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Providence រឺ ជា អងគ ការ កថ្ទ ំ សុខភាព កដ្ល រិន រក គ្ាក់ ចំឡណញ របស់ ពួ ក កាត្ូ លិក កដ្ល ដ្ឹកនាំ ឡោយ ការ
ឡបត ជាា ចិត្ត ចំឡ ោះ ឡបសកករម របស់ ខល ួន កនុង ការ បឡគ្រើ រនុសស ទង
ំ អស់ ជា ពិឡសស អែ ក កដ្ល គ្កីគ្ក និង ងាយ រង
ឡគ្រោះ ឡោយ ត្ម្រៃ សនល
ូ ម្ន ឡសចកត ី អាណិត្ អាសូ រ ភាព ម្ថ្ៃថ្នរូ យុត្តិធរ៌ ភាព លអ គ្បឡសើរ និង ភាព ឡ្មោះ គ្ត្ង់ ឡហើយ ឡោយ
ជំឡនឿ ថា ការ កថ្ទ ំ សុខភាព រឺ ជា សិទ្ធិ រនុសស។ វា រឺ ជា ទ្សសន វវ ិជាា និង ការ អនុវត្ត ម្ន រនទ ីរ ឡពទ្យ គ្បូ វ ីឡដ្នស៍ នីរួយ
ៗ កដ្ល ឡសវា កថ្ទ ំ សុខ ភាព កដ្ល មាន ភាព បនាទន់ និង ចំាច់ កនែក ឡវជា ្ស្តសត រឺ ងាយ គ្សួ ល សគ្មាប់ អែ ក កដ្ល
ឡៅ កនុង សហររន៍ កដ្ល ឡយើង បឡគ្រើ ឡោយ រិន រិត្ ពី សរត្ថ ភាព របស់ ពួ ក ឡរ កនុង ការ បង់ គ្ាក់ ឡនាោះ ឡទ្ ។

SCOPE:

ឡរលនឡោាយឡនោះអនុវត្ត ចំឡ ោះរនទ ីរឡពទ្យ Providence -Washington ("Providence") ឡៅរដ្ឋ វា៉ាសុីនឡោន
និងចំឡ ោះឡសវាករម បនាទន់ បនាទន់ និងចំាច់កនែកឡវជា្ស្តសតដ្ម្ទ្ឡទ្ៀត្កដ្លនតល់ឡោយរនទ ីរឡពទ្យ Providence
ឡៅទ្ីគ្ក ុងវា៉ាសុីនឡោន (ឡលើកកលងកត្រនទ ីរពិឡ្ធន៍ឡសុើបអឡងេ ត្ ឬការកថ្ទឡំ គ្ជើសឡរ ីស) ។ បញ្ា ី រនទ ីរ ឡពទ្យ គ្បូ វ ីឡដ្នស៍ កដ្ល
គ្រប ដ្ណតប់ ឡោយ ឡរល នឡោាយ ឡនោះ អាច រក ឡ ើញ ឡៅ កនុង បញ្ា ី អាររ កដ្ល គ្រប ដ្ណតប់ ឡោយ ការ ោំង ពិពរ័ ណ៍
A។
ឡរល នឡោាយ ឡនោះ នឹង គ្ត្ូវ ាន បក គ្្យ ោរ រឡបៀប រួ យ កដ្ល គ្សប ឡៅ នឹង មាគ្ោ ៥០១(r) ម្ន ចាប់ ចំណូល ម្នទ
កនុង ឆ្ែំ ១៩៨៦ ដ្ូ ច កដ្ល ាន ឡធវ ើ វវ ិឡ្ធនករម ។ កនុង ករណី មាន ជឡមាៃោះ រវាង ការ នតល់ ចាប់ កបប ឡនោះ និង ឡរល
នឡោាយ ឡនោះ ចាប់ កបប ឡនោះ នឹង គ្ត្ូវ គ្រប់ គ្រង។

គោលរំណង៖

ឡរល បំណង ម្ន ឡរល នឡោាយ ឡនោះ រឺ ឡដ្ើរបី ធានា នូ វ វវ ិធី ្ស្តសត យុត្តិធរ៌ រិន ឡរ ីសឡអើង មាន គ្បសិទ្ធិ ភាព និង ឯក
សណ្ឋ
ឋ ន សំរាប់ ការ នតល់ ជំនួយ ហិរញ្ញ វត្ថុ ( ការ កថ្ទ ំ សបបុរស ធរ៌ ) ដ្ល់ បុរគល កដ្ល មាន សិទ្ធិ កដ្ល រិន អាច បង់ គ្ាក់
ទង
ំ គ្ស ុង ឬ កនែក រួ យ សំរាប់ ឡសវា ករម សឡស្តងាគោះ បនាទន់ និង រនទ ីរ ឡពទ្យ ឡនសង ឡទ្ៀត្ កដ្ល ចំាច់ កនែក ឡវជា ្ស្តសត កដ្ល
នតល់ ឡោយ រនទ រី ឡពទ្យ គ្បូ វ ីឡដ្ន ។
វា រឺ ជា ឡរល បំណង ម្ន ឡរល នឡោាយ ឡនោះ កនុង ការ អនុវត្ត ោរ ចាប់ សហព័នធ រដ្ឋ និង រូ លោឋន ទង
ំ អស់ ។
ឡរលនឡោាយឡនោះ
និងករម វ ិធីជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុឡៅទ្ីឡនោះ
រឺ
ជាឡរលនឡោាយជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុនល វូ ការ
('FAP')
និងឡរលនឡោាយកថ្ទស
ំ ុខភាពបនាទន់សគ្មាប់រនទ ីរឡពទ្យនីរួយៗ
កដ្លជាមាាស់
សគ្មាល
ឬគ្បត្ិបត្ត ិការឡោយ
Providence។

