
 

 

 
ជនំយួហរិញ្ញវត្ថនុៅ Providence:  
ស្រប តាម នបរកកមម និង គុណ ត្ម្មៃ ចមបង របរ់ នយើង Providence ថែ រកា មនុរស និង ត្ស្មូវ ការ រុខ ភាព របរ់ ពួក នគ នោយ មិន គតិ្ ពី រមត្ថ ភាព របរ់ ពួក នគ កនងុ ការ បង់ ម្ែៃ 
ន ោះ នេ ។ នយើង នបេជ្ញា  ចិត្េ ន្វើ ការ ជ្ញមួយ អ្នក ជំងឺ របរ់ នយើង តាម រយៈ បញ្ហា  ហិរញ្ញ វត្ថុ ណា មយួ រួម ទំង ការ ថរវង រក វិ្ី ន ើមបី ន្វើ ឲ្យ ការ ថែទំ នវជជ សាស្តរេ កាន់ ថត្ មាន ត្ម្មៃ នោក 
។ មនទីរ នពេយ របរ់ Providence ផ្េល់ ជំនួយ ហិរញ្ញ វត្ថុ  ល់ អ្នក ជងំឺ ថ ល មាន រិេធិ ថ ល មនិ មាន រមត្ថ ភាព ហិរញ្ញ វត្ថុ កនុង ការ បង់ ម្ែៃ ែវិកា នវជជ សាស្តរេ របរ់ ពួក នគ ។  ស្បរិន 
នបើ អ្នក មាន បញ្ហា  កនងុ ការ បង់ ម្ែៃ ការ ថែទំ រុខភាព ទំងអ្រ់ ឬ ខៃោះ របរ់ អ្នក នយើង នលើក េកឹ ចិត្េ អ្នក ឲ្យ និយាយ ជ្ញមួយ អ្នក ស្បឹកា ហិរញ្ញវត្ថុ Providence ឬ នរណា មាន ក់ នៅ កនុង 
ការិយាល័យ អាជីវកមម របរ់ នយើង អ្ំពី រនបៀប ថ ល នយើង អាច ជួយ អ្នក បាន ។  
 
នត្ើអ្វជី្ញការស្គប ណដ ប?់ រស្មាប់ នរវា កមម រនស្ត រ្ ោះ ប ទ ន់ និង ចំបាច់ ថផ្នក នវជជ សាស្តរេ នៅ មនទីរ នពេយ Providence នយើង ផ្េល់ ជនំួយ ហិរញ្ញ វត្ថុ  ល់ អ្នក ជំងឺ ថ ល មាន រេិធិ កនុង កស្មតិ្ 
ម្ែៃ រអ្ិល ជ្ញមួយ នឹង ការ ែយ ចុោះ ពី 75 នៅ 100 % នោយ ថផ្ែក នលើ រមត្ថ ភាព កនុង ការ បង់ ស្បាក់ ។  ជំនួយ ហិរញ្ញ វត្ថុ រស្មាប់ នរវា នផ្សង នេៀត្ ឬ នៅ កថនៃង ថ ល មិន ថមន ជ្ញ 
មនទីរ នពេយ របរ់ នយើង ស្ត្ូវ បាន ស្គប់ ស្គង នោយ នោល ននយាបាយ របរ់ អ្ងរ ភាព ផ្រត្់ផ្រង់ ថ ល ផ្េល់ ការ ថែទំ ននោះ ។  
 
នត្ើន្វើ ចូនមេចន ើមបអី្នវុត្េ? អ្នក ជំងឺ ណា ក៏ នោយ អាច អ្នុវត្េ ន ើមបី េេួល បាន ជនំួយ ហិរញ្ញ វត្ថុ ។  អ្នក ជំងឺ ថ ល ថរវង រក ជនំួយ ហិរញ្ញ វត្ថុ ស្ត្ូវ ថត្ ផ្េល់ ឯក សារ ោំស្េ ថ ល បាន បញ្ហជ ក់ 
នៅ កនុង ពាកយ នរនើ រុំ លុោះ ស្តាថត្ Providence ប ា្ ញ នផ្សង នេៀត្ ។  េស្មង់កមមវិ្ីអាចេេួលបានតាមអ្ុិន្ឺណិត្ តាមេូររ័ពទ ឬពីនគហេំព័រ ថ ល បាន កត្់ រមារ ល់ ខាង នស្កាម។ 
 
ជនំយួនផ្សងនេៀត្៖ 
ជនំយួ ស្គប  ណេ ប ់៖ ស្បរនិ នបើ អ្នក ោម ន ការ ធា  រ៉ា ប ់រង រខុភាព អ្នក អាច មាន រេិធ ិេេលួ បាន  កមម វិ្ី រោា ភិបាល នងិ រហគមន៍ នផ្សង នេៀត្ ។ នយើង អាច ជួយ អ្នក ឲ្យ រក ន ើញ 
ោ នត្ើ កមម វិ្ី ទំង ននោះ ( រួម ទំង អ្ត្ថ ស្បនយាជន៍ ថផ្នក នវជជ សាស្តរេ និង កិចច ការ ទហាន នជើង ចរ់ ) អាច ជួយ ស្គប  ណេ ប់ នលើ ម្ែៃ នវជជ សាស្តរេ របរ់ អ្នក ឬ នេ ។ នយើង ក៏ អាច ជួយ 
អ្នក ឲ្យ ោក់ ពាកយ នរនើ រុំ កមមវិ្ី ទំង ននោះ ផ្ង ថ រ ។  
 
