ប្រធានរទ៖ ការផ្ដល់ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ (Charity
Care) គោលនគោបាយ – California
នាយកដ្ឋាន ៖ ការគ្រប់គ្រង វដ្ត គ្បាក់ ចំណូេ

លេខលោេនលោបាយ: PSJH RCM 002 CAL

អ្នកឧបត្ថរនាភ យកគ្បត្ិបត្ត៖ិ

ម្ចាស់លោេនលោបាយ៖

Kimberly Sullivan គ្បធាន វដ្ត គ្បាក់ ចំណូេ

នាយក គ្បត្ិបត្តិ, ការផ្តេ់គ្បឹកាលោបេ់ហិរញ្ញវត្ថុ

SVP
អ្នុរត្័ លដ្ឋយ៖ Providence Board of Directors

កាេបរិលចេទអ្នុវត្ត: 12/1/2021

កាេបរិលចេទ: 1/1/2022

ថ្មី
កក សគ្រួេ
បានពិនិត្យល ើងវិញ

Providence រឺ ជា អ្ងគការ កថ្ទំ សុខភាព កដ្េ រិន រក គ្បាក់ ចំលណញ របស់ ពួក កាត្ូេិក កដ្េ ដ្ឹកនាំ លដ្ឋយ
ការ លបតជាា ចិត្ត ចំល ោះ លបសកករម របស់ ខលួន កនុង ការ បលគ្រើ រនុសស ទំង អ្ស់ ជា ពិលសស អ្នក កដ្េ គ្កីគ្ក និង
ងាយ រង លគ្ោោះ លដ្ឋយ ត្ម្រល សនូេ ម្ន លសចកតី អាណិត្ អាសូរ ភាព ម្ថ្លថ្នូរ យុត្តិធរ៌ ភាព េអ គ្បលសើរ និង ភាព ល្ម ោះ
គ្ត្ង់ លហើយ លដ្ឋយ ជំលនឿ ថា ការ កថ្ទំ សុខភាព រឺ ជា សិទធិ រនុសស។ វា រឺ ជា ទសសន វិជាា និង ការ អ្នុវត្ត ម្ន
រនទីរ លពទយ គ្បូវលី ដ្នស៍ នីរួយ ៗ កដ្េ លសវា កថ្ទំ សុខ ភាព កដ្េ ម្ចន ភាព បនាទន់ និង ចំបាច់ កផ្នក លវជា
្ស្តសត រឺ ងាយ គ្សួេ សគ្ម្ចប់ អ្នក កដ្េ លៅ កនុង សហររន៍ កដ្េ លយើង បលគ្រើ លដ្ឋយ រិន រិត្ ពី សរត្ថ ភាព
របស់ ពួក លរ កនុង ការ បង់ គ្បាក់ លនាោះ លទ ។

SCOPE:
លោេ នលោបាយ លនោះ អ្នុវត្ត ចំល ោះ រនទីរលពទយ Providence –California ទំងអ្ស់ ("Providence") លៅ ទីគ្កុង
Los Angeles, Orange, High Desert, Humboldt, Sonoma និង Napa Counties លៅ រដ្ា California និង
ចំល ោះ លសវា បនាទន់ បនាទន់ និង ចំបាច់ កផ្នក លវជា្ស្តសត លផ្សងៗ លទៀត្ កដ្េ ផ្ដេ់ លដ្ឋយ រនទីរលពទយ Providence
និង NorCal Health Connect លៅ រដ្ា California (ម្ចន ករណី លេើក កេង កត្ ការ ពិល្ធ ឬ ការ កថ្ទំ លសុើប
អ្លងេត្)។ បញ្ាី រនទីរ លពទយ គ្បូវលី ដ្នស៍ កដ្េ គ្រប ដ្ណត ប់ លដ្ឋយ លោេ នលោបាយ លនោះ អាច រក ល ើញ លៅ កនុង
បញ្ាី អាោរ កដ្េ គ្រប ដ្ណត ប់ លដ្ឋយ ការ តំង ពិព័រណ៍ A ។
លោេ នលោបាយ
គ្បាក់
ចំណូេ
គ្បូវីលដ្នស៍
លៅ

លនោះ
ម្ផ្ទ
រដ្ា

នឹង
កនុង

គ្ត្ូវ
ឆ្នំ
កាេីហវ័រញ៉ា

បាន បក គ្្យ តរ រលបៀប រួយ កដ្េ
១៩៨៦
ដ្ូច
កដ្េ
បាន
លធវើ
វិល្ធនករម
លោេ
នលោបាយ
ត្ម្រល
សរធរ៌
រនទីរ

សុខភាព
និង
សុវត្ថិភាព
កាេីហវ័រញ៉ា
(ភារ
កបប លនោះ និង លោេ នលោបាយ លនោះ ចាប់ កបប លនោះ នឹង គ្ត្ូវ គ្រប់ គ្រង។

១២៧៤០០-១២៧៤៤៦)។

កនុង

ករណី

គ្សប លៅ នឹង
លហើយ
លដ្ឋយ
លពទយ
កដ្េ
ម្ចន

ជលម្ចលោះ

ម្ចគ្ត
លោរព
បាន
រវាង

៥០១(r) ម្ន
ដ្េ់
រនទីរ
កចង
កនុង
ការ

ផ្តេ់

គ្ករ
លពទយ
ចាប់
ចាប់

លោេបំណង៖
លោេ បំណង ម្ន លោេ នលោបាយ លនោះ រឺ លដ្ើរបី ធានា នូវ វិធី ្ស្តសត យុត្តិធរ៌ រិន លរីសលអ្ើង ម្ចន គ្បសិទធិ ភាព
និង ឯក សណ្ឋាន សំរាប់ ការ ផ្តេ់ ជំនួយ ហិរញ្ញ វត្ថុ ( ការ កថ្ទំ សបបុរស ធរ៌ ) ដ្េ់ បុរគេ កដ្េ ម្ចន សិទធិ កដ្េ
រិន អាច បង់ គ្បាក់ ទំង គ្សុង ឬ កផ្នក រួយ សំរាប់ លសវា ករម សលស្តងាគោះ បនាទន់ និង រនទីរ លពទយ លផ្សង លទៀត្ កដ្េ
ចំបាច់ កផ្នក លវជា ្ស្តសត កដ្េ ផ្តេ់ លដ្ឋយ រនទីរ លពទយ គ្បូវីលដ្ន ។
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វា រឺ ជា លោេ បំណង ម្ន លោេ នលោបាយ លនោះ កនុង ការ អ្នុវត្ត តរ ចាប់ សហព័នធ រដ្ា និង រូេដ្ឋាន ទំង
អ្ស់ ។ លោេនលោបាយលនោះ និងករមវិធីជំនួយហិរញ្ញវត្ថុលៅទីលនោះ រឺ ជាលោេនលោបាយជំនួយហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការ
('FAP') និងលោេនលោបាយកថ្ទំសុខភាពបនាទន់សគ្ម្ចប់រនទីរលពទយនីរួយៗ កដ្េជាម្ចាស់ សគ្ម្ចេ
ឬគ្បត្ិបត្តិការលដ្ឋយ Providence។