គោលនគោបាយ៖

គ្បូ វ ីឡដ្ន នឹង នតល់ ឡសវា រនទ ីរ ឡពទ្យ ឡោយ ឥត្ រិត្ ម្ថ្ៃ ឬ ថ្យ ចុោះ ដ្ល់ ចំណូល ទប កដ្ល មាន រុណ សរបត្ត ិ រិន ធានា
រា៉ាប់ រង និង រិន ធានា រា៉ាប់ រង ឡៅ ឡពល កដ្ល សរត្ថ ភាព កនុង ការ បង់ ម្ថ្ៃ ឡសវា ករម រឺ ជា រាំង រួ យ កនុង ការ ទ្ទ្ួល
ាន ឡគ្រោះ អាសនែ កដ្ល ចំាច់ កនែក ឡវជា ្ស្តសត និង ការ កថ្ទ ំ រនទ ីរ ឡពទ្យ ឡនសង ឡទ្ៀត្ និង រមន គ្បភព ជំនួស ម្ន ការ
គ្រប ដ្ណតប់ គ្ត្ូវ ាន កំណត្់ អត្ត សញ្ញញណ ឡ ើយ ។ អែ ក ជំងឺ គ្ត្ូវ កត្ បំឡពញ ោរ ត្គ្រូវ ការ កដ្ល មាន សិទ្ធិ កដ្ល ាន
ឡរៀបរាប់ ឡៅ កនុង ឡរល នឡោាយ ឡនោះ ឡដ្ើរបី មាន លកខ ណៈ សរបត្ត ិ គ្រប់ គ្រន់ ។
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រនទ ីរ ឡពទ្យ គ្បូ វ ីឡដ្ន កដ្ល មាន នាយកោឋន សឡស្តងាគោះ បនាទន់ កដ្ល ាន ឧទ្ទិស នឹង នតល់ ឡោយ រមន ការ ឡរ ីសឡអើង ការ
កថ្ទ ំ ្ថន ភាព ឡវជា ្ស្តសត សឡស្តងាគោះ បនាទន់ ( កនុង អត្ថ ន័យ ម្ន ចាប់ ពាាល ឡវជា ្ស្តសត សឡស្តងាគោះ បនាទន់ និង ការងារ )
គ្សប ឡៅ នឹង សរត្ថ ភាព កដ្ល មាន ឡោយ រិន រិត្ ថា បុរគល មាែក់ មាន សិទ្ធិ ទ្ទ្ួ ល ាន ជំនួយ ហិរញ្ញ វត្ថុ ឬ អត្់ ។
Providence នឹងរិនឡរ ីសឡអើងឡលើរូលោឋនម្នអាយុ, ពូ ជ្សន៍, ពូ ជ្សន៍, creed, ពូ ជ្សន៍, ្សនា,
ឡដ្ើរកំឡណើត្ជាត្ិ, ឋានៈអា ហ៍ពិ ហ៍, នល វូ ឡភទ្, ត្គ្រង់ទ្ស
ិ ឡភទ្, ឡយនឌ័រឬបឡញ្ា ញរត្ិ, ពិការភាព,
ឋានៈចស់ឬឡោធា, ឬរូ លោឋនឡនសងឡទ្ៀត្កដ្លគ្ត្ូវានហារឃាត្់ឡោយចាប់សហព័នធ,
រដ្ឋ ឬរូ លោឋនឡៅឡពលកដ្លឡធវ ើឱ្យការសឡគ្រចចិត្ដនតល់ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ.
រនទ ីរឡពទ្យ Providence នឹង នតល់ នូ វ ការ ពិនិត្យ ឡវជា្ស្តសត សឡស្តងាគោះ បនាទន់ និង ឡធវ ើ ឲ្យ មាន ឡសថ រ ភាព ពាាល ឬ បញ្ជន
ូ
ឡៅ បុរគល មាែក់ គ្បសិន ឡបើ ការ ឡនទរ កបប ឡនោះ សរ គ្សប ោរ ៤២ C.F.R 482.55.Providence ហារ រិន ឲ្យ មាន
សករម ភាព ណ្ឋ រួ យ ការ អនុវត្ត ការ ទ្ទ្ួ ល យក ឬ ឡរល នឡោាយ កដ្ល នឹង ឡធវ ើ ឲ្យ បុរគល ខូ ចចិត្ត រិន ឲ្យ កសវ ង រក
ការ កថ្ទ ំ ឡវជា្ស្តសត សឡស្តងាគោះ បនាទន់ ដ្ូ ច ជា ការ អនុញ្ញញត្ ឲ្យ មាន សករម ភាព គ្បរូ ល បំណុល កដ្ល រំខាន ដ្ល់ ការ នដល់
ការ កថ្ទ ំ ឡវជា្ស្តសត បនាទន់។

