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សិទ្ធ ិ និង ការ ការពារ របស់ អ្នក ប្បឆាំង នឹង ការ បង់ ថ្លៃ វេជ្ជ សាស្តសរ  ដ ៏ភ្ញា ក់ វ្អើល  
 

នៅ នេល ដែល អ្នក ទទួល បាន ការ ដែទាំ សនគ រ្ ោះ បន្ទា ន់ ឬ គរូវ បាន េាបាល នោយ អ្នក ផ្តល់ នសវា នគៅ 

បណ្តត ញ នៅ មនា ីរ នេទយ កន ុង បណ្តត ញ ឬ មជ្ឈមណ្ឌ ល វោះ ការ់ ដែល មាន ការ គេួយ បារមភ អ្នក គរូវ បាន ការពារ េី 

ការ បង់ ថ្ែៃ ដែល គួរ ឲ្យ ភ្ញា ក់ នផ្អើល ឬ ការ បង់ ថ្ែៃ រុលយ ភ្ញេ ។  

 

វ ើអ្វវីៅជា "អ្ប្ាការប្ាក់សម ុលយ" (ជួ្នកាលវៅថា "អ្ប្ាការប្ាក់ភ្ញា កវ់្អើល")?  

នៅនេលន ើញគគូនេទយ ឬអ្នកផ្តល់នសវាដែទាំសុខភ្ញេនផ្េងនទៀរ 

អ្នកអាចនឹងជ្ាំពាក់ការចាំណ្តយនគៅនោន ៉ៅ ជាក់លាក់ែូចជាការបង់កាក់ កាក់កាក់ និង/ឬការការ់ បនថយ។ អ្នក 

គបដែល ជា មាន ការ ចាំណ្តយ នផ្េង នទៀរ ឬ គរូវ បង់ ថ្ែៃ នសចកត ី គពាង ចាប់ ទាំង មូល គបសិន នបើ អ្នក ន ើញ 

អ្នក ផ្ររ់ផ្រង់ ឬ នៅ កដនៃង ដែទាំ សុខ ភ្ញេ ដែល មិន សថ ិរ នៅ កន ុង បណ្តត ញ ដផ្នការ សុខ ភ្ញេ របស់ អ្នក ។  

 

" នគៅ បណ្តត ញ " េេិណ៌្ន្ទ អ្ាំេី អ្នក ផ្តល់ នសវា និង អាគារ ដែល មិន ទន់ បាន ចុោះ ែរថ នលខា នលើ កិចច សនា 

ជាមួយ ដផ្នការ សុខ ភ្ញេ របស់ អ្នក ។ អ្នក ផ្ររ់ផ្រង់ នគៅ បណ្តត ញ អាច គរូវ បាន អ្នុញ្ញា រ ឲ្យ បង់ ថ្ែៃ អ្នក 

សគមាប់ ភ្ញេ ខុស គាន  រវាង អ្វ ី ដែល ដផ្នការ របស់ អ្នក បាន យល់ គេម បង់ និង ចាំនួន នេញនលញ ដែល គរូវ 

បាន បង់ ថ្ែៃ សគមាប់ នសវា មួយ ។ ននោះនៅថា "អ្ប្ាការប្ាក់សម ុលយ" ។ ចាំនួន ននោះ ទាំនង ជា នគចើន ជាង ការ 

ចាំណ្តយ កន ុង បណ្តត ញ សគមាប់ នសវា ែូច គាន  នែើយ គបដែល ជា មិន រាប់ ន ព្ ោះ នៅ ដែន កាំណ្រ់ គបចាំ ន្ ាំ របស់ អ្នក 

នគៅ នោន ៉ៅ  ន ើយ ។  
 

"ការ នចញ ថ្ែៃ នោយ ភ្ញា ក់ នផ្អើល" គឺ ជា នសចកត ី គពាង ចាប់ រុលយ ភ្ញេ ដែល មិន បាន រំេឹង ទុក ។ 

ននោះអាចនកើរន ើងនៅនេលអ្នកមិនអាចគគប់គគងអ្នកដែលពាក់េ័នធនឹងការដែទាំរបស់អ្នកែូចជានៅនេលដែលអ្ន

កមានអាសននឬនៅនេលដែលអ្នកកាំណ្រ់កាលវភិ្ញគែាំនណ្ើរទសេនកិចចនៅទីតាំងបណ្តត ញប៉ៅុដនែ គរូវបានេាបាលនោ

