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Providence
Providence គឺជាអង្គ ការថែទស
ាំ ុខភាពកាតូ លិកមិនរកប្រាក់ចាំណេញ ថែលែឹកនាំណោយការណតេ ជាាចិតេមួយណែើមបីសណប្រមច
ណតសកកមម កនុង្ការតណប្រមើមនុសសប្រគត់គ្នាជាពិណសសអា កប្រកីប្រកនិង្ងាយរង្ណប្រគ្នោះ ណោយមានគុេតម្មៃ សនល
ូ ម្នណមត្ដាធម៌
ណសចកេ ីម្ែៃែនរូ យុតេិធម៌ភាព ឧតា មភាព និង្សុច រ ិតភាព ណ យ
ើ ណោយមានជាំណនឿថាការថែទស
ាំ ុខភាពគឺជាសិទ្ធិមនុសស។
វាជាទ្សសនវ ិស័យ និង្ជាការអនុវតេ រតស់មនទ ីរណពទ្យ Providence នីមួយៗ ថែលណសវាកមម ថនាកថែទស
ាំ ុខភាពថែលចាំាច់
ថនាកវវ ិជសា ស្រសេ និង្តនទន់ ប្រតូវានជាណប្រសចសប្រមាត់ស គមន៍ថែលណយើង្តណប្រមើ ណោយមិនគិតពីសមតថ ភាពរតស់ពួកណគកនុង្
ការតង្់ប្រាក់ណទ្។

វិ សាលភាព៖
ណគ្នលនណោាយណនោះអនុវតេ ចាំណ ោះ Providence ទង្
ាំ អស់ ណៅអាឡាស្ា មុនត្ដណា និង្អូ រ ី គ ិន គឺមនទ ីណពទ្យ (“Providence”)
ណៅរែឋ អាឡាស្ា មុនត្ដណា និង្អូ រ ី គ ិន, និង្អនុវតេ ចាំណ ោះណសវាសណប្រងាគោះតនទន់ ណសវាកមម ចាំាច់ថនាកណវជសា ស្រសេ
ថែលតនទន់ណនសង្ណទ្ៀត ថែលប្រតូវាននាល់ជូនណោយមនទ ីណពទ្យ Providence កនុង្អាឡាស្ា មុនត្ដណា និង្អូ រ ី គ ិន
(ករេីណលើកថលង្ចាំណ ោះការថែទថាំ ែលប្រតូវការការពិណស្ធន៍ និង្ការណសុើតអណង្ា ត)។ តញ្សាីណ្មោះមនទ ីណពទ្យ Providence ថែល
ប្រគតែេាត់ណោយណគ្នលនណោាយណនោះអាចប្រតូវរកណ ើញណៅកនុង្ឯកស្រភាសាត់ ក តញ្សាីណ្មោះមនទ ីរណពទ្យថែលប្រគតែេេត់។
ណគ្នលនណោាយណនោះប្រតូវតកប្រស្យត្ដមរណតៀតមួ យថែលប្រសតត្ដមមាប្រត្ដ 501 (r) ម្នប្រកមែវ ិកាចាំេូលម្នទកនុង្ ឆ្ាាំ 1986 ែូ ច
ថែលានថកថប្រត។ កនុង្ករេីមានវ ិវាទ្រវាង្តទ្តបញ្ញ តេ ិម្នចាត់ថតតណនោះនិង្ណគ្នលនណោាយណនោះ
ចាត់ថតតណនោះប្រតូវប្រគត់ប្រគង្។

គោភាបំណង
ណគ្នលតាំេង្ម្នណគ្នលនណោាយណនោះ គឺណែើមបីធាននូ វវវ ិធីស្រសេ ថែលយុតេិធម៌ មិនមានការណរ ីសណអើង្ មានប្រតសិទ្ធភាព និង្
មានលកខ េៈែូ ចគ្នា កនុង្ការនេល់ជាំនួយ ិរញ្ញ វតថុ (ការថែទស
ាំ តបុរសធម៌) ែល់តុគគលថែលមានលកខ េៈសមបតេ ិប្រគត់ប្រគ្នន់ ថែល
មិនអាចទ្ូ ទត់ណពញឬចាំថេកសប្រមាត់ការសណប្រងាគោះតនទន់ចា
ាំ ច់ថនាកណវជសា ស្រសេ និង្ណសវាមនទ ីរណពទ្យណនសង្ណទ្ៀត ថែល
នេល់ណោយមនទ ីរណពទ្យ Providence។
វាគឺជាណចតនម្នណគ្នលនណោាយណនោះណែើមបីអនុណោមត្ដមចាត់ស ព័នធ ចាត់រែឋ និង្ចាត់កនុង្តាំតន់។
ណគ្នលនណោាយណនោះ និង្កមម វ ិធីជាំនួយ រិ ញ្ញ វតថុណៅទ្ីណនោះតណង្ា ើតណគ្នលនណោាយជាំនួយ ិរញ្ញ វតថុនល វូ ការ (“Financial
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Assistance Policy, FAP”) និង្ណគ្នលនណោាយថែទណាំ វជសាស្រសេ សណប្រងាគោះតនទន់សប្រមាត់មនទ ីរណពទ្យនីមួយៗថែលកាន់កាត់
ជួ ល ឬែាំណេើរការណោយ Providence។