លោេនលោបាយ៖
គ្បូវីលដ្ន នឹង ផ្តេ់ លសវា រនទីរ លពទយ លដ្ឋយ ឥត្ រិត្ ម្ថ្ល ឬ ថ្យ ចុោះ ដ្េ់ ចំណូេ ទប កដ្េ ម្ចន រុណ សរបត្តិ
រិន ធានា រា៉ាប់ រង និង រិន ធានា រា៉ាប់ រង និង អ្នក ជំងឺ កដ្េ ម្ចន ការ ចំណ្ឋយ លវជា ្ស្តសត ខពស់ ថា លត្ើ នរណ្ឋ
ម្ចន ឬ លគ្ការ 400 % ម្ន FPL លៅ លពេ កដ្េ សរត្ថ ភាព កនុង ការ បង់ ម្ថ្ល លសវា រឺ ជា របាំង រួយ កនុង ការ
ទទួេ បាន លគ្ោោះ អាសនន កដ្េ ចំបាច់ កផ្នក លវជា ្ស្តសត និង ការ កថ្ទំ រនទីរ លពទយ លផ្សង លទៀត្ និង ោម ន
គ្បភព ជំនួស ម្ន ការ គ្រប ដ្ណត ប់ គ្ត្ូវ បាន កំណត្់ អ្ត្ត សញ្ញញណ ល ើយ ។ អ្នក ជំងឺ គ្ត្ូវ កត្ បំលពញ តរ ត្គ្រូវ
ការ កដ្េ ម្ចន សិទធិ កដ្េ បាន លរៀបរាប់ លៅ កនុង លោេ នលោបាយ លនោះ លដ្ើរបី ម្ចន េកខណៈ សរបត្តិ គ្រប់ គ្ោន់
។
រនទីរ លពទយ គ្បូវលី ដ្ន កដ្េ ម្ចន នាយកដ្ឋាន សលស្តងាគោះ បនាទន់ កដ្េ បាន ឧទទិស នឹង ផ្តេ់ លដ្ឋយ ោម ន ការ
លរីសលអ្ើង ការ កថ្ទំ ្ថ ន ភាព លវជា ្ស្តសត សលស្តងាគោះ បនាទន់ ( កនុង អ្ត្ថ ន័យ ម្ន ចាប់ ពាបាេ លវជា ្ស្តសត សលស្តងាគោះ
បនាទន់ និង ការងារ ) គ្សប លៅ នឹង សរត្ថ ភាព កដ្េ ម្ចន លដ្ឋយ រិន រិត្ ថា បុរគេ ម្ចនក់ ម្ចន សិទធិ ទទួេ
បាន ជំនួយ ហិរញ្ញ វត្ថុ ឬ អ្ត្់ ។ Providence នឹងរិនលរីសលអ្ើងលេើរូេដ្ឋានម្នអាយុ, ពូជ្សន៍, ពូជ្សន៍,
creed, ពូជ្សន៍, ្សនា, លដ្ើរកំលណើត្ជាត្ិ, ឋានៈអា ហ៍ពិ ហ៍, ផ្លូវលភទ, ត្គ្រង់ទិសលភទ,
លយនឌ័រឬបលញ្ាញរត្ិ, ពិការភាព, ឋានៈចស់ឬលោធា,
ឬរូេដ្ឋានលផ្សងលទៀត្កដ្េគ្ត្ូវបានហារឃាត្់លដ្ឋយចាប់សហព័នធ,
រដ្ាឬរូេដ្ឋានលៅលពេកដ្េលធវើឱ្យការសលគ្រចចិត្ដផ្តេ់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ.
រនទីរលពទយ Providence នឹង ផ្តេ់

