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េគាលបំណង៖
េគាលនេយបាយេនះមានេគាលបំណងកំណត់អំពីជំនួយហិរ��វត�� និងការែថទាំសុខភាពសេ�ង�ះបន�ន់របស់ Providence Health & Services (PH&S) ែដល្រត�វបាន
បេង�ើតេឡើងេដើម្បេី លើកកម�សកា់ រទទួលនូវការែថទាំចាំបាច់ខាងេវជ�សា�ស�ស្រមាប់អ�កែដលគា�នលទ�ភាពក��ងការបង់្របាក់ ្រពមទាំងេដើម្បីផ�ល់នូវការប���ះៃថ�ពីការគិតៃថ�ក�ងវ�ក�យប្រតស្រមាប់បុគ�ល
ែដលឣចបង់្របាក់មួយភាគប៉េុ ណ�ះៃនេសាហ៊ុយចំណយស្រមាប់ការែថទាំពួកេគ។ កម�វ�ធីទាំងេនះអនុវត�ពាក់ព័ន�នឹងេសវសេ�ង�ះបន�ន់និងការែថទាំសុខភាពែដលចាំបាច់ខាងេវជ�សា�ស�
េផ្សងេទៀត ផ�លជ់ ូនេដយ PH&S ប៉ុេណ�ះ។ េគាលនេយបាយនិងកម�វ�ធីជំនួយហិរ��វត�ែ� ដលបានពណ៌នេ�ទីេនះ បេង�ើតបានជេគាលនេយបាយជំនួយហិរ��វត�� (“FAP”)
និងេគាលនេយបាយែថទាំសុខភាពសេ�ង�ះបន�ន់ផ�វការ ស្រមាប់មន�ីរេពទ្យនីមួយៗែដលជកម�សិទ�ិរបស់ PH&S, ជួលេដយ PH&S, ឬេធ�ើ្របតិបត�ិការេដយ PH&S េ�ក��ងរដ�
Washington។
មន�ីរេពទ្យ

PH&S

ក��ងរដ�

Washington

រួមមាន៖

Providence Centralia Hospital, Providence St. Josephʼs Hospital, Providence Mount Carmel Hospital, Providence
Regional Medical Center, Providence St. Peter Hospital, Providence Sacred Heart Medical Center & Childrenʼs
Hospital, Providence Holy Family Hospital និង Providence St. Mary Medical Center។

េគាលនេយបាយ៖
PH&S គឺជសា� ប័នែថទាំសុខភាពកាតូលិក ែដល្រត�វបានត្រមង់ទិសតាមរយៈការេប�ជ�អនុវត�េបសកកម�និងតៃម�ស�លរបស់ខ�ន ែដលបានបេង�ើតេឡើងេដើម្បបី ង�ញពីេសចក�ី្រសឡញ់របស់
្រពះជមា�ស់ចំេពាះមនុស្ស្រគប់រូប ជពិេសសជន្រកី្រក និងជនងយទទួលរងេ្រគាះ តាមរយៈេសវករុណសេណ�ស្របណី។ ការផ�លេ់ សវែថទាំសុខភាពែដលចាំបាច់ខាងេវជ�សា�ស�ចំេពាះ
សមាជិកសហគមន៍និងអ�កែដលមានត្រម�វការសេ�ង�ះបន�ន់ េដយគា�នការពន្យោរេពល និងមិនគិតពីលទ�ភាពរបស់ពួកេគក��ងការបង់្របាក់ គឺជទស្សនវ�ជ�និងការអនុវត�របស់សា�ប័ន PH&S
នីមួយៗ។ ក��ងេគាលបំណងៃនេគាលនេយបាយេនះ “ជំនួយហិរ��វត��” រួមប���លនូវការែថទាំសេ�ង�ះនិងកម�វ�ធីជំនួយហិរ��វត�េ� ផ្សងេទៀតែដល
1. PH&S

PH&S

ផ�ល់ជូន។

នឹងអនុេលាមតាមច្បោប់និងបទប្ប��ត�ិជធរមានរបស់សហព័ន�និងរដ� ែដលពាក់ព័ន�នឹងេសវសុខភាពសេ�ង�ះបន�ន់ ជំនួយហិរ��វត�ដ� ល់អ�កជំងឺ និងការែថទាំសេ�ង�ះ រួមទាំង

ប៉ុែន�មិនក្រមិត្រតឹម ែផ�ក1867 ៃនច្បោប់សន�ិសុខសង�ម, ែផ�ក

501(r)

ៃន្រកមចំណូលៃផ�ក�ង,

RCW 70.170.060

និង

WAC Ch. 246-453

េទ។

នឹងផ�ល់ជំនួយហិរ��វត�ដ� ល់អ�កជំងឺឬអ�កធានែដលមានសិទ�ិទទួល េដយពួកេគគា�ន្របភពបង់្របាក់បឋមេផ្សងេទៀត េដើម្បជី ួយបន��រដល់ពួកេគនូវកាតព�កិច�ហិរ��វត��ទាំងអស់ឬ
មួយភាគ ស្រមាប់េសវសេ�ង�ះបន�ន់និងការែថទាំសខុ ភាពែដលចាំបាច់ខាងេវជ�សា�ស� PH&S។

2. PH&S

ទំព័រ 1
DWT 28139789v1 0081387-000096

្រសបតាមតៃម�ស�លរបស់ខ�ន
្របសិទ�ផល។

3.