គោភានគោបាយ
Providence នឹង្នេល់ជូននូ វណសវាមនទ ីរណពទ្យឥតគិតម្ែៃឬតញ្្ុោះតម្មៃ ែល់អាកមានប្រាក់ចាំេូលទត មិនមានការធាន និង្
អា កជាំង្ឺមិនមានធានរ៉ាត់រង្ប្រគត់ប្រគ្នន់ ណៅណពលថែលសមតថ ភាពតង្់ម្ែៃណសវាកមម គឺជាឧតសគគ ចាំណ ោះការទ្ទ្ួ លាន
ការសណប្រងាគោះតនទន់ថនាកណវជសា ស្រសេ ថែលចាំាច់និង្ការថែទ ាំមនទ ីរណពទ្យណនសង្ណទ្ៀត ណ យ
ើ មិនមានជណប្រមើសប្រតភពម្នការតង្់ម្ែៃ
ប្រតូវានកាំេត់ាន។ អា កជាំង្ឺប្រតវូ មានលកខ េៈសមបតេ ិប្រគត់ប្រគ្នន់ត្ដមការតប្រមូវថែលានពិពេ៌នណៅកនុង្ណគ្នលនណោាយ
ណនោះណែើមបីមានលកខ េៈសមបតេ ិប្រគត់ប្រគ្នន់។
មនទ ីរណពទ្យ Providence ថែលមានថនាកសណប្រងាគោះតនទន់ប្រស្ត់ នឹង្នាល់ការថែទ ាំ ណោយគ្នមនការណរ ីសណអើង្ណលើស្ថនភាព
ណវជសា ស្រសេ សណប្រងាគោះតនទន់ (ណោង្ត្ដមអតថ នយ
័ ម្នចាត់សាីពកា
ី រពាាលណវជសា ស្រសេ សណប្រងាគោះតនទន់និង្ពលកមម ) ប្រសតត្ដម
សមតថ ភាពថែលមាន ណោយមិនគិតថាណតើតុគគលមាាក់មានសិទ្ធិទ្ទ្ួ លជាំនួយ ិរញ្ញ វតថុថែរឬអត់ណ យ
ើ ។ Providence នឹង្មិន
ណរ ីសណអើង្ណោយស្រអាយុ ពូ ជស្សន៍ ពេ៌សតបុរ ជាំណនឿ ជាតិពនធុ ស្សន ណែើមកាំណេើតជាតិ ស្ថនភាពណរៀតការ ណភទ្ ទ្ាំណនរ
នល វូ ណភទ្ អតេ សញ្ញញេឬមណនសណញ្េ តនខាង្នល វូ ណភទ្ ពិការភាព ស្ថនភាពទហានណជើង្ចស់ឬណោធា ឬក៏មូលោឋនែម្ទ្
ណនសង្ណទ្ៀតថែលស ព័នធ រែឋ ឬចាត់កនុង្ប្រស ុកានហាមប្រាមណ ើយ ណៅណពលណធវ ីការសណប្រមចចិតេណលើជាំនួយ ិរញ្ញ វតថុ។
មនទ ីរណពទ្យ Providence នឹង្នាល់ការពិនិតយសុខភាពសណប្រងាគោះតនទន់ និង្ការពាាលណធវ ីឲ្យមានលាំនឹង្ ឬក៏តញ្ជន
ូ ឬណនទរតុគគល
មាាក់តនេ ណតើការណនទរណនោះគឺសមប្រសត ណោង្ត្ដម 42 C.F.R. 482.55។ Providence ហាមឃាត់សកមម ភាពណាមួ យ
ការអនុវតេ ការការទ្ទ្ួ ល ឬណគ្នលនណោាយ ថែលនឹង្ណធវ ីឱ្យតុគគល មិនថសវ ង្រកការថែទស
ាំ ុខភាពសណប្រងាគោះតនទន់
ែូ ចជាការអនុញ្ញញតសកមម ភាពប្រតមូ លតាំេុល ថែលររាំង្ែល់ការនេល់ការថែទស
ាំ ុខភាពសណប្រងាគោះតនទន់។