នូវ

ការ

ពិនិត្យ

លវជា្ស្តសត

បនាទន់

និង

លធវើ

ឲ្យ

ការ

ពាបាេ

ម្ចន

លសថរ

ភាព

ឬ

បញ្ាូន លៅ បុរគេ ម្ចនក់ គ្បសិន លបើ ការ លផ្ទរ កបប លនោះ គ្ត្ឹរ គ្ត្ូវ គ្សប តរ លេខ ៤២ C.F.R 482.55។ Providence
ហារ រិន ឲ្យ ម្ចន សករមភាព ណ្ឋ រួយ ការ អ្នុវត្ត ការ ទទួេ យក ឬ លោេ នលោបាយ ណ្ឋ រួយ កដ្េ នឹង លធវើ
ឲ្យ បុរគេ ម្ចនក់ ៗ បងាអក់ ការ កសវង រក ការ កថ្ទំ លវជា ្ស្តសត សលស្តងាគោះ បនាទន់ ដ្ូច ជា ការ អ្នុញ្ញញត្ ឲ្យ ម្ចន
សករមភាព គ្បរូេ បំណុេ កដ្េ រំខាន ដ្េ់ ការ ផ្តេ់ ការ កថ្ទំ លវជា ្ស្តសត សលស្តងាគោះ បនាទន់ ។
បញ្ារាី យនារអ្នកជំនាញ គ្បធានបទម្ន Providence FAP:រនទីរលពទយ Providence
នីរួយៗនឹងកំណត្់អ្ត្តសញ្ញញណជាក់កសតងនូវបញ្ាីរបស់គ្រូលពទយ គ្កុរលវជាបណឌ ិត្
ឬអ្នកជំនាញលផ្សងលទៀត្កដ្េផ្តេ់លសវាករមកដ្េនិងរិនគ្របដ្ណត ប់លដ្ឋយលោេនលោបាយលនោះ។ គ្រូ លពទយ បនទប់
សលស្តងាគោះ បនាទន់ កដ្េ ផ្តេ់ លសវា លវជា ្ស្តសត សលស្តងាគោះ បនាទន់ ដ្េ់ អ្នក ជំងឺ លៅ រនទីរ លពទយ គ្បូវីលដ្ន កាេីហវ័រញ៉ា
គ្ត្ូវ បាន ត្គ្រូវ លដ្ឋយ ចាប់ កាេីហវ័រញ៉ា លដ្ើរបី ផ្តេ់ ការ ថ្យ ចុោះ ដ្េ់ អ្នក ជំងឺ ឬ អ្នក ជំងឺ កដ្េ រិន បាន
ធានា រា៉ាប់ រង កដ្េ ម្ចន ការ ចំណ្ឋយ លវជា ្ស្តសត ខពស់ ( ដ្ូច កដ្េ បាន កំណត្់ លដ្ឋយ លោេ នលោបាយ ត្ម្រល
រនទីរ លពទយ កដ្េ បាន លរៀបរាប់ លៅ កនុង ចាប់ សុខ ភាព និង សុវត្ថិភាព កាេីហវ័រញ៉ា ( កផ្នក 127400-127446 )
កដ្េ ម្ចន លៅ ឬ លគ្ការ 350 % ម្ន FPL ។ រនទីរលពទយ Providence នីរួយៗ នឹង ផ្តេ់ បញ្ាី លនោះ ដ្េ់ អ្នកជំងឺ
ណ្ឋ កដ្េ លសនើសុំ ចរលង ។ បញ្ាី អ្នក ផ្ដេ់ ក៏ អាច រក បាន តរ គ្បព័នធ អ្ុីនធឺណិត្ លៅ លរហទំព័រ Providence
ផ្ង
កដ្រ៖
www.providence.org.
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ត្គ្រវូ ការ សិទធិ ទទួេ បាន ជំនយួ ហិរញ្ញ វត្ថុ ៖ ជំនយួ ហិរញ្ញ វត្ថុ រឺ ម្ចន ទំង អ្នក ជំងឺ កដ្េ រិន បាន ធានា រា៉ាប់ រង
និង ធានា រា៉ាប់ រង និង អ្នក ធានា រា៉ាប់ រង កដ្េ ជំនយួ កបប លនោះ រឺ គ្សប លៅ នឹង លោេ នលោបាយ លនោះ និង ចាប់
សហព័នធ និង រដ្ា កដ្េ គ្រប់ គ្រង អ្ត្ថ គ្បលោជន៍ កដ្េ អាច អ្នុញ្ញញត្ បាន ដ្េ់ អ្នក ជំងឺ ។ រនទីរ លពទយ គ្បូវីលដ្ន នឹង
ខិត្ខំ គ្បឹងកគ្បង សរ លហត្ុ ផ្េ លដ្ើរបី កំណត្់ ការ ម្ចន ឬ រិន ម្ចន ការ គ្រប ដ្ណត ប់ របស់ ភារី ទី បី កដ្េ អាច ម្ចន
ទំង រូេ ឬ កផ្នក រួយ សំរាប់ ការ កថ្ទំ កដ្េ បាន ផ្តេ់ លដ្ឋយ រនទីរ លពទយ គ្បវូ ីលដ្ន រុន លពេ ដ្ឹក នាំ កិចា ខិត្ខំ
គ្បឹងកគ្បង គ្បរូេ ផ្តុំ ណ្ឋ រួយ ។ លៅអ្នកជំងឺ។ អ្នក ជំងឺ កដ្េ រិន បាន ធានា រា៉ាប់ រង អាច ទទួេ បាន ការ ថ្យ ចុោះ
កដ្េ រិន ធានា រា៉ាប់ រង ។ សរត្ុេយ ជំនួយ ហិរញ្ញ វត្ថុ កដ្េ ម្ចន សិទធិ រួរ ម្ចន ប៉ាុកនត រិន គ្ត្ូវ បាន កំណត្់ គ្ត្ឹរ ចំនួន
ដ្ូច ខាង លគ្ការ លនោះ លទ ៖ ការ បង់ គ្បាក់ លដ្ឋយ ខលួន ឯង ការ ចំណ្ឋយ សគ្ម្ចប់ អ្នក ជំងឺ កដ្េ ម្ចន ការ គ្រប ដ្ណត ប់ ពី
អ្ងគ ភាព រួយ កដ្េ ោម ន ទំនាក់ទំនង កិចា សនា ការ ធានា រា៉ាប់ រង ការ កាត្់ បនថយ និង ចំនួន ការ បង់ គ្បាក់ កដ្េ
ទក់ ទង លៅ នឹង អ្នក ជំងឺ កដ្េ ធានា រា៉ាប់ រង ។ ចំនួន ទឹក គ្បាក់ កដ្េ អាច កាត្់ បនថយ បាន និង ម្ចដ្នយ កដ្េ
បាន អ្ោះអាង ថា ជា បំណុេ អាគ្កក់ កផ្នក លវជា ្ស្តសត នឹង គ្ត្ូវ ដ្ក លចញ ពី ការ រាយ ការណ៍ ពី ការ កថ្ទំ សបបុរស ធរ៌ ។

អ្នក ជំងឺ កដ្េ កសវង រក ជំនួយ ហិរញ្ញ វត្ថុ គ្ត្ូវ កត្ បញ្ាប់ ការ អ្នុវត្ត ជំនួយ ហិរញ្ញ វត្ថុ សតង់ដ្ឋរ Providence និង
សិទធិ ទទួេ បាន នឹង កផ្អក លេើ ត្គ្រូវ ការ ហិរញ្ញ វត្ថុ លៅ លពេ លនាោះ ។ កិចា ខិត្ខំ គ្បឹងកគ្បង សរ លហត្ុ ផ្េ នឹង
គ្ត្ូវ លធវើ ល ើង លដ្ើរបី ជូន ដ្ំណឹង និង ជូន ដ្ំណឹង ដ្េ់ អ្នក ជំងឺ អ្ំពី ការ ម្ចន ជំនួយ ហិរញ្ញ វត្ថុ លដ្ឋយ ផ្តេ់
ព័ត្៌ម្ចន កនុង អ្ំ ុង លពេ ចូេ និង បលញ្ាញ ព័ត្៌ម្ចន អ្ំពី លសចកតី កថ្លង ការណ៍ លចញ វិកេ័យបគ្ត្ របស់ អ្នក ជំងឺ
លៅ កនុង ត្ំបន់ កដ្េ អាច ទទួេ បាន ការ បង់ គ្បាក់ របស់ អ្នក ជំងឺ លៅ លេើ លរហទំព័រ របស់ រនទីរ លពទយ
គ្បូវីលដ្ន លដ្ឋយ ការ ជូន ដ្ំណឹង តរ ម្ចត្់ កនុង អ្ំ ុង លពេ ពិភាកា អ្ំពី ការ បង់ គ្បាក់ គ្ពរ ទំង ចុោះ ហត្ថ
លេខា លៅ ត្ំបន់ អ្នក ជំងឺ កគ្រិត្ ខពស់ និង អ្នក ជំងឺ ខាង លគ្ៅ ដ្ូច ជា ការ ្រ ភាព និង នាយកដ្ឋាន
សលស្តងាគោះ បនាទន់ ។ គ្បវូ ីលដ្ន នឹង រកា ទុក ព័ត្៌ម្ចន កដ្េ លគ្បើ លដ្ើរបី កំណត្់ សិទធិ គ្សប តរ លោេ នលោបាយ
រកា ទុក កំណត្់ គ្ត របស់ ខលួន ។
Applying for Financial Assistance:
អ្នកជំងឺឬអ្នកធានាអាចលសនើសុំនិងដ្ឋក់ កយលសនើសុំជំនួយកផ្នកហិរញ្ញវត្ថុកដ្េរិនរិត្ម្ថ្លនិងអាចរកបានលៅគ្កសួ
ង Providence ឬតររលធាបាយដ្ូចខាងលគ្ការ:
ការផ្តេ់ដ្ំបូនាមនដ្េ់បុរគេិកកផ្នកលសវាករមហិរញ្ញវត្ថុអ្នកជំងឺលៅលពេឬរុនលពេលចញជំនួយគ្ត្ូវបានលសនើសុំនិងដ្ឋ
ក់លសនើលដ្ឋយឯក្រកដ្េបានបំលពញ។ តររយៈសំបុគ្ត្, ឬលដ្ឋយចូេលៅកាន់ www.providence.org,
ការទញយកនិងដ្ឋក់ កយលសនើសកុំ ដ្េបានបញ្ាប់លដ្ឋយឯក្រ។ រនុសស ម្ចនក់ កដ្េ ដ្ឋក់ កយ សុំ ជំនួយ
ហិរញ្ញវត្ថុ នឹង គ្ត្វូ បាន ផ្ដេ់ ឲ្យ នូវ ការ ពិនិត្យ បឋរ កដ្េ នឹង រួរ បញ្ាូេ ការ ពិនិត្យ ល ើង វិញ ថា លត្ើ អ្នក ជំងឺ
បាន អ្ស់ កម្ចលំង ឬ រិន ម្ចន សិទធិ ទទួេ បាន គ្បភព ទូទត្់ ភារី ទី ៣ ណ្ឋ រួយ។
រនទីរ លពទយ គ្បូវលី ដ្នស៍ នីរួយ ៗ នឹង លធវើ ឲ្យ បុរគេិក កដ្េ បាន កំណត្់ អាច ជួយ អ្នក ជំងឺ កនុង ការ បញ្ាប់ ករម
វិធី ជំនួយ ហិរញ្ញ វត្ថុ និង កំណត្់ សិទធិ ទទួេ បាន ជំនួយ ហិរញ្ញ វត្ថុ ឬ ជំនួយ ហិរញ្ញ វត្ថុ ពី ករម វិធី ធានា រា៉ាប់ រង
កដ្េ ផ្តេ់ រូេនិធិ លដ្ឋយ រដ្ឋាភិបាេ គ្បសិន លបើ អាច អ្នុវត្ត បាន ។ លសវា បកកគ្ប រឺ អាច លដ្ឋោះគ្្យ នូវ
សំណួរ ឬ កងវេ់ ណ្ឋ រួយ និង លដ្ើរបី ជួយ កនុង ការ បញ្ាប់ ករមវិធី ជំនួយ ហិរញ្ញវត្ថុ ។
អ្នក ជំងឺ ឬ អ្នក ធានា រា៉ាប់ រង កដ្េ អាច ម្ចន សិទធិ លសនើ សុំ ជំនួយ ហិរញ្ញ វត្ថុ អាច ផ្តេ់ ឯក ្រ គ្រប់ គ្ោន់ ដ្េ់
គ្បូវីលដ្ន លដ្ើរបី ោំគ្ទ ការ តំង ចិត្ត កដ្េ ម្ចន សិទធិ លៅ លពេ ណ្ឋ ក៏ បាន លៅ លពេ ដ្ឹង ថា ចំណូេ របស់ រណ
បកស ធាលក់ ចុោះ លគ្ការ FPL អ្បបបរម្ច កនុង បទ បបញ្ញត្តិ សហព័នធ និង រដ្ា កដ្េ ក់ ព័នធ ។
្ថ នភាពហិរញ្ញវត្ថបុ រុ េគ ៖
្ថ នភាព
ហិរញ្ញវត្ថុ