PH&S

នឹងផ�លជ់ ំនួយហិរ��វត�ជ� ូនអ�កជំងឺឬអ�កធានែដលមានសិទ�ិទទួល ក��ងលក�ណៈេគារព ករុណ េសា풤�ះ្រតង់ ជប់លា맔ប់ មាន្របសិទ�ភាព និងមាន

នឹងមិនេរ�សេអើងេដយសា雨រឣយុ ពូជសាសន៍ ពណ៌សប្ប�រ ជំេនឿ ជតិពន�� សាࠀសន េដើមកំេណើតជតិ សាࠀ�នភាពេរៀបការ េភទ ទំេនរផ��វេភទ អត�ស�� ណឬ
មេនសេ��តនខាងផ��វេភទ ពិការភាព សា퓴�នភាពទាហា⣼នេជើងចាស់ឬេយធា ឬក៏មូលដ�នដៃទេផ្សងេទៀតែដលសហព័ន� រដ� ឬច្បោប់ក�ង្រស�កបានហា퓴ម្របាមេឡើយ េ�េពលេធ�ើការសេ្រមចចិត�
េលើជំនួយហិរ��វត��។
4. PH&S

5.

ក��ងកាលៈេទសៈបន��របន�យខ�ះ

PH&S

ឣចយល់្រពមេលើជំនួយហិរ��វត�តា� មឆន�នុសិទ�ិរបស់ខ�ន េ្រ�ពីែដនកំណត់ៃនេគាលនេយបាយេនះ។ ការសេ�ង�ះេដយមិនទាមទារវ�ញ្រត�វ

បានយល់្រពមេ�តាមលក�ខណ� ទាំងេនះ ប៉ុែន�មិនក្រមិត្រតឹមលក�ខណ� ទាំងេនះេឡើយ៖ ប�� សង�ម, ភាពគា�នផ�ះសែម្បង, ក្ស័យធន, សា� ប់េដយគា�នអចលន្រទព្យ, ្របវត�ៃិ ន

ភាពមិនអនុេលាមនិងការមិនបង់្របាក់គណនី។ ឯកសារទាំងអស់្រត�វែតគាំពារអលទ�ភាពរបស់អ�កជំងឺ/អ�កធានក��ងការបង់្របាក់ និងមូលេហតុអ�ីែដលការចាត់តាំងរបស់ភា�ក់ងរ្របមូលមិននំឲ្យ
មានការេដះ្រសាយេលើគណនីេនះ។
6.

មន�ីរេពទ្យ

PH&S

ែដលមានែផ�កសេ�ង�ះបន�ន់្រសាប់ នឹងផ�ល់ការែថទាំ េដយមិនេរ�សេអើសេលើសា�នភាពេវជ�សា�ស�សេ�ង�ះបន�ន់ (េយងតាមអត�ន័យៃនច្បោប់ស�ីពីការព្យោបាល

េវជ�សា�ស�សេ�ង�ះបន�ន់និងពលកម� (Emergency Medical Treatment and Labor Act, EMTALA)) ្រសបតាមសមត�ភាពែដលមាន េដយមិនគិតថេតើ
បុគ�លមា�ក់មានសិទ�ិទទួលជំនួយហិរ��វត�ែ� ដរឬអត់េឡើយ។ មន�ីរេពទ្យ PH&S នឹងផ�ល់ការពិនិត្យសុខភាពសេ�ង�ះបន�ន់ និងការព្យោបាលេធ�ឲើ ្យមានលំនឹង ឬក៏ប���នឬេផ�របុគ�លមា�ក់េនះ
បន� េបើការេផ�រេនះគឺសម្រសប េយងតាម 42 C.F.R. 482.55។ PH&S ហាម្របាមចំណត់ការទាំងឡយណែដលនឹងបំបាក់ទឹកចិត�បុគ�លណមា�ក់មិនឲ្យែស�ងរកការែថទាំ
សុខភាពសេ�ង�ះបន�ន់ ដូចជតាមរយៈការអនុ��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�ងេពលសា� ក់េ�ក��ងមន�ីរេពទ្យ ្រត�វេគារពតាម
េគាលនេយបាយទាំងេនះ លុះ្រតាែតបានកត់សមា�ល់ជពិេសសេផ្សងពីេនះ។ ឯកសា撰រភា�ប់ A បង�ញពីកែន�ងែដលអ�កជំងឺឣចទទួលប��ីពាក់ព័ន�នឹងអ�កផ�ល់េសវទាំងអស់ែដលផ�ល់
ការែថទាំក�ងែផ�កននៃនមន�ីរេពទ្យ PH&S ្រពមទាំងថេតើពួកេគស�ិតេ្រកាមេគាលនេយបាយជំនួយហិរ��វត�� PH&S ឬក៏អត់។ ប��ីេនះឣចទទួលបានេ�េលើបណ�ញអុិនធឺណិត
តាម www.providence.org េហើយក៏ឣចរកបានក��ងទ្រមង់ជ្រកដសផងែដរ េ�េពលេធ�ើសំេណើដល់ទី្របឹក្សោហិរ��វត�� (Financial Counselor) េ�មន�ីរេពទ្យ។
33