បញ្ជីគ្មោះអែ ក្សផ្តភា់គសវាថែភាអន៉ុគោមតាម FAP របស់ Providence ៖ មនទ ីរណពទ្យ Providence នីមួយៗនឹង្តញ្ញសាក់អ
តេ សញ្ញញេតញ្សាីណ្មោះប្រគូណពទ្យ ប្រក ុមអា កណវជសា ស្រសេ ឬអា កជាំនញណនសង្ណទ្ៀតថែលនេល់ណសវាកមម ថែលមាននិង្មិនមានប្រគតែេា
ត់ណោយណគ្នលនណោាយណនោះ។ មនទ ីរណពទ្យតថង្ែ កនីមួយៗនឹង្នេល់តញ្សាីណនោះែល់អាកជាំង្ឺថែលណសា ើសុាំែតចមៃ ង្។ តញ្សាីអាកនេ ល់ណស
វាក៏អាចរកានត្ដមប្រតព័នធអុីនធឺថេតណៅណលើណវតស្យ Providence៖ www.providence.org។
តម្រូវ ការ សិទធិ ទទួ ល បាន ជំនួយ ហិរញ្ញ វតថុ ៖ ជំនួយ ហិរញ្ញ វត្ថុ គឺ មាន ទង
ំ អ្ែ ក្ស ជំងឺ ផ្ែល មិន បាន ធានា រ៉ារ់ រង និង
ធានា រ៉ារ់ រង និង អ្ែ ក្ស ធានា រ៉ារ់ រង ផ្ែល ជំនួយ ផ្ររ យនេះ គឺ ប្សរ យៅ នឹង យោល នយោបាយ យនេះ និង ច្បារ់ សហព័នធ
និង រែឋ ផ្ែល ប្គរ់ ប្គង អ្ត្ថ ប្រយោជន៍ ផ្ែល អាច្ប អ្នុញ្ញញត្ បាន ែល់ អ្ែ ក្ស ជំងឺ ។ មនទ ីរ យពទ្យ ប្រូ វ ីយែន នឹង ខិត្ខំ
ប្រឹងផ្ប្រង សម យហត្ុ នល យែើមបី ក្សំណត្់ ការ មាន ឬ មិន មាន រទ្ ពិយោធន៍ នន ការ ប្គរ ែណតរ់ ររស់ ភាគី ទ្ី រី ផ្ែល
អាច្ប មាន ទង
ំ មូ ល ឬ ផ្នែក្ស មួ យ សំររ់ ការ ផ្ែទ ំ ផ្ែល បាន នតល់ យោយ មនទ ីរ យពទ្យ ប្រូ វ ីយែន មុន យពល ែឹក្ស នាំ ក្សិច្បច
ខិត្ខំ ប្រឹងផ្ប្រង ប្រមូ ល ន្ ុំ ណា មួ យ យៅ អ្ែ ក្ស ជំងឺ ។ អ្ែ ក្ស ជំងឺ ផ្ែល មិន បាន ធានា រ៉ារ់ រង អាច្ប ទ្ទ្ួ ល បាន ការ ែយ
ច្បុេះ ផ្ែល មិន ធានា រ៉ារ់ រង ។ សមត្ុលយ ជំនួយ ហិរញ្ញ វត្ថុ ផ្ែល មាន សិទ្ធិ រ ួម មាន រុផ្នត មិន ប្ត្ូវ បាន ក្សំណត្់ ប្ត្ឹម ច្បំនួន
ែូ ច្ប ខាង យប្កាម យនេះ យទ្ ៖ ការ រង់ ប្បាក្ស់ យោយ ខល ួន ឯង ការ ច្បំណាយ សប្មារ់ អ្ែ ក្ស ជំងឺ ផ្ែល មាន ការ ប្គរ ែណតរ់ ពី
អ្ងគ ភាព មួ យ ផ្ែល ោាន ទ្ំនាក្ស់ទ្ំនង ក្សិច្បច សនា ការ ធានា រ៉ារ់ រង ការ កាត្់ រនថ យ និង ច្បំនួន ការ រង់ ប្បាក្ស់ ផ្ែល
ទក្ស់ ទ្ង យៅ នឹង អ្ែ ក្ស ជំងឺ ផ្ែល ធានា រ៉ារ់ រង ។ ច្បំនួន ទ្ឹក្ស ប្បាក្ស់ ផ្ែល អាច្ប កាត្់ រនថ យ បាន និង នច្បែនយ ផ្ែល បាន
អ្េះអាង ថា ជា រំណុល អាប្ក្សក្ស់ ផ្នែក្ស យវជជ ោស្តសត នឹង ប្ត្ូវ ែក្ស យច្បញ ពី ការ រយ ការណ៍ ពី ការ ផ្ែទ ំ សរបុរស ធម៌ ។
អា កជាំង្ឺថែលថសវ ង្រកជាំនួយ ិរញ្ញ វតថុប្រតូវថតតាំណពញនូ វ កយណសា ើសុាំជាំនួយ ិរញ្ញ វតថុ Providence សេ ង្់ោរ ណ ើយមានលកខ េៈសមប
តេ ិប្រគត់ប្រគ្នន់ នឹង្ប្រតូវថនែកណលើតប្រមូវការ ិរញ្ញ វតថុណៅប្រគ្នណនោះ។ ការខិតខាំប្រតឹង្ថប្រតង្សមណ តុនលនឹង្ប្រតូវានណធវ ីណ ើង្ណែើមបីជូ
នែាំេឹង្និង្នេល់ព័ត៌មានែល់អាកជាំង្ឺអាំពីភាពអាចរកានម្នជាំនួយ ិរញ្ញ វតថុត្ដមរយៈការនេលព
់ ័ត៌មានកនុង្អាំ ុ ង្ណពលចូ ល
និង្ណចញ ណៅណលើរាយការេ៍ វ ិក័យត័ប្រតរតស់អាកជាំង្ឺ ណៅកនុង្តាំតន់ វ ិក័យត័ប្រតថែលអាចចូ លែល់អាកជាំង្ឺ ណៅណលើណវតស្យម
នទ ីរណពទ្យ Providence ត្ដមរយៈការជូ នែាំេឹង្ផ្ទទល់មាត់កនុង្កាំ ុ ង្ណពលការពិភាកាទ្ូទត់ ក៏ែូចណៅណលើផ្ទៃកសញ្ញញណៅកថនៃ
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ថែលមានអា កជាំង្ឺណប្រចើនណទោះសប្រមាកនិង្មិនសប្រមាកណៅមនទ ីណពទ្យ ែូ ចជាថនាកទ្ទ្ួ លអា កជាំង្ឺ និង្ថនាកសណប្រងាគោះតនទន់។ Provi
dence នឹង្រកាទ្ុកព័ត៌មានថែលប្រតូវានណប្រតើណែើមបីកាំេត់លកខ េៈសមបតេ ិប្រសតត្ដមណគ្នលនណោាយកាំេត់ប្រត្ដរតស់ខល ួន។