បុរគេ

របស់

ចំណូេ
អ្នកជំងឺ។

គ្ទពយសករម
គ្ទពយ
សករម

និងចំណ្ឋយរបស់អ្នកជំងឺនឹងគ្ត្ូវលគ្បើគ្បាស់កនុង
រូបិយ
ប័ណណ
នឹង
រិន
រួរ

ការ
បញ្ាូេ

ការ

វាយ
ចូេ

និវត្តន៍

ត្ម្រល
ឬ
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កផ្នការ
សំណង
កដ្េ
បាន
ពនារ
លពេ
កនុង ឬ កផ្នការ សំណង កដ្េ រិន ម្ចន រុណ សរបត្តិ គ្រប់ គ្ោន់ ល យើ ។

កដ្េ

ម្ចន

េកខណៈ

សរបត្តិ

គ្រប់

គ្ោន់

លៅ

លគ្ការ

ចាប់

ចំណូេ

ខាង

រុណសរបត្តចិ ណ
ំ ូ េ: េកខខណឌ ចំណូេលដ្ឋយកផ្អកលេើកគ្រិត្ភាពគ្កីគ្កសហព័នធ (FPL)
អាចគ្ត្ូវបានលគ្បើគ្បាស់លដ្ើរបីកំណត្់សិទធិកនុងការកថ្ទំសុខភាពលដ្ឋយឥត្រិត្ម្ថ្លឬកាត្់បនថយ។ សូរ លរើេ ការ
តំង ពិព័រណ៍ B សគ្ម្ចប់ ព័ត្៌ម្ចន េរអិត្ ។
ការ កំណត្់ និង ការ អ្នុរត្័ ៖ អ្នក ជំងឺ នឹង ទទួេ បាន ការ ជូន ដ្ំណឹង អ្ំពី ការ កំណត្់ សិទធិ FAP កនុង រយៈ
លពេ 30 ម្ថ្ៃ បនាទប់ ពី ការ ដ្ឋក់ កយ លសនើ សុំ ជំនួយ ហិរញ្ញ វត្ថុ កដ្េ បាន បញ្ាប់ និង ឯក ្រ ចំបាច់ ។ លៅ
លពេ កដ្េ កយ លសនើ សុំ គ្ត្វូ បាន ទទួេ កិចា ខិត្ខំ គ្បឹងកគ្បង គ្បរូេ ផ្តុំ ដ្៏ អ្្ា រយ នឹង គ្ត្ូវ បាន រង់ចំ រហូត្
ដ្េ់ ការ កំណត្់ ជា លាយ េកខណ៍ អ្កសរ ម្ន សិទធិ គ្ត្វូ បាន បញ្ាូន លៅ អ្នក ជំងឺ ។ រនទីរ លពទយ នឹង រិន លធវើ ការ
សលគ្រច ចិត្ត លេើ សិទធិ ទទួេ បាន ជំនួយ លដ្ឋយ កផ្អក លេើ ព័ត្៌ម្ចន កដ្េ រនទីរ លពទយ លជឿ ជាក់ ថា រិន គ្ត្ឹរ គ្ត្ូវ
ឬ រិន រួរ ឲ្យ លជឿ ទុក ចិត្ត បាន ល ើយ ។
លសចកតី សលគ្រច ជលម្ចលោះ: អ្នក ជំងឺ អាច បតឹង ឧទធរណ៍ ចំល ោះ ការ សលគ្រច ចិត្ត ម្ន ការ រិន ម្ចន សិទធិ ទទួេ
បាន ជំនួយ ហិរញ្ញ វត្ថុ លដ្ឋយ ផ្តេ់ ឯក ្រ បកនថរ កដ្េ ក់ ព័នធ លៅ កាន់ គ្បូវលី ដ្ន កនុង រយៈ លពេ 30 ម្ថ្ៃ
បនាទប់ ពី ទទួេ បាន ការ ជូន ដ្ំណឹង ពី ការ បដ្ិលសធ ។ បណត ឹង ឧទធរណ៍ ទំង អ្ស់ នឹង គ្ត្ូវ ពិនិត្យ ល ងើ វិញ
លហើយ គ្បសិន លបើ ការ គ្ត្ួត្ ពិនិត្យ លនោះ បញ្ញាក់ ពី ការ បដ្ិលសធ ការ ជូន ដ្ំណឹង ជា លាយ េកខណ៍ អ្កសរ នឹង គ្ត្ូវ
បញ្ាូន លៅ រនទីរ សងគរកិចា និង គ្កសួង សុខា ភិបាេ រដ្ា កដ្េ ត្គ្រូវ និង គ្សប តរ ចាប់ ។ ដ្ំលណើរ ការ បណត ឹង
ឧទធរណ៍ ចុង លគ្កាយ នឹង បញ្ាប់ កនុង រយៈ លពេ 10 ម្ថ្ៃ បនាទប់ ពី ទទួេ បាន ការ បដ្ិលសធ លដ្ឋយ គ្បូវលី ដ្ន ។
បណត ឹង ឧទធរណ៍ អាច នឹង គ្ត្ូវ បញ្ាូន លៅ ការិោេ័យ ណិជាករម ត្ំបន់ Providence, P.O. Box 3268,
Portland, OR 97208-3395។
សបបុរសធរ៌កដ្េសនមត្: Providence
អាចអ្នុរ័ត្អ្នកជំងឺសគ្ម្ចប់ការសគ្របខលួនសបបុរសធរ៌លៅនឹងត្ុេយភាពរណនីរបស់ពួកលរលដ្ឋយរលធាបាយ
លផ្សងលទៀត្លគ្ៅពីករមវិធីជំនួយហិរញ្ញវត្ថុលពញលេញ។
ការលបតជាាចិត្តកបបលនោះនឹងគ្ត្ូវលធវើល ើងលដ្ឋយម្ចនការសនមត្លដ្ឋយលគ្បើគ្បាស់ឧបករណ៍វាយត្ម្រលហិរញ្ញវត្ថុកដ្េទទួេ
្គ េ់លដ្ឋយឧសាហករមកដ្េវាយត្ម្រលសរត្ថភាពកនុងការបង់គ្បាក់លដ្ឋយកផ្អកលេើកណ
ំ ត្់គ្តហិរញ្ញវត្ថុឬកំណត្់គ្ត
លផ្សងលទៀត្កដ្េអាចរកបានជា្ធារណៈរួរទំងប៉ាុកនតរិនកំណត្់ពីគ្បាក់ចំណូេផ្ទោះ
ទំហំផ្ទោះនិងគ្បវត្តិឥណទននិងគ្បាក់។
កាេៈលទសៈ