លក�ខណ� ត្រមវ� មានសិទទ�ិ ទួលជំនយួ ហិរ��វត�៖�
ជំនួយហិរ��វត�មា� នស្រមាប់ទាំងអ�កជំងឺែដលមានការធានរ�ប់រងនិងគា�នការធានរ�ប់រង ែដលជំនួយទាំងេនះមានលក�ណៈ្រសបគា�ជមួយច្បោប់សហព័ន�និងរដ� ែដល្រគបដណ� ប់េលើ
ផល្របេយជន៍ែដលឣចអនុ��តឲ្យបាន ដល់អ�កជំងឺ្រគប់រូប។ ជំនួយហិរ��វត�ឣ� ចទទួលបានែតក��ងចំនួនទឹក្របាក់ែដលពាក់ព័ន�នឹងការសេ�ង�ះបន�ន់ឬេសវចាំបាច់ខាងេវជ�សា�ស�ដៃទ
េផ្សងេទៀតប៉ុេណ�ះ។ អ�កជំងឺឬអ�កធានែដលមានចំណូលដុលរបស់្រគ�សារ េដយបានៃលត្រម�វតាមទំហំ្រគ�សារ មានចំនួន 350% ឬេ្រកាម 350% ៃនក្រមិតភាព្រកី្រករបស់
សហព័ន� (FPL) នឹងមានសិទ�ិទទួលជំនួយហិរ��វត�� ឲ្យែតេគគា�ន្របភពហិរ��វត�េ� ផ្សងេទៀត េហើយអ�កជំងឺឬអ�កធានេនះបាន្របគល់ព័ត៌មានែដលចាំបាច់េដើម្បីប�� ក់ភាពមានសិទ�ិទទួល។
ជំនួយហិរ��វត�គ� ឺជជេ្រមើសទីពីរបន�ប់ព្រី បភពហិរ��វត��េផ្សងេទៀតទាំងអស់ែដលមានចំេពាះអ�កជំងឺឬអ�កធាន រួមទាំង ប៉ុែន�មិនក្រមិត្រតឹមការធានរ�ប់រង អ�កបង់បំណុលជតតីយភាគី កម�វធ� ី
រដ�ភិបាល និងកម�វ�ធរី បស់ភា�ក់ងរខាងេ្រ�។ ក��ងសា� នភាពែដលេគគា�ន្របភពបង់្របាក់បឋមែដលសម្រសប អ�កជំងឺឬអ�កធានឣចេស�ើសជុំ ំនួយហិរ��វត��ែផ�កេលើត្រម�វការៃនភាពទទួលសិទ�ិេ�
ក��ងេគាលនេយបាយេនះ និងឯកសារគាំ្រទ ែដលឣចរួមប���ល៖
•

ឣចេស�ើសភុំ ័ស�តាងៃនពាក្យសុំ

Medicaid។
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ជំនួយហិរ��វត�្រ� ត�វបានផ�ល់ឲ្យស្រមាប់េសវសេ�ង�ះបន�ន់និងភាពចាំបាច់ខាងេវជ�សា题�ស�ប៉ុេណ�ះ។ ចំេពាះមន�ីរេពទ្យ PH&S “េសវសេ�ង�ះបន�ន់និងភាពចាំបាច់ខាងេវជ�សា�ស�”
មានន័យថជេសវសម្រសបេ�មន�ីរេពទ្យ ដូចបានឲ្យអត�ន័យេដយ WAC 246-453-010(7)។ ចំេពាះ្រកសួង PH&S េផ្សងេទៀត ទាំងេនះគឺជេសវចាំបាច់ខាង
េវជ�សា땜�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 PH&S។
ការែថទាំសុខភាពែដលចាំបាច់ខាងេវជ�សា�ស�ែដល្រត�វផ�លជ់ ូនអ�កជំងឺ មិនមានេ�ក��ងមន�ីរេពទ្យ

PH&S

ក��ងតំបន់េសវែដលអ�កជំងឺរស់េ�។

តំបន់េសវ PH&S ្រត�វបានឲ្យអត�ន័យថជេខានធីទាំងឡយណេ�ក��ងរដ� Washington ែដលផ�ល់េសវេដយមន�ីរេពទ្យ PH&S។
ភាពមានសិទ�ិទទួលជំនួយហិរ��វត��គួរែផ�កេលើត្រម�វការហិរ��វត�េ� �េពលដក់ពាក្យសុំ។ ចំណូលទាំងអស់របស់្រគ�សារ ដូចបានឲ្យអត�ន័យេដយច្បោប់ៃនរដ�

Washington

ែដល

្រគបដណ� ប់េលើការែថទាំសេ�ង�ះ 1្រត�វបានយកមកគិតពិចារណក��ងការសេ្រមចពីភាពឣចអនុវត�បានៃនៃថ�េសវតាមលទ�ភាពរបស់ PH&S េ�ក��ង ឯកសាꏤរភា�ប់ B។ អ�កជំងឺែដល
ែស�ងរកជំនួយហិរ��វត�្រ� ត�វែតផ�ល់ឯកសា䥬រគាំពារទាំងឡយែដលបានប�� ក់ក�ងពាក្យសជុំ ំនួយហិរ��វត�� លុះ្រតាែត PH&S ប�� ក់េផ្សងពីេនះ។

មូលដ�ន្រគះឹ ស្រមាប់ការគណនចំនួនទឹក្របាក់ែដលបានគិតជូនអ�កជំងែឺ ដលមានសិទទ�ិ ទួលជំនយួ ហិរ��វត��
្របេភទៃនការប���ះៃថ�និងែដនកំណត់េលើការគិតៃថ�ែដលឣចអនុវត�បានេ្រកា剌មេគាលនេយបាយេនះ រួមមាន៖
•

ការប��ះ� ៃថ�

ភាគរយ/ការែថទាំឥតគិតៃថ�៖ អ�កជំងឺឬអ�កធានទាំងឡយណែដលចំណូលដុលរបស់្រគ�សារពួកេគ េដយបានៃលត្រម�វតាមទំហំ្រគ�សារ មានចំនួន
300% ឬេ្រកាម 300% ៃនក្រមិតភាព្រកី្រករបស់សហព័ន� (“FPL”) បច��ប្បន� មានសិទ�ិទទួលការប���ះៃថ� 100 ភាគរយៃនការគិតៃថ�សរុបរបស់មន�ីរេពទ្យ
ស្រមាប់កា햘រសេ�ង�ះបន�ន់ ឬការែថទាំសុខភាពែដលចា폰ំបាច់ខាងេវជ�សា墐�ស� េ្រកាមវ�សា墐លភាពែដលអ�កជំងឺឬអ�កធា폰នមិនមានសិទ�ិទទួលការឧបត�ម�ពីការរ�ប់រងសុខភាពឯកជនឬ
100

សា奄ធារណៈេផ្សងេទៀត។ 2
•

ការប��ះ� ៃថ� 75 ភាគរយ៖ ៃថ�េសវតាមលទ�ភាពរបស់ PH&S ែដលបានែចងក��ងឯកសារភា�ប់ B នឹង្រត�វបានេ្របេើ ដើម្បីកំណត់ពីចំនួនទឹក្របាក់ៃនជំនួយហិរ��វត�ែ� ដល
្រត�វផ�លឲ់ ្យក�ងទ្រមង់ៃនការប���ះៃថ� 75 ភាគរយ ស្រមាប់អ�កជំងឺឬអ�កធានែដលមានចំណូលពី 301% េ� 350% ៃនក្រមិតភាព្រកី្រករបស់សហព័ន�បច��ប្បន�
បន�ប់ពលី ទ�ភាពផ�ល់្របាក់ដល់អ�កជំងឺឬអ�កធានទាំងអស់្រត�វបានបង�សឬ់ បដិេសធ េហើយ្របភពហិរ��វត��ផ�ល់ខ�ននិង្រទព្យសកម�្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យស្រមាប់ការផ�ល់្របាក់េដើម្បបី ង់
ការគិតៃថ�ែដលបានេចញវ�ក�យប្រត។ ជំនួយហិរ��វត��ឣច្រត�វបានផ�ល់ជូនអ�កជំងឺឬអ�កធានែដលមានចំណូលដុលរបស់្រគ�សា톌រេលើសពី 350% ៃនក្រមិតភាព្រកី្រករបស់
សហព័ន� េ�េពលកាលៈេទសៈណមួយបង�ញពីភាពខ�ះខាតខាងហិរ��វត�ធ� �ន់ធ�រ ឬការបាត់បង់ផ�ល់ខ�ន។

•

ែដនកំណត់េលើការគិតៃថ�ស្រមាប់អ�កជំងែឺ ដលមានសិទទ�ិ ទួលជំនយួ ហិរ��វត�ទា� ំងអស់៖ អ�កជំងឺឬអ�កធានែដលមានសិទ�ិទទួលការប���ះៃថ�ែដលបានរយខាងេលើ នឹងមិនទទួល
ខុស្រត�វផ�ល់ខ�នេលើសពីភាគរយ “Amounts Generally Billed” (AGB) ៃនការគិតៃថ�ដុល (ដូចបានឲ្យអត�ន័យក��ងបទប�� របស់រតនគារមា្រតា
1.501(r)-1(b)(2)) ពីមន�ីរេពទ្យ PH&S ស្រមាប់ការសេ�ង�ះបន�ន់ ឬេសវែថទាំសុខភាពែដលចាំបាច់ខាងេវជ�សា壘�ស�េផ្សងេទៀតែដលបានទទួលេឡើយ។