ការគសែើស៉ុំជន
ំ ួ យហិរញ្ញិត្ថុ
អា កជាំង្ឺឬអា កធានអាចណសា ើសុាំនិង្ោក់ កយណសា ើសុាំជាំនួយថនាក ិរញ្ញ វតថុថែលមិនគិតម្ែៃនិង្មានណៅប្រកសួ ង្ Providence
ឬណោយមណធាាយែូ ចខាង្ណប្រកាម៖ នេល់ណោតល់ែល់តុគគលិកណសវាកមម ិរញ្ញ វតថុរតស់អាកជាំង្ឺណៅណពលឬមុនណពលណចញ
ថែលជាំនួយ ប្រតូវានណសា ើសុាំនិង្ោក់ណសា ើជាមួ យឯកស្រថែលានតាំណពញរ ួច។ ត្ដមរយៈសាំតុប្រត ឬត្ដមរយៈការចូ លណៅកាន់
www.providence.org ទញយកនិង្ោក់ណសា ើទ្ប្រមង្់ថតតតទ្ថែលានតាំណពញជាមួ យឯកស្រ។
តុគគលមាាក់ថែលោក់ កយសុាំជាំនួយ ិរញ្ញ វតថុនឹង្ប្រតូវាននេល់ការពិនិតយតឋមថែលនឹង្រត់តញ្្ល
ូ ការពិនិតយណ ើង្ វ ិញថាណតើអា
កជាំង្ឺអស់កមាៃាំង្ឬមិនមានសិទ្ធិទ្ទ្ួ លានប្រតភពទ្ូទត់ពភា
ី គីទ្ីតី។
មនទ ីរណពទ្យ Providence នីមួយៗប្រតូវណរៀតចាំ
តុគគលិកថែលប្រតូវានណប្រជើសណរ ីសណែើមបីជួយែល់អាកជាំង្ឺកនុង្ការតាំណពញ កយណសា ើសុាំជាំនួយ ិរញ្ញ វតថុនិង្កាំេត់ការមានសិទ្ទ្
ធិ ទ្ួ ល
ិធី
ជាំនួយ ិរញ្ញ វតថុឬជាំនួយ ិរញ្ញ វតថព
ុ ីកមម វ ធានរ៉ាត់រង្ថែលនេល់ណោយរោឋភិាល ប្រតសិនណតើមាន។
ណសវាកមម ការតកថប្រតអាចរកានណែើមបីណោោះប្រស្យតញ្ញាឬកង្វ ល់ណាមួ យនិង្ណែើមបីជួយកនុង្ការតាំណពញ កយ
ណសា ើសុាំជាំនួយ ិរញ្ញ វតថុ។
អា កជាំង្ឺឬអា កធានថែលអាចមានលកខ េៈសមបតេ ិប្រគត់ប្រគ្នន់សប្រមាត់ណសា ើសុាំជាំនួយ ិរញ្ញ វតថុ អាចនាល់ឯកស្រប្រគត់ប្រគ្នន់ែល់
Providence ណែើមបីគ្នាំប្រទ្ែល់ការកាំេត់លកខ េៈសមបតេ ិ ណៅណពលណាថែលានែឹង្ថាប្រាក់ចាំេូលរតស់ភាគី
មួ យមានចាំនួនទតជាង្ FPL ត្ដមតទ្តបញ្ញ តេ ិថែល ក់ពន
័ ធ រតស់ស ព័នធ និង្រតស់រែឋ ។

ស្ថានភាពហិរញ្ញវតថុឯកជន៖ ច្បំណូល និងការច្បំណាយររស់អ្ែក្សជំងឺនឹងប្ត្ូវយប្រើប្បាស់ក្សនុង ការ វាយ ត្នមៃ ោថនភាព
ហិរញ្ញ វត្ថុ រុគគល ររស់ អ្ែ ក្សជំងឺ។

លថនព៖ហិរញ្ញិត្ថុប៉ុគ្គភា ប្រាក់ចាំេូល ប្រទ្ពយសមបតេ ិជារ ូតិយវតថុ និង្ការចាំណាយរតស់អាកជាំង្ឺ
នឹង្ប្រតូវានណប្រតើណែើមបីវាយតម្មៃ ស្ថនភាព ិរញ្ញ វតថុតុគគលរតស់អាកជាំង្ឺ។
ប្រទ្ពយសមបតេ ិជារ ូតិយវតថុមិនប្រតូវានរត់តញ្្ល
ូ ការចូ លនិវតេ ន៍ឬថននការសាំេង្ពនា ថែលមានមានលកខ េៈសមបតេ ិប្រគត់
ប្រគ្នន់ណប្រកាមប្រកមែវ ិកាចាំេូលម្នទកនុង្ឬ ថននការសង្ពនា ថែលមិនមានលកខ េៈសមបតេ ិប្រគត់ប្រគ្នន់ណ ើយ។ ប្រទ្ពយសមបតេ ជា
ិ
ឺ
រ ូតិយវតថុនឹង្ មិនប្រតូវានណប្រតើសប្រមាត់ការកាំេត់អាំពីសិទ្ធទ្
ិ ទ្ួលានណទ្ ប្រតសិនណតើប្រាក់ចាំេូលរតស់អាកជាំង្ឬអា កធានគឺ
ណៅប្រតឹមឬតិចជាង្ 200% ម្នសេ ង្់ោរម្នភាពប្រកប្រី ករតស់ស ព័នធ។

ភាក្សខ ណៈសមបត្ត ិចំណូភា លកខ េៈវ ិនិចឆយ
័ ប្រាក់ចាំេូលណោយថនែកណលើកប្រមិតភាពប្រកីប្រកស ព័នធ (Federal Poverty Level,
FPL) អាចប្រតូវានណប្រតើណែើមបីកាំេត់សិទ្ទ្
ធិ ទ្ួ លានការថែទណាំ ោយឥតគិតម្ែៃឬការតញ្្ុោះតម្មៃ ។ សូ មណមើលឯកស្រភាសាត់ ខ
សប្រមាត់ព័ត៌មានលមែ ិត។

