដលមិនស�តិ េ្រកាមេគាលនេយបាយជំនយួ ហិ�វ� ត�រ� បស់ PH&S និងការប��ះ� ៃថ�ែដលពាក់ពន័ �
អ�កឣចទទួលប��ីៃនអ�កផ�លេ់ សវទាំងអស់ែដលផ�ល់ការែថទាំក�ងមន�ីរេពទ្យ PH&S មិនថពួកេគស�ិតេ្រកាមេគាលនេយបាយជំនួយហិរ��វត�� PH&S ឬក៏អត់េឡើយ។ ប��េី នះឣច
ទទួលបានេ�េលើបណ�ញអុិនធឺណិតេ�េគហទំព័រ www.providence.org េហើយក៏ឣចរកបានក��ងទ្រមង់ជ្រកដសផងែដរ េ�េពលេធ�ើសំេណើដល់ទី្របឹក្សោហិរ��វត��
(Financial Counselor) េ�មន�ីរេពទ្យ។ េបើអ�កផ�ល់េសវមិនស�ិតេ្រកាមេគាលនេយបាយជំនួយហិរ��វត�េ� ទ អ�កផ�ល់េសវេនះនឹងេចញវ�ក�យប្រតជូនអ�កជំងឺដច់េដយែឡកពីគា�
ស្រមាប់េសវវ�ជ�ជីវៈទាំងឡយែដលអ�កផ�លេ់ សវបានផ�ល់ឲ្យក�ងអំឡ�ងេពលសា�ក់េ�មន�ីរេពទ្យរបស់អ�កជំងឺ ែផ�កេលើមគ�េទសក៍ែណនំអំពីជំនួយហិរ��វត�ែ� ដលឣចអនុវត�បានផ�ល់ខ�នរបស់
អ�កផ�ល់េសវេនះ េបើមាន។
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ទំព័រ 6

ឯកសារភា�ប់ B
ភាគរយៃនៃថ�េសវតាមលទ�ភាពៃនការែថទាំសេ�ង�ះ

PH&S

ចំនួនទឹក្របាក់ទាំង្រស�ងៃនការគិតៃថ�របស់មន�ីរេពទ្យនឹង្រត�វបានសេ្រមចថជការែថទាំសេ�ង�ះស្រមាប់អ�កធានទាំងឡយណែដលចំណូល្រគ�សារដុលនិង្រទព្យសកម�របស់េគមានចំនួន
300% ឬ េ្រកាម 300% ៃនក្រមិតភាព្រកី្រករបស់សហព័ន�បច��ប្បន� ឲ្យែតបុគ�លេនះមិនមានសិទ�ិទទួលការឧបត�ម�ពីការរ�ប់រងសុខភាពឯកជនឬសាធារណៈេផ្សងេទៀត។
ចំេពាះអ�កធានែដលចំណូលនិងធនធា埜ន្រគ�សា梸រមា汔នចំនួនេលើសពី

100%

ៃន

FPL

ៃថ�េសវតា汔មលទ�ភាព

PH&S

ខាងេ្រកាមនឹងអនុវត�។

ចំណូលនិង្រទព្យសកម�ជភាគរយៃនក្រមតិ ភាព្រក្រី ករបស់
សហព័ន�

ភាគរយៃនការប��ះ� ៃថ�ពកា矼ី រគិតៃថ�េដើមដំបងូ

សមតុល្យែដលបានេចញវ�កយ� ប្រតឲ្យអក� ធាន

100-300%

100%

0%

301-350%

75%

25%

ទំព័រ 7