1

“ចំណូល” និង “្រគ�សារ” ្រត�វបានឲ្យអត�ន័យក��ង WAC 246-453-010(17)-(18)។

2

សូមេមើល RCW 70.170.060 (5)។
ទំព័រ 3
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កំណត់ពីភាគរយ AGB ែដលឣចអនុវត�បានស្រមាប់មន�ីរេពទ្យ PH&S នីមួយៗ េដយគុណការគិតៃថ�ដុលរបស់មន�ីរេពទ្យស្រមាប់ការសេ�ង�ះបន�ន់ឬេសវ
ែថទាំសុខភាពែដលចាំបាច់ខាងេវជ�សា㛄�ស� ជមួយនឹងភាគរយេថរ ែដលែផ�កេលើការទាមទារែដលបានអនុ��តេ្រកាម Medicare។ សន�ឹកព័ត៌មានែដលពណ៌នលម�ិតអំពី
ភាគរយ
AGB
ែដលមន�ីរេពទ្យ
PH&S
បានេ្របើ
និងរេបៀបែដលពួកវ្រត�វបានគណន
ឣចទទួលបានតាមរយៈការចូល
េ�េគហទំព័រ៖ www.providence.org ឬេដយេ�ទូរស័ពេ� �េលខ៖ 1-866-747-2455 េដើម្បីេស�ើសសុំ ំេ�ចម�ងជសន�ឹក្រកដស។ បែន�ម
េលើេនះ ចំនួនទឹក្របាក់អតិបរមាែដលឣច្របមូលក��ងអំឡ�ងេពល 12 ែខ ស្រមាប់ការសេ�ង�ះបន�ន់ ឬេសវែថទាំសុខភាពែដលចាំបាច់ខាងេវជ�សា�ស�ជូនអ�កជំងឺែដលមាន
សិទ�ិទទួលជំនួយហិរ��វត�� គឺ 20 ភាគរយៃនចំណូលដុលរបស់្រគ�សា⠜រអ�កជំងឺឲ្យែតអ�កជំងឺេ�ែតមានសិទ�ិទទួលជំនួយហិរ��វត�េ� ្រកាមេគាលនេយបាយេនះ ក��ងអំឡ�ងេពល
12 ែខ។
PH&S

33

វ�ធសា曈
ី �ស�ស្រមាប់ការដក់ពាក្យសជុំ នំ យួ និងដំេណើរការៃនការវយតៃម�៖
អ�កជំងឺឬអ�កធានឣចេស�ើសជុំ ំនួយហិរ��វត��េ្រកាមេគាលនេយបាយេនះ តាមរយៈមេធ្យោបាយខាងេ្រកាមណមួយ៖ (1) ្របាប់បុគ�លិកែផ�កេសវហិរ��វត�អ� �កជំងឺរបស់ PH&S េ�េពលឬ
មុនេពលេចញពីេពទ្យថ េស�ើសជុំ ំនួយ រួចេហើយ្របគល់ទ្រមង់ែបបបទពាក្យសុំ និងឯកសា楔រទាំងឡយ េបើ PH&S េស�ើសុំ; (2) ទាញយកទ្រមង់ែបបបទពាក្យសពុំ ីេគហទំព័ររបស់
PH&S តាម៖ www.providence.org រួចេហើយ្របគល់ទ្រមង់ែបបបទជមួយគា� ជមួយគា�នឹងឯកសារែដលចាំបាច់ទាំងឡយ; (3) េស�ើសទុំ ្រមង់ែបបបទពាក្យសតា
ុំ មទូរស័ព�
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េដយេ�េ�េលខ៖ 1-866-747-2455 រួចេហើយ្របគល់ទ្រមង់ែបបបទេនះ; ឬ (4) វ�ធីដៃទេផ្សងេទៀតែដលបានប�� ក់ក�ងេគាលនេយបាយេចញវ�ក�យប្រតនិងការ្របមូល
របស់ PH&S។ PH&S នឹងបង�ញស�� និងព័ត៌មានអំពីេគាលនេយបាយជំនួយហិរ��វត�រ� បស់ខ�ន េ�កែន�ងសម្រសបែដលងយេឃើញ។ រួមប���ល ប៉ុែន�មិនក្រមិត្រតឹមតំបន់េ�ែផ�ក
សេ�ង�ះបន�ន់និងកែន�ងអនុ��តឲ្យចូលេពទ្យ។
មន�ីរេពទ្យនឹងផ�ល់ការពិនិត្យបឋមជូនបុគ�លទាំងឡយណែដលេស�ើសជុំ ំនួយហិរ��វត��។ ជែផ�កមួយៃនដំេណើរការពិនិត្យេនះ PH&S នឹង្រត�តពិនិត្យថេតើបុគ�លេនះអស់ ឬែលងមា唨នសិទ�ិ
ទទួល្របភពបង់្របាក់ពីតតីយភាគីណមួយេហើយឬេ�។ PH&S ឣចសេ្រមចផ�ល់ជំនួយហិរ��វត�េ� ដយែផ�កទាំង្រស�ងេលើការសេ្រមចចិត�ដំបូងេ�េលើសា僜�នភាពរបស់អ�កជំងឺថជបុគ�ល
ខ្សត់េខ្សោយ ដូចបា䪈នឲ្យអត�ន័យក��ង WAC 246-453-010(4)។ ក��ងករណីទាំងេនះ ឯកសា僜រគាំពា¼រឣចមិនចាំបាច់។ ក��ងករណីដៃទេផ្សងេទៀតទាំងអស់ ឯកសារគាំពារគឺចាំបាច់
េដើម្បីគាំ្រទពាក្យសុំជំនួយហិរ��វត��។ េនះឣចរួមប���លភ័ស�តាងៃនទំហ្រំ គ�សា䙸រនិងចំណូល ្រពមទាំង្រទព្យសកម�ពី្របភពទាំងឡយ រួមទាំង ប៉ុែន�មិនក្រមិត្រតឹម៖ សំេ�ចម�ងៃន
មូលប្បទានប្រតេបៀវត្សថ�ីៗ, របាយការណ៍