ការក្សំណត្់និងការអន៉ុញ្ញញត្ អា កជាំង្ឺនឹង្ទ្ទ្ួ លានការជូ នែាំេឹង្អាំពីការកាំេត់សិទ្ធិប្រសតចាត់រតស់ FAP កនុង្រយៈណពល
30 ម្ែៃតនទត់ពីការោក់ កយណសា ើសុាំជាំនួយ ិរញ្ញ វតថុថែលណពញណលញនិង្ឯកស្រចាំាច់។ ណៅណពលថែល កយសុាំប្រតវូ ានទ្ទ្ួល
កិចេខិតខាំប្រតឹង្ថប្រតង្ប្រតមូ លវវ ិស្មញ្ញ នឹង្ប្រតូវានពយរររ ូ តែល់ការកាំេត់ជាោយលកខ េ៍អកសរម្នសិទ្ធិទ្ទ្ួ លប្រតូវានណនាើណៅឱ្យ
អា កជាំង្ឺ។ មនទ ីរណពទ្យ Providence មិនណធវ ីណ ើង្ការកាំេត់ភាពប្រតូវនឹង្លកខ ខេឌតប្រមូវណោយថនែកណលើព័ត៌មានថែលមនទ ីរណពទ្យ
ណយើង្ខ្ុាំណជឿថាមិនប្រតឹមប្រតូវឬមិនអាចទ្ុកចិតេាន។

ការគោោះប្លយជគ្លោះ អា កជមៃ ឺអាចតេ ឹង្តវា៉ាការសណប្រមចពីលកខ េៈសមបតេ ិណែើមបីទ្ទ្ួ លជាំនួយ ិរញ្ញ វតថុណោយនេល់ឯកស្រតថនថ
ម ក់ព័នធណៅកាន់ Providence ណៅកនុង្រយៈណពល 30 ម្ែៃតនទត់ពីទ្ទ្ួ លានណសចកេ ីជូនែាំេឹង្អាំពីការតែិណសធ។ រល់ការតេ ឹ
ង្តវា៉ាទង្
ាំ អស់នឹង្ប្រតូវានពិនិតយណ ើង្ វ ិញណ ើយប្រតសិនណតើការពិនិតយណ ើង្ វ ិញតញ្ញសាក់គ្នាំប្រទ្ពីការតែិណសធ ណនោះការជូ នែាំេឹ
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ង្ជាោយលកខ េ៍អកសរនឹង្ប្រតូវតញ្ជន
ូ ណៅអា កធាននិង្ប្រកសួ ង្សុខាភិាលរតស់រែឋ ថែលប្រតូវានតប្រមូវ និង្ប្រសតត្ដមចាត់។
ែាំណេើរការតេេឹង្តវា៉ាចុង្ណប្រកាយនឹង្តញ្េត់ណៅកនុង្រយៈណពល 10 ម្ែៃតនទត់ពីទ្ទ្ួ លានការតែិណសធណោយអង្គ ការ Providence ។
តេេឹង្តវា៉ាមួ យអាចប្រតូវានណនាើណៅកាន់ Providence Regional Business Office, P.O. Box 3268, Portland, ឬ 97208-3395 ។

សបប
ុ រសធម៌ថែភាអាចសនម ត្់បាន Providence អាចនឹង្អនុញ្ញញតឱ្យអា កជាំង្ឺណធវ ីការសប្រមតសប្រមរលត្ដមសមតុលយគេនីរ
តស់ពួកណគណោយមណធាាយណនសង្ណប្រៅពីការោក់ កយណសា ើែុាំជាំនួយ ិរញ្ញ វតថុណពញណលញ។ ការកាំេត់ថតតណនោះនឹង្ប្រតូវានណធវ ី
ណ ើង្ត្ដមមូ លោឋនសនម តណោយណប្រតើឧតករេ៍វាយតម្មៃ ិរញ្ញ វតថុថែលទ្ទ្ួ លស្គល់ណោយឧសា កមម ថែលវាយតម្មៃ សមតថ ភាព
កនុង្ការតង្់ប្រាក់ ណោយថនែកណលើទ្ិនាន័យ ិរញ្ញ វតថឬ
ុ ឯកស្រណនសង្ណទ្ៀតថែលអាចរកានជាស្ធារេៈ ណោយរ ួមតញ្្ល
ូ តុថនេ មិ
នកាំេត់ប្រតឹមថតប្រាក់ចាំេូលប្រគរស្រ ទ្ាំ ាំប្រគរស្រ ណ ើយនឹង្ប្រតវតេ ិឥេទន និង្ការទ្ូទត់។
កាលៈច្ទសៈ ពិច្សស ច្សេង ច្ទៀត ៖ អ្ែ ក្ស ជំងឺ ផ្ែល មាន សិទ្ធិ ទ្ទ្ួ ល បាន ក្សមា វវ ធធី FPL ផ្ែល មាន គុណ សមបត្ត ិ ប្គរ់ ប្ោន់
ែូ ច្ប ជា យវជជ ោស្តសត និង ក្សមា វវ ធធី ជំនួយ ច្បំណូល ទរ ផ្ែល ឧរត្ថ មភ យោយ រោឋភិបាល យនេង យទ្ៀត្ ប្ត្ូវ បាន ចាត្់ ទ្ុក្ស ថា ជា
ជន ជាត្ិ យែើម ។ ែូ យច្បែ េះ អ្ែ ក្ស ជំងឺ ផ្ររ យនេះ មាន សិទ្ធិ ទ្ទ្ួ ល បាន ជំនួយ ហិរញ្ញ វត្ថុ យៅ យពល ផ្ែល ក្សមា វវ ធធី យនេះ រែិយសធ
ការ រង់ ប្បាក្ស់ យហើយ រនាទរ់ មក្ស ចាត្់ ទ្ុក្ស ការ យចាទ្ ប្រកាន់ យនេះ អាច្ប រង់ នែៃ ែល់ អ្ែ ក្ស ជំងឺ ។ ត្ុលយ ភាព គណនី អ្ែ ក្ស
ជំងឺ ផ្ែល ជា លទ្ធ នល នន ការ យចាទ្ ប្រកាន់ ផ្ែល មិន បាន សង វវ ធញ មាន សិទ្ធិ លុរ យចាល សរបុរស ធម៌ យពញយលញ ។ រ ួម
ទង
ំ រុផ្នត មិន មាន ក្សប្មិត្ យសវា ផ្ែល ចាំបាច្ប់ ខាង យវជជោស្តសត ទក្ស់ទ្ង នឹង ការ យធវ ី ែូ ច្ប ខាង យប្កាម យនេះ យទ្ ៖
1.
2.
3.
4.
5.