List of Professionals Subject to Providence FAP: រនទ ីរឡពទ្យ Providence

នីរួយៗនឹងកំណត្់អត្ត សញ្ញញណជាក់កសត ងនូ វបញ្ា ីរបស់គ្រូឡពទ្យ គ្ក ុរឡវជាបណឌិត្
ឬអែ កជំនាញឡនសងឡទ្ៀត្កដ្លនតល់ឡសវាករម កដ្លនិងរិនគ្របដ្ណតប់ឡោយឡរលនឡោាយឡនោះ។ រនទ ីរឡពទ្យ Providence
នីរួយៗ នឹង នតល់ បញ្ា ី ឡនោះ ដ្ល់ អែ កជំងឺ ណ្ឋ កដ្ល ឡសែ ើសុំ ចរៃ ង ។ បញ្ា ី អែ ក នដល់ ក៏ អាច រក ាន ោរ គ្បព័នធ អុីនធឺណិត្
ឡៅ ឡរហទ្ំព័រ Providence: www.providence.org។

ត្ប្ម្ូវ ការ សិទធិ ទទួ ល បាន ជំនួយ ហិរញ្ញ វត្ថុ ៖ ជំនួយ ហិរញ្ញ វត្ថុ រឺ មាន ទង
ំ អែ ក ជំងឺ កដ្ល រិន ាន ធានា រា៉ាប់ រង