W-2,

សំណងពន�ចំណូល, ទ្រមង់ែបបបទយល់្រពមឬបដិេសធ

Medicaid

ឬជំនួយេវជ�សា�ស�ែដលរដ�ផ�ល់ឲ្យ, ទ្រមង់ែបបបទែដល

យល់្រពមឬបដិេសធេលើសំណងៃនភាពគា�នការងរេធ�,ើ របាយការណ៍ជលាយលក�ណ៍អក្សរពីនិេយជកឬភា�ក់ងរសុខុមាលភាពនិង/ឬរបាយការណ៍ធនគារែដលបង�ញពីសកម�ភាព។ េបើេគមិន
ឣចផ�ល់ឯកសា䙸រឲ្យបាន្រគប់្រគាន់េទ PH&S ឣចេស�ើសពុំ ័ត៌មានបែន�ម។

អ�កជំងឺឬអ�កធានែដលឣចមានសិទ�ិេស�ើសជុំ ំនួយហិរ��វត�� ឣចផ�ល់ឯកសា䙸រ្រគប់្រគាន់ជូន PH&S េដើម្បីគាំ្រទការសេ្រមចចិត�អំពីភាពទទួលសិទ�ិ រហូតដល់េពលដប់បួន (14) ៃថ� បន�ប់
ពីេធ�ើពាក្យសុំ ឬពីររយែសសិប (240) ៃថ� បន�ប់ពីកាលបរ�េច�ទេផ�វើ �ក�យប្រតជូនអ�កជំងឺេ្រកាយេចញពីេពទ្យដំបូង េដយយកមួយណែដលយូរជង ដូចែចងក��ងបទប�� 501(r)។
PH&S ទទួលសា�ល់ថ តាមរយៈ WAC 246-453-020(10) ការេ្រជើសេរ�សឣចេធ�ើេឡើងេ�្រគប់េពល េ�េពលដឹងថ ចំណូលរបស់ភាគីស�ិតេ្រកាម 200% ៃនស�ង់ដ
ភាព្រកី្រករបស់សហព័ន�។ ែផ�កេលើឯកសារែដលបានផ�លឲ់ ្យជមួយពាក្យសុំ PH&S នឹងកំណត់ថេតើនឹង្រត�វការព័ត៌មានបែន�មែដរឬេទ ឬក៏ថេតើឣចេធ�ើេសចក�ីសេ្រមចអំពីភាពទទួលសិទ�ិ
ែដរឬអត់។ ការខកខានរបស់អ�កជំងឺឬអ�កធានក��ងការបំេពញនីតិវ�ធីពាក្យសុំសម្រសបក��ងអំឡ�ងេពលែដលបានប�� ក់ខាងេលើ គួរជមូលដ�ន្រគប់្រគាន់េដើម្បីឲ្យ PH&S សេ្រមចថ អ�កជំងឬឺ
អ�កធានមិនមានសិទ�ិទទួលជំនួយហិរ��វត�� និងចាប់េផ�ើមកិច�ខំ្របឹងែ្របងេដើម្ប្រី បមូល្របាក់។ ការសេ្រមចដំបូងៃនលទ�ភាពមានសិទ�ិទទួលជំនួយហិរ��វត��នឹងេធ�ើេឡើងក��ងេពលឆាប់ៗ បន�ប់ពី
កាលបរ�េច�ទដក់ពាក្យសុំ។
PH&S

នឹងជូនដំណឹងអ�កជំងឬឺ អ�កធានពីេសចក�ីសេ្រមចចុងេ្រកាយអំពភាី ពមានសិទ�ិទទួល ឬភាពគា�នសិទ�ិទទួល ក��ងរយៈេពលដប់

អ�កជំងឺឣចប�ឹងឧទ�រណ៍ពីេសចក�ីសេ្រមចអំពីភាពគា�នសិទ�ិទទួលជំនួយហិរ��វត�� េដយផ�ល់ឯកសា怴រពាក់ព័ន�បែន�មេទៀតជូន

PH&S

(10)

ៃថ�េធ�ើការ បន�ប់ពីទទួលឯកសារចាំបាច់។

ក��ងេពលសា怴មសិប

(30)