ការវវោែក្ស់វយៅវររស់វអ្ែ ក្សវជំងឺវផ្ែលវប្ត្ូវវបានវរែិយសធ
បានវរែិយសធវវនែៃវផ្ែទ ំវវអ្ែ ក្សវជំងឺ
យសវាក្សមា មិនប្គរែណដរ់វ
វសំយណើសុំការអ្នុញ្ញញត្ជាមុនវDenials
ការវរែិយសធវយោយោរវផ្ត្វការវប្គរវែណតរ់វផ្ែលវបានវរ ឹត្វរនត ឹងវ

ចំណាយគភាើការ៖ាបាភាគប្ោោះថ្នែក្ស់ធងន់ធងរ មនទ ីរណពទ្យ Providence ណោយណប្រតើឆនទនុសិទ្ធរិ តស់ខល ួន
អាចនេល់ជាំនួយសតបុរសធម៌កនុង្ករេីមានការចាំណាយណលើការពាាលណប្រគ្នោះថាាក់ធៃន់ធៃរ។
អា កជាំង្ឺទង្
ាំ ណនោះនឹង្ប្រតូវានពិចរណាណោយករេីណោយថលក។

ពេលពេលានៃការសពគ្រ ោះបន្ទាៃ់:ជំនួយផ្នែក្សហិរញ្ញ វត្ថុអាច្បនឹងមានយៅការវ ធនិច្បឆ័យររស់Providence
យៅយពលមានអាសនែ ជាត្ិឬរែឋ យោយឯក្សរជយពីជំនួយសប្មារ់ការច្បំណាយែ៏មហនត រយ។

ឺ ង
ថែនក្សំណត្់គភាើការចំណាយសប្្ប់អែក្សជំងទ
ំ អស់ថែភា្នសិទធិទទួ ភាបានជំនួយហិរញ្ញិត្ថុ
គ្នមនអា កជាំង្ឺណាថែលមានលកខ េៈសមបតេ ិប្រគត់ប្រគ្នន់សប្រមាត់ប្រតណភទ្ម្នជាំនួយថែលានកាំេត់សមាគល់ខាង្ណលើណាមួ យនឹង្ទ្
ទ្ួ លខុសប្រតូវផ្ទទល់ខល ួនណប្រចើនជាង្ភាគរយ “តរ ិមាេចាំណាយថែលានណចញវ ិកា យតប្រតជាទ្ូ ណៅ” (Amounts Generally Billed,
AGB) ម្នការគិតម្ែៃទង្
ាំ អស់ ថែលានកាំេត់ែូចខាង្ណប្រកាមណនោះណទ្។

ថផ្នការទូ ទត្់សមភាម ម ណៅណពលអា កជាំង្ឺប្រតូវាននេល់ជន
ាំ ួ យ ិរញ្ញ វតថុថនាកខៃ ោះតុថនេ ណៅថតមានសមតុលយថែលប្រតូវតង្់ Pro
vidence នឹង្ចរចរការណរៀតចាំថននការទ្ូទត់។ ថននការទ្ូទត់សមលម មនឹង្រ ួមមានការតង្់ប្រាក់ប្រតចាំថខថែលមិនណប្រចើនជា
ង្ 10% ម្នប្រាក់ចាំេូលប្រតចាំថខរតស់អាកជាំង្ឺឬប្រគរស្ររតស់ណគ ណោយមិនរត់តញ្្ល
ូ ការកាត់ម្ែៃចាំណាយជីវភាពចាំតង្ថែលអា
កជាំង្ឺានណរៀតរត់កនុង្ កយណសា ើសុាំជាំនួយ ិរញ្ញ វតថុរតស់ពួកណគណ ើយ។

ការទូ ទត្់និងការប្បមូ ភាប្បាក្ស់ រល់ត រ ិមាេប្រាក់ថែលមិនានតង្់ណាមួ យថែលជាំ

ក់ណោយអា កជាំង្ឺឬអា កធាន តនទ
ត់ពីការណសា ើសុាំការតញ្្ុោះតម្មៃ ប្រតសិនណតើមាន អាចប្រតូវានចត់ទ្ុកថាការប្រតមូ លប្រាក់។ កិចេការប្រតមូ លប្រាក់មិនទន់ានទ្ូ
ទត់នឹង្តញ្ឈត់ការរង្់ចកា
ាំ រសណប្រមចចុង្ណប្រកាយម្នការមានសិទ្ធិប្រគត់ប្រគ្នន់សប្រមាត់ FAP។ Providence នឹង្មិនប្រតតិតតេ ិ អ
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នុញ្ញញត ឬអនុញ្ញញតឱ្យភាាក់ងារប្រតមូ លប្រាក់ ប្រតតិតតេ ិការប្រតមូ លាក់ពិណសសណាមួ យមុននឹង្: (ក) ានណធវ ីការពាោមកាំេ
ត់ថាណតើអាកជាំង្ឺមានលកខ េៈសមបតេ ិប្រគត់ប្រគ្នន់សប្រមាត់ជាំនួយ ិរញ្ញ វតថុឬោង្ណា។ ឬ (ខ) 120 ម្ែៃតនទត់ពីណសចកេ ីថែៃ ង្ការេ៍
ែាំតូង្រតស់អាកជាំង្ឺប្រតូវានណនាើរណចញ។ សាំរត់ពត៌មានសេ ីពកា
ី រទ្ូទត់ និង្ការប្រតមូ លប្រាក់រតស់មនទ ីរណពទ្យ Providence សូ ម
ណមើលណគ្នលនណោាយរតស់មនទ ីរណពទ្យ Providence តថនថ មថែលអាចរកានណោយឥតគិតម្ែៃណៅកថនៃ ង្ទ្ទ្ួ លណភាៀវរតស់ម
នទ ីរណពទ្យ Providence នីមួយៗ ឬត្ដមរយៈ៖ www.providence.org។