និង ធានា រា៉ាប់ រង និង អែ ក ធានា រា៉ាប់ រង កដ្ល ជំនួយ កបប ឡនោះ រឺ គ្សប ឡៅ នឹង ឡរល នឡោាយ ឡនោះ និង ចាប់
សហព័នធ និង រដ្ឋ កដ្ល គ្រប់ គ្រង អត្ថ គ្បឡោជន៍ កដ្ល អាច អនុញ្ញញត្ ាន ដ្ល់ អែ ក ជំងឺ ។ រនទ ីរ ឡពទ្យ គ្បូ វ ីឡដ្ន នឹង
ខិត្ខំ គ្បឹងកគ្បង សរ ឡហត្ុ នល ឡដ្ើរបី កំណត្់ ការ មាន ឬ រិន មាន បទ្ ពិឡ្ធន៍ ម្ន ការ គ្រប ដ្ណតប់ របស់ ភារី ទ្ី បី
កដ្ល អាច មាន ទង
ំ រូ ល ឬ កនែក រួ យ សំរាប់ ការ កថ្ទ ំ កដ្ល ាន នតល់ ឡោយ រនទ ីរ ឡពទ្យ គ្បូ វ ីឡដ្ន រុន ឡពល ដ្ឹក នាំ
កិចា ខិត្ខំ គ្បឹងកគ្បង គ្បរូ ល ន្ុំ ណ្ឋ រួ យ ឡៅ អែ ក ជំងឺ ។ When អែ ក ជំងឺ ឬ អែ ក ធានា រា៉ាប់ រង របស់ ពួ ក ឡរ ាន ឡបត ជាា
ចិត្ត ថា នឹង មាន លកខ ណៈ សរបត្ត ិ គ្រប់ គ្រន់ សំរាប់ ការ គ្រប ដ្ណតប់ ឡលើ ការ កថ្ទ ំ សុខ ភាព ឡ ើង វវ ិញ ោរ រយៈ ករម វវ ិធី
ជំនួយ រធយរ ឡគ្ការ ជំពូក 74.09 RCW រនទ ីរ ឡពទ្យ គ្បូ វ ីឡដ្នស៍ នឹង នតល់ ជំនួយ ដ្ល់ អែ ក ជំងឺ ឬ អែ ក ធានា រា៉ាប់ រង កដ្ល
មាន កយ ឡសែ ើ សុំ ការ គ្រប ដ្ណតប់ កបប ឡនោះ ។ ជំនួយ ហិរញ្ញ វត្ថុ អាច គ្ត្ូវ ាន បដ្ិឡសធ គ្បសិន ឡបើ អែ ក ជំងឺ ឬ អែ ក
ធានា រា៉ាប់ រង របស់ ពួ ក ឡរ រិន ាន ខិត្ខំ គ្បឹងកគ្បង សរ ឡហត្ុ នល កនុង ការ សហ ការ ជារួ យ និង ជួយ រនទ រី ឡពទ្យ
គ្បូ វ ីឡដ្នស៍ កនុង ការ ោក់ កយ ឡសែ ើ សុំ ការ គ្រប ដ្ណតប់ កបប ឡនោះ ។ រនទ ីរឡពទ្យ Providence នឹង រិន ោក់ បនទុក រិន សរ
ឡហត្ុនល ឡៅ ឡលើ អែ ក ជំងឺ ឬ អែ ក វោះកាត្់ កនុង អំ ុ ង ឡពល ដ្ំឡណើរការ កយ ឡសែ ើ សុំ ជំនួយ ហិរញ្ញ វត្ថុ និង ការ គ្រប ដ្ណតប់
ឡ ើង វវ ិញ ឡោយ ពិចរណ្ឋ ពី កងវ ោះ ខាត្ ខាង រាងកាយ នល វូ ចិត្ត បញ្ញញ ឬ សត្ិ អាររម ណ៍ ឬ រាំង ភា្ កដ្ល អាច រារាំង ដ្ល់
សរត្ថ ភាព របស់ រណបកស កដ្ល ទ្ទ្ួ ល ខុស គ្ត្ូវ កនុង ការ អនុវត្ត ោរ នីត្ិ វ ិធី ម្ន ការ អនុវត្ត ។ អែ ក ជំងឺ កដ្ល ពិត្ ជា
រិន មាន សិទ្ធិ ឬ រិន មាន សិទ្ធិ ចាស់លាស់ ឬ គ្ត្ូវ ាន ចត្់ ទ្ុក ថា រិន មាន សិទ្ធិ កនុង រយៈ ឡពល 12 កខ រុន សំរាប់
ករម វវ ិធី រដ្ឋ ឬ សហព័នធ នឹង រិន គ្ត្ូវ ាន ត្គ្រូវ ឲ្យ ោក់ កយ ឡសែ ើ សុំ ករម វវ ិធី កបប ឡនោះ ឡដ្ើរបី ទ្ទ្ួ ល ាន ជំនួយ ហិរញ្ញ
វត្ថុ ឡ ើយ ។
សរត្ុលយ ជំនួយ ហិរញ្ញ វត្ថុ កដ្ល មាន សិទ្ធិ រ ួរ មាន បុកនត រិន គ្ត្ូវ ាន កំណត្់ គ្ត្ឹរ ខាង ឡគ្ការ ឡនោះ ឡទ្ ៖ ការ បង់ គ្ាក់
ឡោយ ខល ួន ឯង ការ ចំណ្ឋយ សគ្មាប់ អែ ក ជំងឺ កដ្ល ធានា រា៉ាប់ រង កដ្ល មាន ការ គ្រប ដ្ណតប់ ពី កននការ រួ យ កដ្ល
គ្បូ វ ីឡដ្ន រិន ាន ចូ ល រ ួរ ការ ធានា ម្ចដ្នយ ការ កាត្់ បនថ យ និង ចំនួន ការ បង់ គ្ាក់ កដ្ល ទក់ ទ្ង ឡៅ នឹង អែ ក
ជំងឺ កដ្ល ធានា រា៉ាប់ រង ។ ចំនួន ទ្ឹក គ្ាក់ កដ្ល អាច កាត្់ បនថ យ ាន និង ម្ចដ្នយ កដ្ល ាន អោះអាង ថា ជា បំណុល
អាគ្កក់ កនែក ឡវជា ្ស្តសត នឹង គ្ត្ូវ ដ្ក ឡចញ ពី ការ រាយ ការណ៍ ពី ការ កថ្ទ ំ សបបុរស ធរ៌ ។
អែ ក ជំងឺ កដ្ល កសវ ង រក ជំនួយ ហិរញ្ញ វត្ថុ គ្ត្ូវ កត្ បំឡពញ ោរ សត ង់ោរ ករម វ ិធី ជំនួយ ហិរញ្ញ វត្ថុ គ្បូ វ ីដ្ិនស៍ និង សិទ្ធិ ទ្ទ្ួល
ាន នឹង កនអក ឡលើ ត្គ្រូវ ការ ហិរញ្ញ វត្ថុ ោរ កាល បរ ិឡចេ ទ្ ម្ន ឡសវា ករម ឬ កាល បរ ិឡចេ ទ្ ម្ន ការ អនុវត្ត កដ្ល បងាាញ ពី
ចំនួន ចំណូល ទប និង ត្គ្រូវ ការ ហិរញ្ញ វត្ថុ ដ្៏ ធំ បំនុត្ ។ អែ ក ជំងឺ អាច ឡសែ ើ សុំ ជំនួយ ឡ ើង វវ ិញ គ្បសិន ឡបើ កាលៈឡទ្សៈ
ហិរញ្ញ វត្ថុ របស់ ពួ ក ឡរ ផ្លៃស់ ប្រូ ឡទោះបី ជា កយ ឡសែ ើ សុំ ពី រុន គ្ត្ូវ ាន បដ្ិឡសធ ឬ អនុរ័ត្ ជា កនែក ក៏ ឡោយ ។ កិចា
ខិត្ខំ គ្បឹងកគ្បង កដ្ល សរ ឡហត្ុ នល នឹង គ្ត្ូវ ឡធវ ើ ឡ ើង ឡដ្ើរបី ជូ ន ដ្ំណឹង និង ជូ ន ដ្ំណឹង ដ្ល់ អែ ក ជំងឺ អំពី ការ មាន
ជំនួយ ហិរញ្ញ វត្ថុ ឡោយ នតល់ ព័ត្៌មាន កនុង អំ ុ ង ឡពល ចូ ល និង បឡញ្ា ញ រត្ិ ឡលើ ទ្ំនាក់ទ្ំនង ជា លាយ លកខ ណ៍ អកសរ
ទក់ ទ្ង នឹង ការ បង់ គ្ាក់ ឬ ការ គ្បរូ ល ន្ុំ ឡៅ កនុង ត្ំបន់ នតល់ វវ ិកេ ័យបគ្ត្ ឬ ឡសវា ហិរញ្ញ វត្ថុ កដ្ល អាច ចូ ល ដ្ំឡណើរ
ការ ាន របស់ អែ ក ជំងឺ ឡៅ ឡលើ ឡរហទ្ំពរ័ របស់ រនទ រី ឡពទ្យ ឡោយ ការ ជូ ន ដ្ំណឹង ោរ មាត្់ កនុង អំ ុ ង ឡពល ពិភាកា
អំពី ការ បង់ គ្ាក់ គ្ពរ ទង
ំ ការ ចុោះ ហត្ថ ឡលខា ឡៅ ត្ំបន់ អែ ក ជំងឺ កគ្រិត្ ខព ស់ និង អែ ក ជំងឺ ឡគ្ៅ ។ ដ្ូ ច ជា ការ
ទ្ទ្ួ ល ្គល់ និង នាយកោឋន សឡស្តងាគោះ បនាទន់ ។ ការ បក កគ្ប នឹង គ្ត្ូវ ាន នតល់ ឲ្យ ជា ភា្ ណ្ឋ រួ យ កដ្ល និោយ ឡោយ
ជាង ដ្ប់ ភារ រយ ម្ន គ្បជា ជន ឡៅ កនុង ត្ំបន់ ឡសវា ករម របស់ រនទ ីរ ឡពទ្យ ។
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Applying for Financial Assistance:

អែ កជំងឺឬអែ កធានាអាចឡសែ ើសុំនិងោក់ កយឡសែ ើសុំជំនួយកនែកហិរញ្ញ វត្ថុកដ្លរិនរិត្ម្ថ្ៃនិងអាចរកានឡៅគ្កសួ ង
Providence ឬោររឡធាាយដ្ូ ចខាងឡគ្ការ:
ការនតល់ដ្ំបូនាមនដ្ល់បុរគលិកកនែកឡសវាករម ហិរញ្ញ វត្ថុអែកជំងឺឡៅឡពលឬរុនឡពលឡចញជំនួយគ្ត្ូវានឡសែ ើសុំនិងោក់ឡសែ ើឡោយឯ
ក្រកដ្លានបំឡពញ។ ោររយៈសំបុគ្ត្, ឬឡោយចូ លឡៅកាន់ www.providence.org, ការទញយក
និងោក់ឡសែ ើ កយសុំកដ្លានបំឡពញឡោយឯក្រ។ រនុសស មាែក់ កដ្ល ោក់ កយ សុំ ជំនួយ ហិរញ្ញ វត្ថុ នឹង គ្ត្ូវ ាន នដល់ ឲ្យ
នូ វ ការ ពិនិត្យ បឋរ កដ្ល នឹង រ ួរ បញ្ចល
ូ ការ ពិនិត្យ ឡ ើង វវ ិញ ថា ឡត្ើ អែ ក ជំងឺ ាន អស់ កមាៃំង ឬ រិន មាន សិទ្ធិ ទ្ទ្ួ ល
ាន គ្បភព ទ្ូទត្់ ភារី ទ្ី ៣ ណ្ឋ រួ យ។
រនទ ីរ ឡពទ្យ គ្បូ វ ីឡដ្នស៍ នីរួយ ៗ នឹង ឡធវ ើ ឲ្យ បុរគលិក កដ្ល ាន កំណត្់ អាច ជួ យ អែ ក ជំងឺ កនុង ការ បញ្ា ប់ ករម វវ ិធី ជំនួយ
ហិរញ្ញ វត្ថុ និង កំណត្់ សិទ្ធិ ទ្ទ្ួ ល ាន ជំនួយ ហិរញ្ញ វត្ថុ ឬ ជំនួយ ហិរញ្ញ វត្ថុ ពី ករម វវ ិធី ធានា រា៉ាប់ រង កដ្ល នតល់ រូ លនិធិ
ឡោយ រោឋភិាល គ្បសិន ឡបើ អាច អនុវត្ត ាន ។ ឡសវា បកកគ្ប រឺ អាច ឡោោះគ្្យ នូ វ សំណួរ ឬ កងវ ល់ ណ្ឋ រួ យ និង ឡដ្ើរបី
ជួ យ កនុង ការ បញ្ា ប់ ករម វ ិធី ជំនួយ ហិរញ្ញ វត្ថុ ។
អែ ក ជំងឺ ឬ អែ ក ធានា រា៉ាប់ រង កដ្ល អាច មាន សិទ្ធិ ឡសែ ើ សុំ ជំនួយ ហិរញ្ញ វត្ថុ អាច នតល់ ឯក ្រ គ្រប់ គ្រន់ ដ្ល់ គ្បូ វ ីឡដ្ន
ឡដ្ើរបី រំគ្ទ្ ការ ោំង ចិត្ត កដ្ល មាន សិទ្ធិ ឡៅ ឡពល ណ្ឋ ក៏ ាន ឡៅ ឡពល ដ្ឹង ថា ចំណូល របស់ រណ បកស ធាៃក់ ចុោះ
ឡគ្ការ FPL អបបបរមា កនុង បទ្ បបញ្ញ ត្ត ិ សហព័នធ និង រដ្ឋ កដ្ល ក់ ព័នធ ។
Providence ទ្ទ្ួ ល ្គល់ ថា ការ ោំង ចិត្ត ម្ន សិទ្ធិ អាច ឡធវ ើ ឡ ើង ឡៅ ឡពល ណ្ឋ ក៏ ាន ឡៅ ឡពល ដ្ឹង ថា ចំណូល
របស់ រណ បកស រឺ ទប ជាង 200 % ម្ន សត ង់ោរ ភាព គ្កីគ្ក សហព័នធ ។ ឡលើស ពី ឡនោះ ឡទ្ៀត្ គ្បូ វ ីឡដ្ន អាច ឡគ្ជើស ឡរ ីស
នតល់ ជំនួយ ហិរញ្ញ វត្ថុ ឡោយ កនអក កត្ ឡលើ ការ ោំង ចិត្ត ដ្ំបូង ម្ន ្ថន ភាព របស់ អែ ក ជំងឺ កនុង នារ ជា ជន ជាត្ិ
ឡដ្ើរ ។ កនុង ករណី ទង
ំ ឡនោះ ឯក្រ គ្បកហល ជា រិន គ្ត្ូវ ាន ទរទរ ឡ ើយ ។