ការ ែយ ចោុះ ថ ល មនិ បាន ធា  រ៉ា ប ់រង : Providence ផ្េល ់នវូ ការ ែយ ចោុះ  ល ់អ្នក  ជំងឺ ថ ល ស្បថហល ជ្ញ មិន មាន ការ ស្គប  ណេ ប់ ធា  រ៉ា ប់ រង រុខ ភាព ។ 
រូមេំ កេ់ំនងមកកាន់នយើងខាុអំ្ំពកីមមវិ្បីញ្ចុោះត្ម្មៃរបរ់នយើង។  
 
ថផ្នការ េទូត្ ់៖ ប ទ ប ់ព ីស្កមុ ហ នុ ធា  រ៉ា ប ់រង របរ ់អ្នក  នំណើរ ការ នរចកេ ីស្ពាង ចាប ់ននោះ ត្លុយ ភាព រស្មាប ់ចនំនួ ថ ល ជពំាក ់អ្នក  គឺ នស្ោង នឹង ន្វើ កនុង រយៈ នពល សាមរិប ម្ែៃ 
។ ត្ុលយ ភាព អាច ស្ត្ូវ បាន បង់ តាម វិ្ី ណា មួយ  ចូ ខាង នស្កាម : ប័ណណ ឥណទន រវ័យ ស្បវត្េិ ថផ្នការ េូទត្់ សាច់ ស្បាក់ ការ ស្ត្ួត្ ពិនតិ្យ ស្បាក់ នបៀវត្សរ៍ អ្នឡាញ ឬ ប័ណណ ឥណទន ។ 
ស្បរិន នបើ អ្នក ស្ត្ូវការ ថផ្នការ េូទត្់ រមូ នៅ នលខ នៅ នលើ នរចកេី ថែៃង ការណ៍ នចញ ម្ែៃ របរ់ អ្នក ន ើមបី ន្វើ ការ នរៀប ចំ ។  
 
ការ ថែទំ រនស្ត រ្ ោះ ប ទ ន ់៖ មនទរី នពេយ ផ្េល ់នរវា ថ ល មាន  យកោា ន រនស្ត រ្ ោះ ប ទ ន់ ថ ល បាន ឧេទិរ ផ្េល់ ការ ថែទំ  ល់ សាថ ន ភាព នវជជ សាស្តរេ រនស្ត រ្ ោះ ប ទ ន់ (  ូច ថ ល បាន 
កំណត្់ នោយ ចាប់ ពាបាល នវជជ សាស្តរេ រនស្ត រ្ ោះ ប ទ ន់ និង ការ្រ ) នោយ ោម ន ការ នរើរនអ្ើង ស្រប នៅ នឹង រមត្ថ ភាព ថ ល មាន នោយ មិន គតិ្ ោ នត្ើ អ្នក ជងំឺ មាន រមត្ថ ភាព កនងុ 
ការ បង់ ស្បាក់ ឬ មាន រិេធិ េេួល បាន ជនំួយ ហិរញ្ញ វត្ថុ ។ 
 
Contact Us for Financial Assistance or Applications 
For more information about getting help with your Providence medical bills, please call or visit a financial counselor or billing office at 
your local Providence facility. នយើង អាច ផ្េល់ ឲ្យ អ្នក នូវ េស្មង់ ណា មួយ ថ ល អ្នក ស្ត្ូវការ នហើយ អាច ជួយ អ្នក ឲ្យ ោក់ ពាកយ រុំ ជំនួយ ។ អ្នក ជំងឺ ស្ត្ូវ បាន នលើក េកឹ ចិត្េ 
យា៉ា ង ខាៃ ំង ឲ្យ នរនើ រុំ ជំនួយ ហិរញ្ញ វត្ថុ មុន នពល េេួល ការ ពាបាល នវជជ សាស្តរេ ស្បរិន នបើ អាច ន្វើ នៅ បាន ។ អ្នក ជំងឺ ក៏ អាច ោក់ ពាកយ នរនើ រុំ នៅ នពល ណា ក៏ បាន នៅ នពល 
េេួល ការ ពាបាល នងិ រយៈ នពល មួយ រយៈ ប ទ ប់ ពី េេួល បាន នរចកេី ស្ពាង ចាប់  ំបងូ របរ ់អ្នក ។   
 
ស្បរិននបើអ្នកមានរំណួរ ឬចង់េេួលបានេស្មង់កមមវិ្ីជនំួយហិរញ្ញវត្ថុ រូមេ ំក់េនំងខាងនស្កាម៖ 

តាមេូររ័ពទ៖ 1-855-229-6466  ឬនគហេំព័ររបរ់នយើងនៅ:  www.providence.org 
 

http://www.providence.org/