ៃថ� បន�ប់ពីទទួល
ទំព័រ 4
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េសចក�ីជូនដំណឹងអំពីការបដិេសធ។ បណ� ឹងឧទ�រណ៍ទាំងអស់នឹង្រត�វ្រត�តពិនិត្យេមើល េហើយ្របសិនេបើេសចក�ីសេ្រមចអំពីបណ� ឹងឧទ�រណ៍េនះប�� ក់ពីការបដិេសធ េសចក�ីជូនដំណឹងជ
លាយលក�ណ៍អក្សរមួយច្បោប់នឹងេផ�ើជូនអ�កជំងឺ និង្រកសួងសុខាភិបាលៃនរដ� Washington ្រសបតាមច្បោប់រដ�។ ដំេណើរការបណ� ឹងឧទ�រណ៍ចុងេ្រកាយនឹងេធ�ើេឡើងក��ងេពលដប់ (10)
ៃថ� បន�ប់ពី PH&S ទទួលបណ� ឹងឧទ�រណ៍េនះ។
វ�ធេី ផ្សងេទៀតៃនការទទួលសិទ�ិស្រមាប់ជំនួយហិរ��វត�ឣ� ចមានដូចខាងេ្រកាម៖
•
•
•
•
•

ប��ត�ិច្បោប់អំពែី ដនកំណត់ៃនការ្របមូល្របា∴ក់បា∴នផុតកំណត់;
អ�កធានបា韄នសា�ប់ េហើយគា韄�នអចលន្រទព្យឬមរតក;
អ�កធា蒴នបា∴នដក់បណ� ឹងក្ស័យធន;
អ�កធានបា韄នផ�ល់កំណត់្រតាហិរ��វត�ែ� ដលបំេពញសិទ�ិឲ្យគា韄ត់ទទួលជំនួយហិរ��វត�;� និង/ឬ
របាយការណ៍ហិរ��វត�ប� �� ក់ថ ចំណូលរបស់អ�កធា哼ននឹងមិនឣចបង់បំណុលបា∴នេឡើយ ឧទា韄ហរណ៍ជមួយនឹងចំណូលេថរេពញមួយជីវ�តរបស់អ�កធា蘬ន។

ការេចញវ�កយ� ប្រតនិងការ្របមូល្របាក់៖ សមតុល្យែដលមិនទាន់បង់ទាំងឡយែដលអ�កជំងឺឬអ�កធានជំពាក់ បន�ប់ពីដក់ពាក្យសកាុំ រប���ះៃថ�ែដលឣចផ�ល់ឲ្យ (េបើមា∴ន) ្រត�វបា∴នប���ន
េ�ែផ�ក្របមូល្របា∴ក់ ្រសបតាមេគាលនេយបាយៃនកា蒴រេចញវ�ក�យប្រតនិងការ្របមូល្របាក់ែតមួយរបស់ PH&S។ ចំេពា蒴ះព័ត៌មា韄នអំពីការអនុវត�ៃនកា蒴រេចញវ�ក�យប្រតនិងការ្របមូល្របាក់
របស់ PH&S ស្រមា蒴ប់ចំនួនទឹក្របាក់ែដលអ�កជំងឺឬអ�កធា蒴នបា韄នជំពា풐ក់ សូមេមើលេគាលនេយបាយៃនកា∴រេចញវ�ក�យប្រតនិងការ្របមូល្របាក់របស់ PH&S ែដលឣចទទួលបា韄នេដយ
ឥតគិតៃថ� េ�តុប��ីការរបស់មន�ីរេពទ្យ PH&S នីមួយៗ តាមរយៈេគហទំព័រ៖ www.providence.org; ឬ ែដលឣចេផ�ើជូនអ�ក េបើអ�កេ�ទូរស័ព�េ�េលខ៖ 1-866747-2455។
33
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ឯកសា횔រភា�ប់ A
អ�កផ�លេ់ សវែដលមានមូលដ�នេ�មន�រី េពទ្យ ែដលមិនស�តិ េ្រកាមេគាលនេយបាយជំនយួ ហិ�វ� ត�រ� បស់

PH&S

និងការប��ះ� ៃថ�ែដលពាក់ព័ន�

អ�កឣចទទួលប��ីៃនអ�កផ�លេ់ សវទាំងអស់ែដលផ�ល់ការែថទាំក�ងមន�ីរេពទ្យ PH&S មិនថពួកេគស�ិតេ្រកាមេគាលនេយបាយជំនួយហិរ��វត�� PH&S ឬក៏អត់េឡើយ។ ប��េី នះឣច
ទទួលបានេ�េលើបណ�ញអុិនធឺណិតតាមរយៈេគហទំព័រ www.providence.org េហើយក៏ឣចរកបានក��ងទ្រមង់ជ្រកដសផងែដរ េ�េពលេធ�ើសំេណើដល់ទី្របឹក្សោហិរ��វត��
(Financial Counselor) េ�មន�ីរេពទ្យ។ េបើអ�កផ�លេ់ សវមិនស�ិតេ្រកាមេគាលនេយបាយជំនួយហិរ��វត�េ� ទ អ�កផ�ល់េសវេនះនឹងេចញវ�ក�យប្រតជូនអ�កជំងឺដច់េដយែឡកពីគា�
ស្រមាប់េសវវ�ជ�ជីវៈទាំងឡយែដលអ�កផ�លេ់ សវបានផ�ល់ឲ្យក�ងអំឡ�ងេពលសាមន�ីរេពទ្យរបស់អ�កជំងឺ ែផ�កេលើមគ�េទសក៍ែណនំអំពីជំនួយហិរ��វត�ែ� ដលឣចអនុវត�បានផ�ល់ខ�នរបស់
អ�កផ�ល់េសវេនះ េបើមាន។
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ឯកសារភា�ប់