ការសងប្បាក្ស់គៅអែ ក្សជមង ឺ កនុង្ករេីថែលអា កជាំង្ឺឬអា កធានានណធវ ីការទ្ូទត់ប្រាក់សប្រមាត់ការពាាលណ ើយណប្រកាយមក
ប្រតូវានកាំេត់ថាមានសិទ្ទ្
ធិ ទ្ួ លានការថែទណាំ ោយឥតគិតម្ែៃឬការតញ្្ុោះតម្មៃ ការតង្់ប្រាក់ទក់ទ្ង្នឹង្ការពាាលទង្
ាំ
ណនោះកនុង្អាំ ុ ង្ណពលទ្ទ្ួ លជាំនួយ រិ ញ្ញ វតថុណលើសពីកាតពវ កិចេទ្ូទត់ ប្រតូវានសង្ប្រាក់ វ ិញណោយប្រសតណៅនឹង្ចាត់រតស់រែឋ ។

ើង ិ សាញប្បចំឆ្ែំ ណគ្នលនណោាយជាំនួយ ិរញ្ញ វតថុ (ការថែទណាំ ោយសតបុរសធម៌)ណនោះ
នឹង្ប្រតូវានពិនិតយណ ើង្ វ ិញជាណរៀង្រល់ឆ្ាាំណោយថាាក់ែឹកនាំថនាកប្រាក់ប្រគត់ប្រគង្វែេ ចាំេូល។
ការ៖ិនិត្យគ

ការគភាើក្សថភាង
សូ មណមើល វ ិស្លភាពខាង្ណលើ។

និយមន័យ
សប្រមាត់ណគ្នលតាំេង្ម្នណគ្នលនណោាយណនោះ និយមន័យនិង្លកខ ខេឌតប្រមូវការែូ ចខាង្ណប្រកាមប្រតូវានអនុវតេ ៖
1. កប្រមិតភាពប្រកីប្រកស ព័នធ (Federal Poverty Level, FPL)៖ កប្រមិតភាពប្រកីប្រកស ព័នធ
មានន័យថាណគ្នលការេ៍ថេនាំសេីពីភាពប្រកីប្រកប្រតវូ ានណធវ ីតច្ុតបនា ភាពជាណទ្ៀង្ទត់កនុង្តញ្សាីស ព័នធណោយប្រកសួ ង្សុខា
ភិាលនិង្ណសវា មនុសសណៅស រែឋ អាណមរ ិក។
2. តរ ិមាេចាំណាយថែលានណចញវ ិកា យតប្រតជាទ្ូ ណៅ (Amounts Generally Billed, AGB)៖ តរ ិមាេចាំណាយសប្រមាត់ការស
ណប្រងាគោះតនទន់និង្ការថែទស
ាំ ុខភាពចាំាច់ែម្ទ្ណទ្ៀតជាទ្ូ ណៅ ចាំណ ោះអា កជាំង្ឺថែលមានការធានរ៉ាត់រង្សុខភាពប្រតូវា
នណៅថា តរ ិមាេចាំណាយថែលានណចញវ ិកា យតប្រតជាទ្ូ ណៅ កនុង្ កនុង្ណគ្នលនណោាយណនោះ ។ មនទ ីរណពទ្យ Providence កាំ
េត់ចាំនួនភាគរយ តរ ិមាេចាំណាយថែលានណចញវ ិកា យតប្រតជាទ្ូ ណៅ ថែលអាចអនុវតេ ានសប្រមាត់មនទ ីរណពទ្យនីមួយៗ
ណោយគុេនឹង្ការគិតម្ែៃសរុតរតស់មនទ ីរណពទ្យសប្រមាត់ការថែទត
ាំ នទន់ឬការថែទច
ាំ ា
ាំ ច់ត្ដមណវជសា ស្រសេ ជាមួ យភាគរយ
ណែរមួ យថែលថនែកណលើត រ ិមាេសាំេង្ថែលប្រតូវានអនុញ្ញញតណៅណប្រកាមកមម វ ិធី Medicare ។ ព័ត៌មានលាំអិតពីភាគរយម្ន
តរ ិមាេចាំណាយថែលានណចញវ ិកា យតប្រតជាទ្ូ ណៅណោយមនទ រី ណពទ្យ Providence នីមួយៗនិង្រណតៀតគេន អាចរកា
នត្ដមរយៈណគ ទ្ាំព័រ៖ www.providence.org ឬទ្ូរសពទ ណៅណលខ 1-866-747-2455 ណែើមបីណសា ើសុាំប្រកោសព័ត៌មានណនោះ។
3. ការប្រតមូ លប្រាក់ពិណសស (Extraordinary Collection Action, ECA)៖ ការប្រតមូ លប្រាក់ពិណសស គឺជា សកមម ភាពថែលតប្រមូវ
ឱ្យមានែាំណេើរការចាត់ឬតុោការរ ួមតញ្្ល
ូ ការលក់តាំេុលណៅឱ្យភាគីណនសង្ណទ្ៀត ឬរយការេ៍ព័ត៌មានអវ ិជសាមានែល់ភាា
ក់ងារឥេទនណនសង្ៗ ។ សកមម ភាពថែលទមទរែាំណេើរការចាត់ឬតុោការសប្រមាត់ណគ្នលតាំេង្ណនោះរ ួមតញ្្ល
ូ ទង្
ាំ ចា
ត់ចមៃ ង្មួ យ ការវរ បតអូ សអចលនប្រទ្ពយ ែក ូ តឬរ បតអូ សគេនីធនគ្នរ ឬប្រទ្ពយសមបតេ ិផ្ទទល់ខល ួនណនសង្ណទ្ៀត ការចត់ វ ិ
ធានការរែឋ តបណវេី សកមម ភាពថែលតណា
េ លណអាយមានការចត់ខល ួន សកមម ភាពថែលតណា
េ លណអាយមានការ ុាំខល ួន និង្
ការកាត់ប្រាក់ណតៀវតស។
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គសចក្សត ីគោង
ណគ្នលការេ៍ចាំេូលម្នទកនុង្ ថនាក 501 (r); 26 C.F.R 1.501 (r) (1) - 1.501 (r) (7)
ចាត់សេីពីពាាលណវជសា ស្រសេ តនទន់នង្
ិ ពលកមម (EMTALA), 42 U.S.C. 1395dd
42 C.F.R. 482.55 និង្ 413.89
ណគ្នលការេ៍ថេនាំសតបុរសធម៌រតស់សមាគមមនទ ីរណពទ្យអាណមរ ិច
ការណតេ ជាាចិតេថនាកសុខាភិាលរតស់មនទ ីរណពទ្យ Providence St. Joseph Health
ចាំណ