យមិនបានរំេឹងទុកនោយអ្នកផ្តល់នសវានគៅបណ្តត ញ។  

 

អ្នក ប្ េូ ាន ការពារ ព ីការ បង ់ថ្លៃ  ុលយភ្ញព សប្ាប ់៖  
 

វសវាសវប្ រ្ ោះបន្ទា ន់  

គបសិន នបើ អ្នក មាន ស្ថថ ន ភ្ញេ នវជ្ជ ស្ថស្តសត  សនគ រ្ ោះ បន្ទា ន់ និង ទទួល បាន នសវា កមម សនគ រ្ ោះ បន្ទា ន់ េី អ្នក ផ្តល់ 

នសវា នគៅ បណ្តត ញ ឬ អាគារ អ្នក ផ្តល់ នសវា ឬ អាគារ ភ្ញគ នគចើន អាច នឹង បង់ ថ្ែៃ អ្នក គឺ ចាំនួន ដចក រំដលក 

រថ្មៃ កន ុង បណ្តត ញ របស់ អ្នក ( ែូច ជា ការ បង់ គបាក់ និង ការ ធាន្ទ រា៉ា ប់ រង ) ។ អ្នក មិន អាច មាន រុលយភ្ញេ 

សគមាប់ នសវា កមម សនគ រ្ ោះ បន្ទា ន់ ទាំង ននោះ បាន នទ ។ ននោះ រមួ បញ្ច លូ ទាំង នសវា ដែល អ្នក អាច ទទួល បាន 

បន្ទា ប់ េី អ្នក សថ ិរ កន ុង ស្ថថ ន ភ្ញេ នែរ លុោះ គតដរ អ្នក ផ្តល់ ការ យល់ គេម ជា លាយ លកខណ៍្ អ្កេរ និង នបាោះ បង់ 

ការ ការពារ របស់ អ្នក មិន ឲ្យ មាន រុលយ ភ្ញេ សគមាប់ នសវា នគកាយ នសថ រ ភ្ញេ ទាំង ននោះ ។  

 

ចាប់ រែឋ អូ្នរែរន ( ORS 743B.287 ):  អ្នក ផ្តល់ នសវា ដែល ជា អ្នក ផ្តល់ នសវា នគៅ បណ្តត ញ សគមាប់ ដផ្នការ អ្រថ 

គបនោជ្ន៍ សុខ ភ្ញេ ឬ កិចច សនា នសវា ដែទាំ សុខ ភ្ញេ អាច នឹង មិន មាន រុលយ ភ្ញេ នលើ នសចកត ី គពាង ចាប់ 

ដែល ចុោះ ន ម្ ោះ កន ុង ដផ្នការ អ្រថ គបនោជ្ន៍ សុខ ភ្ញេ ឬ កិចច សនា នសវា ដែទាំ សុខ ភ្ញេ សគមាប់ នសវា កមម 

សនគ រ្ ោះ បន្ទា ន់ នគៅ បណ្តត ញ នសវា កមម អ្នក ជ្ាំងឺ ឬ នសវា កមម នគៅ ផ្ល វូ ការ ដែល បាន ផ្តល់ ឲ្យ នៅ កដនៃង ដែទាំ 

សុខ ភ្ញេ កន ុង បណ្តត ញ ន ើយ ។ 

 

វសវា ជាក់លាក ់វៅ មនា ីរ វពទ្យ កន ុង បណ្តរ ញ ឬ មជ្ឈមណ្ឌ ល េោះ កា  ់អាមប ុល ូរ ី 

នៅ នេល ដែល អ្នក ទទួល បាន នសវា េី មនា ីរ នេទយ កន ុង បណ្តត ញ ឬ មជ្ឈមណ្ឌ ល វោះ ការ់ ដែល មាន ការ រំន ើប 

អ្នក ផ្តល់ នសវា មួយ ចាំនួន អាច នឹង មាន បណ្តត ញ នគៅ បណ្តត ញ ។ កន ុង ករណី្ ទាំង ននោះ អ្នក ផ្តល់ នសវា ទាំង នន្ទោះ 

ភ្ញគ នគចើន អាច បង់ ថ្ែៃ អ្នក គឺ ចាំនួន ថ្ន ការ ដចក រំដលក រថ្មៃ កន ុង បណ្តត ញ របស់ ដផ្នការ របស់ អ្នក ។ 

ននោះអ្នុវរតចាំនពាោះឱសែសនគ រ្ ោះបន្ទា ន់, ថាន ាំអ្ង់ទីសា ីនសៀ, ជ្ាំងឺ, វវទិយវ វទិា, មនា ីរេិនស្ថធន៍, ណឺ្រ៉ាណូ្តរ, 