ពិលសស

លផ្សង

លទៀត្៖

អ្នក

ជំងឺ

កដ្េ

ម្ចន

សិទធិ

ទទួេ

បាន

ករម

វិធី

FPL

កដ្េ

ម្ចន

រុណ

សរបត្តិ

គ្រប់ គ្ោន់ ដ្ូច ជា Medicaid, MediCal និង ករម វិធី ជំនួយ ចំណូេ ទប កដ្េ ឧបត្ថរភ លដ្ឋយ រដ្ឋាភិបាេ លផ្សង
លទៀត្ គ្ត្ូវ បាន ចត្់ ទុក ថា ជា ជន ជាត្ិ លដ្ើរ ។ ដ្ូលចនោះ អ្នក ជំងឺ កបប លនោះ ម្ចន សិទធិ ទទួេ បាន ជំនួយ ហិរញ្ញ
វត្ថុ លៅ លពេ កដ្េ ករម វិធី លនោះ បដ្ិលសធ ការ បង់ គ្បាក់ លហើយ បនាទប់ រក ចត្់ ទុក ការ លចទ គ្បកាន់ លនោះ
អាច បង់ ម្ថ្ល ដ្េ់ អ្នក ជំងឺ ។ ត្ុេយ ភាព រណនី អ្នក ជំងឺ កដ្េ ជា េទធ ផ្េ ម្ន ការ លចទ គ្បកាន់ កដ្េ រិន
បាន
សង
វិញ
ម្ចន
សិទធិ
េុប
លចេ
សបបុរស
ធរ៌
លពញលេញ
។
រួរ
ទំង
ប៉ាុកនត
រិន
ម្ចន
កគ្រិត្
លសវា
កដ្េ
ចំបាច់ ខាង លវជា្ស្តសត ទក់ទង នឹង ការ លធវើ ដ្ូច ខាង លគ្ការ លនោះ លទ ៖
1. ការ ្ន ក់ លៅ របស់ អ្នក ជំងឺ កដ្េ គ្ត្ូវ បាន បដ្ិលសធ
2. បាន បដ្ិលសធ ម្ថ្ៃ កថ្ទំ អ្នក ជំងឺ
3. លសវាករមរិនគ្របដ្ណដ ប់
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4.
5.

កយសុំការអ្នុញ្ញញត្ពាបាេ (TAR) ការបដ្ិលសធ
ការ បដ្ិលសធ លដ្ឋយ្រ កត្ ការ គ្រប ដ្ណត ប់ កដ្េ បាន រឹត្ បនតឹង

ការចំណ្ឋយលវជា្គ្សរត ហនតរាយ: Providence, at its'discretion, may grant charity in the event of
aរហនតរាយម្នការចំណ្ឋយលវជា្គ្ស.ត អ្នក ជំងឺ ទំង លនោះ នឹង គ្ត្ូវ បាន លដ្ឋោះ គ្្យ លដ្ឋយ រូេដ្ឋាន នីរួយ ៗ ។
លពេលវលាម្នការសលស្តងាគោះបនាទន់:ជំនួយកផ្នកហិរញ្ញវត្ថុអាចនឹងម្ចនលៅការវិនិចេ័យរបស់ Providence
លៅលពេម្ចនអាសននជាត្ិឬរដ្ា លដ្ឋយឯករាជយពីជំនួយសគ្ម្ចប់ការចំណ្ឋយដ្៏រហនតរាយ។
ការកំណត្់លេើការលចទគ្បកាន់ចលំ ោះអ្នកជំងទឺ ំងអ្ស់កដ្េម្ចនសិទទធិ ទួេជំនយួ កផ្នកហិរញ្ញវត្ថ៖ុ
ោម នអ្នកជំងឺណ្ឋកដ្េម្ចនេកខណៈសរបត្តិគ្រប់គ្ោន់សគ្ម្ចប់គ្បលភទជំនួយណ្ឋរួយកដ្េបានកំណត្់ខាងលេើនឹង
"ចំនួនទឹកគ្បាក់ជាទូលៅគ្ត្ូវបានបង់ជាគ្បាក់"

ទទួេខុសគ្ត្ូវលដ្ឋយផ្ទទេ់ចលំ ោះលគ្ចើនជាង
ភាររយម្នការលចទគ្បកាន់សរុបដ្ូចបានកំណត្់ខាងលគ្ការ។

(AGB)