ស្ថថនភាពហិរញ្ញវត្ថុឯកជន៖ ចំណូលគ្ទ្ពយសរបត្ត ិរ ូបិយវត្ថុជាក់លាក់

និងការចំណ្ឋយរបស់អែកជំងឺនឹងគ្ត្ូវឡគ្បើគ្ាស់កនុងការ វាយ ត្ម្រៃ ្ថនភាពហិរញ្ញ វត្ថុឯកជនរបស់អែកជំងឺ។ Providence
នឹងកសវ ងរកកត្ព័ត្៌មានកបបឡនោះទក់ទ្ងនឹងគ្ទ្ពយសករម ដ្ូចកដ្លចំាច់និងអាចកំណត្់ានឡោយសរឡហត្ុសរនលនិ
ងងាយនឹងកំណត្់នូវវត្ត មាន, មាននិងត្ម្រៃ ម្នគ្ទ្ពយសរបត្ត រិ បស់រនុសសមាែក់. Providence នឹង ពិចរណ្ឋ និង គ្បរូ ល
ព័ត្៌មាន កដ្ល ទក់ ទ្ង ឡៅ នឹង គ្ទ្ពយ សករម ដ្ូ ច កដ្ល ត្គ្រូវ ឡោយ រជឈរណឌល កថ្ទ ំ ឡវជា ្ស្តសត និង ឡវជា ្ស្តសត (
CMS ) សគ្មាប់ ការ រាយ ការណ៍ អំពី ត្ម្រៃ កថ្ទ ំ ឡវជា ្ស្តសត ។ ព័ត្មា
៌ ន ឡនោះ អាច រ ួរ បញ្ចល
ូ ការ រាយ ការណ៍ អំពី គ្ទ្ពយ
សករម កដ្ល អាច បករៃ ង ឡៅ ជា ្ច់ គ្ាក់ និង រិន ចំាច់ សំរាប់ ការ រស់ ឡៅ គ្បចំ ម្ថ្ៃ របស់ អែ ក ជំងឺ ។
គ្ទ្ពយសករម រ ូបិយវត្ថុ នឹង រិន រ ួរ បញ្ចល
ូ នូ វ សរភាព ណ្ឋរួ យ កនុង លំឡៅ ោឋន ចរបង កននការ ចូ ល និវត្ត ន៍ ឡគ្ៅ ពី
កននការ ៤០១(រ) កិចាសនា បញ្ចុោះ ជារុន ឬ រំឡរាង បញ្ចុោះ សព ណ្ឋ រួ យ កដ្ល មាន ត្ម្រៃ ១០.០០០ ដ្ុលាៃរ ឬ ត្ិច ជាង ឡនោះ
ឡទ្ និង រថ្យនត រូ ត្ូ រួ យ ឡគ្រឿង ឡទ្ៀត្ ក៏ ដ្ូ ច ជា រថ្យនត រូ ត្ូ ទ្ី ២ ឡបើ គ្ត្ូវការ សគ្មាប់ ការងារ ឬ ឡរល បំណង ឡពទ្យ ក៏
ដ្ូ ច ជា គ្ទ្ពយ សរបត្ត ិ ១០.០០០ ដ្ុលាៃរ ដ្ំបូង សគ្មាប់ គ្រួ ្រ កដ្ល មាន ពីរ នាក់ និង ៥០% ម្នត្ម្រៃ គ្ទ្ពយសករម ឡៅសល់
ឬ ១,៥០០ ដ្ុលាៃរ កនុង ១ គ្រួ ្រ បកនថ រ ឡទ្ៀត្ កដ្ល រួ យណ្ឋ ធំជាង ។ ទ្គ្រង់ ម្ន ការ ឡនទ ៀង ផ្លទត្់ ឌូ បៃីក នឹង រិន គ្ត្ូវ ាន
ឡសែ ើ ឡ ើយ ។ មាន កត្ ឡសចកត ី កថ្ៃ ង ការណ៍ រណនី បចចុបបនែ រួ យ បុឡណ្ឋ
ណ ោះ កដ្ល ត្គ្រូវ ឲ្យ ឡនទ ៀង ផ្លទត្់ គ្ទ្ពយ សករម រ ូបិយ ប័ណណ
។ គ្បសិន ឡបើ រមន ឯក្រ កដ្ល មាន សរឡសរ និង ចុោះ ហត្ថ ឡលខា ឡសចកដ ី កថ្ៃ ង ការណ៍ ពី អែ ក ជំងឺ ឬ អែ ក ធានា រា៉ាប់ រង
រឺ គ្រប់គ្រន់ ឡទ្ ។ ព័ត្៌មាន គ្ទ្ពយ សករម កដ្ល ាន គ្បរូ ល នឹង រិន គ្ត្ូវ ាន ឡគ្បើគ្ាស់ សគ្មាប់ សករម ភាព គ្បរូ ល ន្ុំ
ឡ ើយ ។ គ្ទ្ពយ សករម ឡលើ សំឡលៀកបំ ក់ M នឹង រិន គ្ត្ូវ ាន ឡគ្បើគ្ាស់ សំរាប់ ការ កំណត្់ សិទ្ធិ ឡ យ
ើ គ្បសិន ឡបើ ចំណូល
របស់ អែ ក ជំងឺ ឬ អែ ក ធានា រា៉ាប់ រង មាន ឬ ឡគ្ការ 300 % ម្ន សត ង់ោរ ភាព គ្កីគ្ក សហព័នធ ។