ោះណគ្នលការេ៍ថេនាំណលើការមិនានធានរ៉ាត់រង្

ណសៀវណៅមគគុណទ្ទសក៍សេីពកា
ី រទ្ូ ទត់សង្វ ិញ ថនាកទ្ី I ជាំពូក 3 ចាំនច
ុ ទ្ី 312

ឯក្សលរពជប់ ក្ស - បញ្ជគី ្មោះមនទ ីរគ៖ទយថែភាប្គ្បែណតប់
មនទ ីរគ៖ទយ Providence ក្សនុងរែឋ Oregon
មនទ ីរណពទ្យម្នការចង្ចាំ Providence Hood River

មនទ ីរពាាល Providence Medford

មនទ ីរពាាល Providence Milwaukie

មនទ ីរពាាល Providence Newberg

មនទ ីរពាាល Providence Willamette Falls

មនទ ីរពាាល Providence Portland

មនទ ីរពាាល Providence St. Vincent

មនទ ីរណពទ្យ Providence Seaside
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ឯក្សលរពជប់ ខ - តារាងប្បាក្ស់ចំណូភាសប្្ប់មនទ ីរគ៖ទយ Providence គៅក្សនុងរែឋ អាឡាលា ម៉ុនតាណា
និងអូ រ ីហគ ិន

គបើសិនជា ...

បន្ទទប់មក្ស ...

ប្រាក់ចាំេូលប្រគរស្រប្រតចាំឆ្ាាំថែលប្រតូវាន

អា កជាំង្ឺប្រតូវានកាំេត់ថាមានជីវភាពខវ ោះខាតណ ើយមានលកខ ខេឌតប្រមូវ

ថកតប្រមូវសប្រមាត់ទ្ាំ ាំប្រគរស្រគឺណសម ើឬតិចជាង្

ការប្រតូវនឹង្ជាំនួយ រិ ញ្ញ វតថុ 100%

300% ម្នណគ្នលការេ៍ថេនាំ FPL

ថែលប្រតូវណលើកថលង្កាតពវ កិចេតង្់ប្រាក់ពាាល ។

ប្រាក់ចាំេូលប្រគរស្រប្រតចាំឆ្ាាំថែលប្រតូវាន

អា កជាំង្ឺអាចទ្ទ្ួ លានការតញ្្ុោះតម្មៃ 75%

ថកតប្រមូវសប្រមាត់ទ្ាំ ាំប្រគរស្រថែលមានចណនៃោះ

ម្នការតង្់សរុតណែើមកាតពវ កិចេតង្់ប្រាក់ពាាល។

រវាង្ 301% និង្
400%ម្នណគ្នលការេ៍ថេនាំ FP
ប្រតសិនណតើប្រាក់ចាំេូលប្រតចាំឆ្ាាំរតស់ប្រគរស្រ

អា កជាំង្ឺអាចទ្ទ្ួ លានការតញ្្ុោះតម្មៃ 100%

ថែលប្រតូវានថកតប្រមូវសប្រមាត់ទ្ាំ ាំប្រគរស្រគឺ

ម្នកាតពវ កិចេតង្់ប្រាក់ពាាល។

ណលើសពី 400% ម្ន ណគ្នលការេ៍ថេនាំFPL
ណ ើយអា កជាំង្ឺានចាំណាយណលើការពាាល
សរុតណៅមនទ ីរណពទ្យ Providence
កនុង្អាំ ុ ង្ណពល 12 ថខមុន ណប្រចើនជាង្ 20%
ម្នប្រាក់ចាំេូលប្រតចាំឆ្ាាំរតស់ប្រគរស្រណគ
(ថែលប្រតូវានថកតប្រមូវសប្រមាត់ទ្ាំ ាំប្រគរស្រ)
សាំរត់ណសវាកមម ថែលសថ ិតណៅណប្រកាមណគ្នលន
ណោាយណនោះ
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