B

ការប��ះ� ៃថ�ែដលឣចផ�លឲ់ ្យេ្រកាមេគាលការណ៍ជនំ យួ ហិរ��វត��/ការែថទាំសេ�ង�ះរបស់

PH&S

ចំនួនទឹក្របាក់ទាំង្រស�ងៃនការគិតៃថ�របស់មន�ីរេពទ្យែដលេ�សល់បន�ប់ពីការដក់ពាក្យស្រុំ បភពៃនការបង់្របាក់ដៃទេផ្សងេទៀត នឹង្រត�វបានសេ្រមចថជការែថទាំសេ�ង�ះស្រមាប់អ�កជំងឺឬ
អ�កធានទាំងឡយណែដលចំណូល្រគ�សា䠠រដុលរបស់េគ េដយៃលត្រម�វតាមទំហំ្រគ�សា䠠រ មានចំនួន 300% ឬ េ្រកាម 300% ៃនក្រមិតភាព្រកី្រករបស់សហព័ន�បច��ប្បន� (្រសបតាម
WAC Ch. 246-453) ឲ្យែតបុគ�លេនះមិនមានសិទ�ិទទួលការឧបត�ម�ពីការរ�ប់រងសុខភាពឯកជនឬសា䠠ធារណៈេផ្សងេទៀត (េមើល RCW 70.170.060 (5))។
ចំេពាះអ�កធានែដលចំណូលនិងធនធានមានចំនួនេលើសពី

101%

ក��ងការសេ្រមចពីភាពឣចអនុវត�បានៃនៃថ�េសវតាមលទ�ភាព

ៃន

PH&S

FPL

ៃថ�េសវតាមលទ�ភាព PH&S ខាងេ្រកាមនឹងអនុវត�។

ចំណូលទាំងអស់របស់្រគ�សា䝔រ ដូចបានឲ្យអត�ន័យេដយ

WAC 246-456-010 (17-18)

្រត�វបានយក

មកគិតពិចារណ។ ភាគីទទួលខុស្រត�វែដលមានចំណូល្រគ�សា胘រនិង្រទព្យសកម�ពី 100% េ� 300% ៃន FPL េដយបានៃលត្រម�វបានទំហំ្រគសា䝔
� រ ្រត�វបានគិតថជបុគ�ល
ខ្សតេ់ ខ្សោយ ែដលទទួលសិទ�ិស្រមាប់ការឧបត�ម�សេ�ង�ះ ចំេពាះការគិតៃថ�របស់មន�ីរេពទ្យទាំងមូល ពាក់ព័ន�នឹងេសវេវជ�សា⚄�ស�េ�មន�ីរេពទ្យ ែដលមិន្រត�វបានរ�ប់រងេដយការឧបត�ម�របស់
តតីយភាគីឯកជនឬសា彜ធារណៈេផ្សងេទៀត ដូចបានសំឣងក��ង WAC 246-453-040 (1-3)។
ចំេពាះអ�កធានែដលមានចំណូលនិង្រទព្យសកម�េលើសពី
តាមលទ�ភាព។

300%

ៃន

FPL

ចំណូល្រគ�សា崰រនិង្រទព្យសកម�្រត�វបានយកមកគិតពិចារណក��ងការសេ្រមចពីភាពឣចអនុវត�បានៃនៃថ�េសវ

្រទព្យសកម�ែដលបានយកមកគិតពិចារណស្រមាប់កា澴រវយតៃម�; IRAs, គណនី 403(b) និងគណនី 401(k) ្រត�វបានេលើកែលងេ្រកាមេគាលនេយបាយេនះ លុះ្រតាែតអ�កជំងឺឬ
អ�កធានកំពុងដកពីពួកវយ៉ ងសកម�។ ចំេពាះ្រទព្យសកម�ដៃទេទៀតទាំងអស់ $100,000 ដំបូង គឺ្រត�វបានេលើកែលង។
ចំណូលនិង្រទព្យសកម�ជភាគរយៃនក្រមតិ ភាព្រក្រី ករបស់
សហព័ន�

ភាគរយៃនការប��ះ� ៃថ�ពកាី រគិតៃថ�េដើមដំបងូ

សមតុល្យែដលបានេចញវ�កយ� ប្រតឲ្យអក� ធាន

100-300%

100%

0%

301-350%

75%

25%
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