គណសម្បត្ត ិឆំណូល: លកខ ខណឌចំណូល, ឡោយកនអកឡលើកគ្រិត្ភាពគ្កីគ្កសហព័នធ (FPL)

នឹងគ្ត្ូវានឡគ្បើគ្ាស់ឡដ្ើរបីកំណត្់សិទ្ធិកនុងការកថ្ទស
ំ ុខភាពឡោយឥត្រិត្ម្ថ្ៃឬកាត្់បនថ យ។ សូ រ ឡរើល ការ ោំង
ពិព័រណ៍ B សគ្មាប់ ព័ត្៌មាន លរអ ិត្ ។

ការ កំណត្់ និង ការ អ្នម្័ត្ ៖ អែ ក ជំងឺ នឹង ទ្ទ្ួ ល ាន ការ ជូ ន ដ្ំណឹង អំពី ការ កំណត្់ សិទ្ធិ FAP កនុង រយៈ ឡពល
14 ម្ថ្ៃ បនាទប់ ពី ការ ោក់ កយ ឡសែ ើ សុំ ជំនួយ ហិរញ្ញ វត្ថុ កដ្ល ាន បញ្ា ប់ និង ឯក ្រ ចំាច់ ។ ឡៅ ឡពល កដ្ល កយ
ឡសែ ើ សុំ គ្ត្ូវ ាន ទ្ទ្ួ ល កិចា ខិត្ខំ គ្បឹងកគ្បង គ្បរូ ល ន្ុំ ដ្៏ អ្ារយ នឹង គ្ត្ូវ ាន រង់ចំ រហូ ត្ ដ្ល់ ការ កំណត្់ ជា លាយ
លកខ ណ៍ អកសរ ម្ន សិទ្ធិ គ្ត្ូវ ាន បញ្ជន
ូ ឡៅ អែ ក ជំងឺ ។ រនទ ីរ ឡពទ្យ នឹង រិន ឡធវ ើ ការ សឡគ្រច ចិត្ត ឡលើ សិទ្ធិ ទ្ទ្ួ ល ាន
ជំនួយ ឡោយ កនអក ឡលើ ព័ត្៌មាន កដ្ល រនទ ីរ ឡពទ្យ ឡជឿ ជាក់ ថា រិន គ្ត្ឹរ គ្ត្ូវ ឬ រិន រួ រ ឲ្យ ឡជឿ ទ្ុក ចិត្ត ាន ឡ យ
ើ ។