កផ្នការ ទូទត្់ សរ លហត្ុ ផ្េ៖ លៅ លពេ កដ្េ អ្នក ជំងឺ គ្ត្វូ បាន អ្នុរ័ត្ សំរាប់ ជំនួយ ហិរញ្ញ វត្ថុ លដ្ឋយ
កផ្នក ប៉ាុកនត លៅ កត្ ម្ចន ត្ុេយ ភាព ដ្េ់ គ្បវូ ីលដ្នស៍ នឹង ចរច ការ លរៀប ចំ កផ្នការ បង់ គ្បាក់ ។ កផ្នការ
ទូទត្់ កដ្េ សរ លហត្ុ ផ្េ នឹង ម្ចន ការ បង់ គ្បាក់ គ្បចំ កខ កដ្េ រិន លគ្ចើន ជាង 10 ភារ រយ ម្ន ចំណូេ
គ្បចំ កខ របស់ អ្នក ជំងឺ ឬ គ្រួ្រ លដ្ឋយ រិន រាប់ បញ្ាូេ ការ កាត្់ បនថយ ចំណ្ឋយ រស់ លៅ ចំបាច់ កដ្េ អ្នក
ជំងឺ បាន ចុោះ បញ្ាី លៅ លេើ កយ លសនើ សុំ ជំនួយ ហិរញ្ញ វត្ថុ របស់ ពួក លរ ។ កផ្នការ ទូទត្់ នឹង គ្ត្ូវ បាន ចប់
អាររមណ៍ លដ្ឋយ ឥត្ រិត្ ម្ថ្ល ។ កាេ បរិលចេទ ម្ន កផ្នការ ទូទត្់ នឹង គ្ត្ូវ ពនារ លពេ សគ្ម្ចប់ អ្នក ជំងឺ កដ្េ
ម្ចន ការ អ្ំ វនាវ រិន ទន់ សលគ្រច ម្ន ការ គ្រប ដ្ណត ប់ ។
Billing and Collections:
ត្ុេយភាពកដ្េរិនបានបង់លដ្ឋយអ្នកជំងឺឬអ្នកចិញ្ាឹរសត្វបនាទប់ពីការដ្ឋក់ កយសុំម្នការបញ្ាុោះត្ំម្េកដ្េអាចរ
កបាន, គ្បសិនលបើម្ចន, អាចនឹងគ្ត្ូវបានបញ្ាូនលៅការគ្បរូេផ្តុំ. កិចា ខិត្ខំ គ្បឹងកគ្បង គ្បរូេ ផ្តុំ លេើ ត្ុេយ
ភាព កដ្េ រិន បាន បង់ គ្បាក់ នឹង ឈប់ រង់ចំ ការ សលគ្រច ចិត្ត ចុង លគ្កាយ ម្ន សិទធិ FAP ។ គ្បវូ ីលដ្ន រិន
អ្នុវត្ត អ្នុញ្ញញត្ ឬ អ្នុញ្ញញត្ ឲ្យ ទី ភានក់ងារ គ្បរូេ ផ្តុំ អ្នុវត្ត សករម ភាព គ្បរូេ ផ្តុំ ដ្៏ អ្្ា រយ ណ្ឋ រួយ រុន
លពេ ណ្ឋ រួយ : ( ក ) លធវើ ការ ខិត្ខំ គ្បឹងកគ្បង សរ លហត្ុ ផ្េ លដ្ើរបី កំណត្់ ថា លត្ើ អ្នក ជំងឺ ម្ចន េកខណៈ
សរបត្តិ គ្រប់ គ្ោន់ សំរាប់ ជំនួយ ហិរញ្ញ វត្ថុ ឬ អ្ត្់ ។ ឬ (ខ) ១៨០
ម្ថ្ៃបនាទប់ពីការកថ្លងរបស់អ្នកជំងឺដ្ំបូងគ្ត្ូវបានលផ្ាើ។ សគ្ម្ចប់ ព័ត្៌ម្ចន សតីពី ការ បង់គ្បាក់ កម្គ្រ និង
ការគ្បរូេ ផ្ដុំ នូវ ការ អ្នុវត្ត ចំនួន កដ្េ ជំ ក់ លដ្ឋយ អ្នកជំងឺ សូរ លរើេ លោេនលោបាយ របស់ រនទីរលពទយ
Providence កដ្េ ម្ចន ឥត្រិត្ម្ថ្ល លៅ ត្ុ ចុោះ ល្ម ោះ របស់ រនទីរលពទយ Providence នីរួយៗ ឬ លៅ ៖
www.providence.org.
ការ សង គ្បាក់ អ្នក ជំងឺ ៖
បនាទប់ រក បាន លបតជាា
ចិត្ត ថា

លៅ
នឹង

កនុង ករណី កដ្េ អ្នក ជំងឺ ឬ អ្នក
ម្ចន សិទិធ ទទួេ បាន ការ កថ្ទំ

គ្បាក់ ណ្ឋ រួយ កដ្េ ទក់ ទង លៅ នឹង លសវា ទំង
កដ្េ លេើស ពី កាត្ពវកិចា បង់ គ្បាក់ នឹង គ្ត្ូវ បាន សង វិញ គ្សប តរ បទ បបញ្ញត្តិ រដ្ា ។

លនាោះ

កនុង

អ្ំ ុង

ធានា
លដ្ឋយ
លពេ

រា៉ាប់ រង បាន បង់
ឥត្ រិត្ ម្ថ្ល ឬ
លវលា

កដ្េ

ម្ចន

សិទធិ

ម្ថ្ល លសវា ករម លហើយ
ថ្យ ចុោះ ការ បង់
ទទួេ

បាន

FAP

ការ ពិនត្ិ យ ល ងើ វិញ គ្បចំ ឆ្នំ ៖ លោេ នលោបាយ ជំនួយ ហិរញ្ញ វត្ថុ គ្បូវលី ដ្ន ( ការ កថ្ទំ សបបុរស ធរ៌ ) លនោះ
នឹង គ្ត្ូវ ពិនិត្យ ល ើង វិញ ជា គ្បចំ ឆ្នំ លដ្ឋយ ការ ដ្ឹក នាំ វដ្ត គ្បាក់ ចំណូេ កដ្េ បាន កំណត្់ ។
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EXCEPTIONS:
សូរលរើេវិ្េភាពខាងលេើ។

និយរន័យ៖
សគ្ម្ចប់លោេបំណងម្នលោេនលោបាយលនោះ ការកំណត្់និងត្គ្រូវការដ្ូចខាងលគ្ការអ្នុវត្ត៖
1. កគ្រិត្ភាពគ្កីគ្កសហព័នធ (FPL) ៖ FPL ម្ចនន័យថា

លោេការណ៍កណនាំភាពគ្កគ្ី កកដ្េបានលធវើបចាុបបននភាពជាលទៀងទត្់លៅកនុងការចុោះបញ្ាីសហព័នធលដ្ឋយ
នាយកដ្ឋានសុខាភិបាេនិងលសវាករមរនុសសសហរដ្ាអាលររិក។
2. ចំនួនទឹកគ្បាក់ជាទូលៅគ្ត្ូវបាន Billed (AGB)៖