ជ្ាំនួយការគគូនេទយ, គគូនេទយនេទយ, ឬនសវាកមមអាាំងរង់សីុនរ។ អ្នក ផ្ររ់ផ្រង់ ទាំង ននោះ មិន អាច មាន រុលយភ្ញេ នលើ 

នសចកត ី គពាង ចាប់ ដែល អ្នក និង  មិន អាច សុាំ ឲ្យ អ្នក នបាោះ បង់ ការ ការពារ របស់ អ្នក មិន ឲ្យ មាន រុលយភ្ញេ 

ដែល គរូវ បាន បង់ ថ្ែៃ នន្ទោះ នទ ។   
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គបសិន នបើ អ្នក ទទួល បាន នសវា នផ្េង នទៀរ នៅ អាគារ កន ុង បណ្តត ញ ទាំង ននោះ អ្នក ផ្តល់ នសវា នគៅ បណ្តត ញ មិន 

អាច មាន រុលយភ្ញេ នលើ នសចកត ី គពាង ចាប់ អ្នក បាន នទ លុោះ គតដរ អ្នក ផ្តល់ ការ យល់ គេម ជា លាយ លកខណ៍្ 

អ្កេរ និង នបាោះ បង់ ការ ការពារ របស់ អ្នក ។ 
 

អ្នក មិន ដដល ប្ េូ ាន  ប្មូេ ឲ្យ វាោះ បង់ ការ ការពារ របស ់អ្នក ព ីការ វចញ វេ ក្ក័យបបប្   លុយ ភ្ញព វ ើប ។ 

អ្នក ក ៏មិន ប្ េូ ាន  ប្មូេ ឲ្យ បក ចិ រ ទុ្ក ដាក់ វចញ ព ីបណ្តរ ញ ដដរ ។ អ្នក អាច វប្ជ្ើស វរសី អ្នក ្រ ់្រង់ ឬ 

ឧបករណ្ ៍វៅ កន ុង បណ្តា ញ ដ្នការ របស់ អ្នក ។  
 

ចាប់ រែឋ អូ្នរែរន (ORS 743B.287) រគមូវ ឲ្យ អ្នក ចុោះ ន ម្ ោះ នគជ្ើស នរសី ទទួល នសវា េី អ្នក ផ្តល់ នសវា នគៅ បណ្តត ញ 

អ្នក ផ្ដល់ គរូវ ដរ ជូ្ន ែាំណឹ្ង ែល់ អ្នក ចុោះ ន ម្ ោះ ថា នលាក/នលាកគសី នឹង ទទួល ខុស គរូវ ដផ្នក ែិរញ្ា វរថ ុ ចាំនពាោះ ការ 

ចាំណ្តយ នគៅ នោន ៉ៅ  សគមាប់ នសវា ដែល នឹង នលើស េ ីការ កាក់ ធមមត ឬ ការ សគមន់ របស់ អ្នក ចុោះ ន ម្ ោះ ដែល 

ទក់ ទង នឹង នសវា ដែល បាន នគជ្ើស នរសី។  អ្នក ផ្ររ់ផ្រង់ នគៅ បណ្តត ញ ក៏ គរូវ ដរ ទទួល បាន ការ យល់ គេម ជា 

លាយ លកខណ៍្ អ្កេរ របស់ អ្នក ចុោះ ន ម្ ោះ សាំរាប់ នសវា កមម នគៅ បណ្តត ញ និង ការ ចាំណ្តយ នគៅ នោន ៉ៅ  ដែល ទក់ 

ទង នឹង វា ។ 

 

វៅវពល លៃងឹ  ុលយភ្ញព មិន ប្ េូ ាន អ្នុញ្ញា   អ្នក ក ៏ាន ការ ការពារ ដូច ខាង វប្កាម វនោះ ដដរ ៖  
 

អ្នក ទទួល ខុស គរូវ ដរ ចាំនពាោះ ការ បង់ ចាំ ដណ្ក ថ្ន ការ ចាំណ្តយ របស់ អ្នក ប៉ៅុនណ្តណ ោះ ( ែូច ជា ការ បង់ គបាក់ កាក់ 

ការ ធាន្ទ រា៉ា ប់ រង និង ការ ការ់ បនថយ ដែល អ្នក នឹង បង់ គបសិន នបើ អ្នក ផ្តល់ ឬ អាគារ គឺ នៅ កន ុង បណ្តត ញ ) 