ចំនួនទឹកគ្បាក់កដ្េជាទូលៅគ្ត្ូវបានដ្ឋក់គ្បាក់សគ្ម្ចប់សលស្តងាគោះបនាទន់និងការកថ្ទំកដ្េចំបាច់ខាងលវ
ជា្ស្តសតលផ្សងលទៀត្ដ្េ់អ្នកជំងឺកដ្េម្ចនការធានាសុខភាពគ្ត្ូវបានសំលៅលេើលោេនលោបាយជា AGB។
គ្បូវីលដ្នស៍ កាេីហរវ័ ញ៉ា ភារ ខាង ត្បូង និង គ្បូវីលដ្នស៍ កាេីហវ័រញ៉ា ភារ ខាង លជើង លេើក កេង កត្
លហៀដ្បឺក លគ្បើ AGB ថ្យ លគ្កាយ កដ្េ គ្ត្វូ បាន កំណត្់ លដ្ឋយ បលងេើន ការ ចំណ្ឋយ សរុប របស់ រនទីរ
លពទយ សំរាប់ ការ កថ្ទំ សលស្តងាគោះ បនាទន់ ឬ លវជា ្ស្តសត ណ្ឋ រួយ លដ្ឋយ ភារ រយ លថ្រ កដ្េ កផ្អក លេើ ការ
អ្ោះអាង កដ្េ អ្នុញ្ញញត្ លៅ លគ្ការ ការ កថ្ទំ លវជា ្ស្តសត ។ Healdsburg នឹង លគ្បើ វិធី ្ស្តសត កថ្ទំ លវជា
្ស្តសត កដ្េ អាច លៅ រួច ម្ន ការ កំណត្់ AGB ។ AGB កដ្េ អាច លៅ រួច លសមើ នឹង ចំនួន កដ្េ នឹង គ្ត្ូវ
សង វិញ លដ្ឋយ ម្ថ្ល កថ្ទំ លវជា ្ស្តសត សំរាប់ លសវា ករម បូក នឹង ចំនួន កដ្េ អ្នក ជំងឺ ទទួេ ខុស គ្ត្ូវ
ចំល ោះ ការ បង់ គ្បាក់ កនុង ទគ្រង់ ម្ន ការ បង់ គ្បាក់ សហ ការ ធានា រា៉ាប់ រង និង ការ កាត្់ បនថយ
គ្បសិន លបើ ោត្់ ជា អ្នក ទទួេ បាន ឱ្សថ្ លៅ លពេ ម្ចន លសវា ករម ។ សនលឹក ព័ត្៌ម្ចន េរអិត្ ពី
ភាររយ AGB កដ្េ លគ្បើ លដ្ឋយ រនទីរលពទយ Providence នីរួយៗ និង រលបៀប កដ្េ ពួកលរ គ្ត្ូវ បាន
រណនា អាច ទទួេ បាន លដ្ឋយ ការ ទសសនា លរហទំព័រ ដ្ូច ខាង លគ្ការ៖ www.providence.org ឬ
លដ្ឋយ ការ លៅ លេខ ១-៨៦៦-៧៤៧-២៤៥៥ លដ្ើរបី លសនើ សុំ ចរលង។

3. សករមភាពគ្បរូេពនធពិលសស (ECA)៖ ECAs

គ្ត្ូវបានកំណត្់ថាជាសករមភាពទំងលនាោះកដ្េត្គ្រវូ ឲ្យម្ចនដ្ំលណើរការចាប់
ឬត្ុលាការ ក់ព័នធការេក់បំណុេលៅឱ្យភារីលផ្សង
ឬរាយការណ៍ព័ត្៌ម្ចនរិនដ្ឋច់ពីោនលៅកាន់ភានក់ងារឥណទន ឬការិោេ័យ។ សករមភាព កដ្េ ត្គ្រូវ ឲ្យ
ម្ចន ដ្ំលណើរ ការ ផ្លវូ ចាប់ ឬ ត្ុលាការ សគ្ម្ចប់ លោេ បំណង លនោះ រួរ ម្ចន ការ កុហក ការ រឹប អ្ូស
គ្ទពយ សរបត្តិ ពិត្ ភាាប់ ឬ ការ រឹបអ្ូស រណនី ធនាោរ ឬ គ្ទពយ សរបត្តិ ផ្ទទេ់ ខលួន លផ្សង លទៀត្; ការ
ចប់ លផ្តើរ សករម ភាព សុីវិេ គ្បឆ្ំង នឹង បុរគេ ម្ចនក់ សករមភាព កដ្េ បងេ ឲ្យ ម្ចន ការ ចប់ ខលួន
របស់ បុរគេ ម្ចនក់ សករមភាព កដ្េ លធវើ ឲ្យ បុរគេ ម្ចនក់ សថិត្ លៅ លគ្ការ ការ ភាាប់ របស់ ខលួន និង
កម្គ្រឈនួេ។
4. ការចំណ្ឋយខពស់កផ្នកលវជា្គ្សត៖ ការចំណ្ឋយលេើការពាបាេខពស់

រឺជាការចំណ្ឋយកដ្េកំណត្់លដ្ឋយលោេនលោបាយបញ្ាុោះត្ម្រលរបស់រនទីរលពទយ - California Health and
Safety Code (វរគ 127400-127446) , being: (1)
ការចំណ្ឋយលគ្ៅលហាល ៉ា គ្បចំឆ្នកំ ដ្េលកើត្ល ើងលដ្ឋយបុរគេលៅកនុងរនទីរលពទយ Providence កដ្េលេើសពី
10 ភាររយម្នគ្បាក់ចំណូេគ្រ្
ួ ររបស់អ្នកជំងឺកនុងរយៈលពេ 12 កខរុន(2)
ការចំណ្ឋយលគ្ៅលហាល ៉ា គ្បចំឆ្នកំ ដ្េលេើសពី 10 ភាររយម្នគ្បាក់ចំណូេគ្រួ្ររបស់អ្នកជំងឺ, គ្បសិន
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លបើ អ្នក ជំងឺ ផ្តេ់ ឯក ្រ អ្ំពី ការ ចំណ្ឋយ លវជា ្ស្តសត របស់ អ្នក ជំងឺ កដ្េ បាន បង់ លដ្ឋយ អ្នក ជំងឺ
ឬ គ្រួ្រ របស់ អ្នក ជំងឺ កនុង រយៈ លពេ 12 កខ រុន ឬ ( 3 ) កគ្រិត្ ទប កដ្េ កំណត្់ លដ្ឋយ រនទីរ លពទយ
គ្បូវីលដ្នស៍ គ្សប តរ លោេ នលោបាយ កថ្ទំ សបបុរស ធរ៌ របស់ រនទីរ លពទយ គ្បូវីលដ្នស៍ ។
៣. ១. ១:
Internal Revenue Code Section 501(r); 26 C.F.R. 1.501(r)(1) – 1.501(r)(7)
California Health and Safety Codes section 127000 -127446
Emergency Medical Treatment and Labor Act (EMTALA), 42 U.S.C. 1395dd
42 C.F.R. 482.55 and 413.89
American Hospital Associations Charity Guidelines
California Hospital Association Charity Guidelines
California Alliance on Catholic Healthcare Charitable Services Guidelines
Providence Commitment to the Uninsured Guidelines
Provider Reimbursement Manual, Part I, Chapter 3, Section 312