។ ដផ្នការ សុខភ្ញេ របស់ អ្នក នឹង បង់ ថ្ែៃ អ្នក ផ្ររ់ផ្រង់ បណ្តត ញ និង អាគារ នោយ ផ្ទា ល់ ។ 
 

ជាទូនៅ ដផ្នការ សុខភ្ញេ របស់ អ្នក គរូវ មាន ៖ 

 

គគប ែណ្ត ប់ នសវា កមម សនគ រ្ ោះ បន្ទា ន់ នោយ មិន រគមូវ ឲ្យ អ្នក ទទួល បាន ការ អ្នុម័រ សាំរាប់ នសវា ជា 

មុន ( ការ អ្នុញ្ញា រ េ ីមុន ) ។ 
 

គគប ែណ្ត ប់ នសវា កមម សនគ រ្ ោះ បន្ទា ន់ នោយ អ្នក ផ្តល់ នសវា នគៅ បណ្តត ញ ។ 

 

មូលោឋ នអ្វ ីដែលអ្នកជ្ាំពាក់អ្នកផ្ររ់ផ្រង់ឬឧបករណ៏្ (ការចាំណ្តយ-ការដចករំដលក) 

នៅនលើអ្វ ីដែលវានឹងបង់ឲ្យអ្នកផ្តល់នសវាកន ុងបណ្តត ញឬកដនៃងសគមបសគមួល 

នែើយប ា្ ញចាំនួនទឹកគបាក់នន្ទោះនៅកន ុងការេនយល់របស់អ្នកអ្ាំេីអ្រថ គបនោជ្ន៍។  
 

សូម រាប់ ចាំនួន ដែល អ្នក បង់ ថ្ែៃ នសវា កមម សនគ រ្ ោះ បន្ទា ន់ ឬ នសវា នគៅ បណ្តត ញ ន ព្ ោះ នៅ ដែន កាំណ្រ់ 

ដែល អាច ការ់ បនថយ និង នគៅ នោន ៉ៅ  របស់ អ្នក ។  

 

ប្បសិនវបើអ្នកវជ្ឿថាអ្នកប្ េូានវេដាក់ប្ាក់ខុស,   អ្នកជ្ាំងឺអាចោក់ពាកយបណ្ត ឹងជាមួយដផ្នកចាប់ែិរញ្ា វរថ  ុ

Oregon តមរយ:ទូរស័េា (888-877-4894) ឬតមអ្នឡាញនៅ:  https://dfr.oregon.gov/help/complaints-
licenses/Pages/file-complaint.aspx  https://dfr.oregon.gov/help/complaints-licenses/Pages/file-

complaint.aspx សគមាប់ការអ្នុវរតបញ្ញា ពាក់េ័នធនឹងដផ្នការគគប់គគងរបស់រែឋ, 

 

ឬ ១-៨០០-៩៨៥-

៣០៥៩(https://www.cms.gov/nosurprises/consumers)សគមាប់បញ្ញា អ្នុវរតពាក់េ័នធនឹងដផ្នការដែលគគប់គគង

នោយសែេ័នធ។  
 

សូម ទសេន្ទ www.cms.gov/nosurprises  សគមាប់ េ័រ៌មាន បដនថម អ្ាំេី សិទធ ិរបស់ អ្នក នៅ នគកាម ចាប់ 

សែេ័នធ។ 

 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdfr.oregon.gov%2Fhelp%2Fcomplaints-licenses%2FPages%2Ffile-complaint.aspx&data=04%7C01%7CTeresa.McSpadden%40providence.org%7Cb7538e875bc04a8eba8108d9c0d70a89%7C2e3190869a2646a3865f615bed576786%7C0%7C0%7C637752852226963462%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=2QLNUqRYDbRjkwKT9EqxRFRnnC1XLbD%2F3L9JS4LWuIs%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdfr.oregon.gov%2Fhelp%2Fcomplaints-licenses%2FPages%2Ffile-complaint.aspx&data=04%7C01%7CTeresa.McSpadden%40providence.org%7Cb7538e875bc04a8eba8108d9c0d70a89%7C2e3190869a2646a3865f615bed576786%7C0%7C0%7C637752852226963462%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=2QLNUqRYDbRjkwKT9EqxRFRnnC1XLbD%2F3L9JS4LWuIs%3D&reserved=0
https://www.cms.gov/nosurprises/consumers
http://www.cms.gov/nosurprises