តំងពិពរ័ ណ៍ A – បញ្ាបី រិកាខរកដ្េគ្របដ្ណត ប់
Providence Hospitals in Southern California
Providence Saint Joseph Medical Center
Providence Little Company of Mary Medical
Center San Pedro
Providence Cedars-Sinai Tarzana Medical
Center
Providence St. Joseph Hospital Orange
Providence St. Mary Medical Center
Providence Mission Hospital Mission Viejo

Providence Holy Cross Medical Center
Providence Saint John’s Health Center
Providence Little Company of Mary Medical
Center Torrance
Providence St. Jude Medical Center
Providence Mission Hospital Laguna Beach

Providence Hospitals in Northern California
Providence St. Joseph Hospital
Providence Santa Rosa Memorial Hospital

Providence Redwood Memorial Hospital
Providence Queen of the Valley Medical Center

NorCal Health Connect Hospitals
Petaluma Valley Hospital

Healdsburg Hospital
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ការ

តំង

-

B

ពិពរ័ ណ៍

រុណ

សរបត្តិ

ចំណូេ

សគ្ម្ចប់

រនទរី

លពទយ

Providence

លៅ

រដ្ា

កាេីហរវ័ ញ៉ា

ភារ ខាង ត្បូង
លបើ...

បនាទប់ រក ...

ចំណូេ គ្រ្
ួ រ គ្បចំ ឆ្នំ កក សគ្រួេ សគ្ម្ចប់ ទំហំ

អ្នក ជំងឺ បាន លបតជាា ចិត្ត លធវើ ជា ជន ជាត្ិ លដ្ើរ កផ្នក
ហិរញ្ញ វត្ថុ និង ម្ចន េកខណៈ សរបត្តិ គ្រប់ គ្ោន់

គ្រួ្រ រឺ ម្ចន ឬ លគ្ការ ៣០០% ម្ន លោេការណ៍

សំរាប់ ជំនួយ ហិរញ្ញ វត្ថុ 100 % លេើ ចំនួន ទទួេ ខុស
គ្ត្ូវ របស់ អ្នក ជំងឺ ។
អ្នក ជំងឺ ម្ចន សិទធិ ទទួេ បាន ការ ថ្យ ចុោះ 81 % ពី
ការ លចទ គ្បកាន់ លដ្ើរ លេើ ចំនួន ការ ទទួេ ខុស គ្ត្ូវ
របស់ អ្នក ជំងឺ ។
អ្នក
ជំងឺ
ម្ចន
សិទធិ
ទទួេ
បាន
អ្ត្ថ
គ្បលោជន៍

កណនាំ របស់ FPL បចាុបបនន
ចំណូេ

គ្រួ្រ

គ្រួ្រ

រឺ

គ្បចំ
ចលនាលោះ

ឆ្នំ
ពី

កក

សគ្រួេ

សគ្ម្ចប់

ទំហំ

៣០១%

លៅ

៤០០%

ម្ន

លោេការណ៍ កណនាំ របស់ FP បចាុបបនន
គ្បសិន លបើ ចំណូេ គ្រួ្រ គ្បចំ ឆ្នំ កក សគ្រួេ
សគ្ម្ចប់ ទំហំ គ្រ្
ួ រ រឺ ម្ចន ឬ ទប ជាង 400 %

សបបុរស ធរ៌
អ្នក ជំងឺ ។

FPL និង អ្នក ជំងឺ បាន ចំណ្ឋយ លវជា ្ស្តសត សរុប

100

%

លេើ

ចំនួន

ទទួេ

សុខ

ភាព

ខុស

គ្ត្ូវ

របស់

លៅ រនទីរ លពទយ គ្បូវលី ដ្នស៍ កនុង រយៈ លពេ 12 កខ
រុន លេើស ពី 20 % ម្ន ចំណូេ គ្រ្
ួ រ គ្បចំ ឆ្នំ របស់
ពួក លរ កក សគ្រួេ សគ្ម្ចប់ ទំហំ គ្រួ្រ សគ្ម្ចប់
លសវា កដ្េ សថិត្ លៅ លគ្ការ លោេ នលោបាយ លនោះ ។

រុណ
សរបត្តិ
ចំណូេ
សគ្ម្ចប់
រនទរី
ខាង លជើង និង ណរកាេ់ លៅ រដ្ា កាេីហរវ័ ញ៉ា ភារ ខាង លជើង

លពទយ

គ្បវូ លី ដ្នស៍

លបើ...

កណនាំ របស់ FPL បចាុបបនន

គ្រួ្រ

រឺ

គ្បចំ
ចលនាលោះ

ឆ្នំ
ពី

លពទយ

ត្

ភាាប់

ភារ

អ្នក ជំងឺ បាន លបតជាា ចិត្ត លធវើ ជា ជន ជាត្ិ លដ្ើរ កផ្នក
ហិរញ្ញ វត្ថុ និង ម្ចន េកខណៈ សរបត្តិ គ្រប់ គ្ោន់

គ្រួ្រ រឺ ម្ចន ឬ លគ្ការ ៣០០% ម្ន លោេការណ៍

គ្រួ្រ

រនទរី

បនាទប់ រក ...

ចំណូេ គ្រ្
ួ រ គ្បចំ ឆ្នំ កក សគ្រួេ សគ្ម្ចប់ ទំហំ

ចំណូេ

លៅ

កក

សគ្រួេ

សគ្ម្ចប់

ទំហំ

៣០១%

លៅ

៤០០%

ម្ន

លោេការណ៍ កណនាំ របស់ FP បចាុបបនន
គ្បសិន លបើ ចំណូេ គ្រួ្រ គ្បចំ ឆ្នំ កក សគ្រួេ
សគ្ម្ចប់ ទំហំ គ្រ្
ួ រ រឺ ម្ចន ឬ ទប ជាង 400 %
FPL និង អ្នក ជំងឺ បាន ចំណ្ឋយ លវជា ្ស្តសត សរុប

សំរាប់ ជំនួយ ហិរញ្ញ វត្ថុ 100 % លេើ ចំនួន ទទួេ ខុស
គ្ត្ូវ របស់ អ្នក ជំងឺ ។
អ្នក ជំងឺ ម្ចន សិទធិ កាត្់ បនថយ 80 % ពី ការ លចទ
គ្បកាន់ លដ្ើរ លេើ ចំនួន ការ ទទួេ ខុស គ្ត្ូវ របស់ អ្នក
ជំងឺ ។
អ្នក
ជំងឺ
ម្ចន
សិទធិ
ទទួេ
បាន
អ្ត្ថ
គ្បលោជន៍
សបបុរស ធរ៌
អ្នក ជំងឺ ។

100

%

លេើ

ចំនួន

ទទួេ

ខុស

គ្ត្ូវ

របស់

លៅ រនទីរ លពទយ គ្បូវលី ដ្នស៍ កនុង រយៈ លពេ 12 កខ
រុន លេើស ពី 20 % ម្ន ចំណូេ គ្រ្
ួ រ គ្បចំ ឆ្នំ របស់
ពួក លរ កក សគ្រួេ សគ្ម្ចប់ ទំហំ គ្រួ្រ សគ្ម្ចប់
លសវា កដ្េ សថិត្ លៅ លគ្ការ លោេ នលោបាយ លនោះ ។
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