ការគដ្ឋោះប្ស្ថយវ ិវទ៖

អែ កជំងឺអាចបត ឹងឧទ្ធរណ៍អំពីភាពរិនចំាច់សគ្មាប់ជំនួយកនែកហិរញ្ញ វត្ថុឡោយនតល់ឯក្របកនថ រកដ្ល ក់ព័នធឡៅរនទ រី
ឡពទ្យកនុងរយៈឡពល ៣០ ម្ថ្ៃម្នការទ្ទ្ួ លដ្ំណឹងម្នការបដ្ិឡសធ។ បណតឹង ឧទ្ធរណ៍ ទង
ំ អស់ នឹង គ្ត្ូវ ពិនិត្យ ឡ ើង វវ ិញ ឡហើយ
គ្បសិន ឡបើ ការ គ្ត្ួ ត្ ពិនិត្យ ឡនោះ បញ្ញាក់ ពី ការ បដ្ិឡសធ ការ ជូ ន ដ្ំណឹង ជា លាយ លកខ ណ៍ អកសរ នឹង គ្ត្ូវ បញ្ជន
ូ ឡៅ
រនទ ីរ សងគ រកិចា និង គ្កសួ ង សុខា ភិាល រដ្ឋ កដ្ល ត្គ្រូវ និង គ្សប ោរ ចាប់ ។ ដ្ំឡណើរ ការ បណតឹង ឧទ្ធរណ៍ ចុង ឡគ្កាយ
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នឹង បញ្ា ប់ កនុង រយៈ ឡពល 10 ម្ថ្ៃ បនាទប់ ពី ទ្ទ្ួ ល ាន ការ បដ្ិឡសធ ឡោយ រនទ រី ឡពទ្យ ។ បណតឹង ឧទ្ធរណ៍ អាច នឹង គ្ត្ូវ
បញ្ជន
ូ ឡៅ ការ ិោល័យ ណិជាករម ត្ំបន់ Providence, P.O. Box 3268, Portland, OR 97208-3395។

សរប
ុ រសធម្៌ដែលសនម ត្: Providence

អាចនឹងអនុរ័ត្អែ កជំងឺសគ្មាប់ការកកសគ្រួ លសបបុរសធរ៌ឡៅត្ុលយភាពរណនីរបស់ពួកឡរឡោយរឡធាាយឡនសងឡទ្ៀត្
ឡគ្ៅពីករម វ ិធីជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុឡពញឡលញ។
ការឡបត ជាាចិត្តកបបឡនោះនឹងគ្ត្ូវឡធវ ើឡ ើងឡោយមានការសនម ត្ឡោយឡគ្បើគ្ាស់ឧបករណ៍វាយត្ម្រៃ ហិរញ្ញ វត្ថុកដ្លទ្ទ្ួ ល្គល់ឡោ
យឧសាហករម កដ្លវាយត្ម្រៃ សរត្ថ ភាពកនុងការបង់គ្ាក់ឡោយកនអកឡលើកំណត្់គ្ោហិរញ្ញ វត្ថុឬកំណត្់គ្ោឡនសងឡទ្ៀត្កដ្លអា
ចរកានជា្ធារណៈរ ួរទង
ំ បុកនត រិនកំណត្់ពីគ្ាក់ចំណូលនទោះ ទ្ំហំនទោះនិងគ្បវត្ត ិឥណទននិងគ្ាក់។

កាលៈគទសៈ ពិគសស គសេង គទៀត្ ៖ អែ ក ជំងឺ កដ្ល មាន សិទ្ធិ ទ្ទ្ួ ល ាន ករម វវ ិធី FPL កដ្ល មាន រុណ សរបត្ត ិ គ្រប់ គ្រន់
ដ្ូ ច ជា ឡវជា ្ស្តសត និង ករម វវ ិធី ជំនួយ ចំណូល ទប កដ្ល ឧបត្ថ រភ ឡោយ រោឋភិាល ឡនសង ឡទ្ៀត្ គ្ត្ូវ ាន ចត្់ ទ្ុក ថា ជា
ជន ជាត្ិ ឡដ្ើរ ។ ដ្ូ ឡចែ ោះ អែ ក ជំងឺ កបប ឡនោះ មាន សិទ្ធិ ទ្ទ្ួ ល ាន ជំនួយ ហិរញ្ញ វត្ថុ ឡៅ ឡពល កដ្ល ករម វវ ិធី ឡនោះ បដ្ិឡសធ
ការ បង់ គ្ាក់ ឡហើយ បនាទប់ រក ចត្់ ទ្ុក ការ ឡចទ្ គ្បកាន់ ឡនោះ អាច បង់ ម្ថ្ៃ ដ្ល់ អែ ក ជំងឺ ។ ត្ុលយ ភាព រណនី អែ ក
ជំងឺ កដ្ល ជា លទ្ធ នល ម្ន ការ ឡចទ្ គ្បកាន់ កដ្ល រិន ាន សង វវ ិញ មាន សិទ្ធិ លុប ឡចល សបបុរស ធរ៌ ឡពញឡលញ ។ រ ួរ
ទង
ំ បុកនត រិន មាន កគ្រិត្ ឡសវា កដ្ល ចំាច់ ខាង ឡវជា្ស្តសត ទក់ទ្ង នឹង ការ ឡធវ ើ ដ្ូ ច ខាង ឡគ្ការ ឡនោះ ឡទ្ ៖
1.
2.
3.
4.
5.

ការ ្ែក់ ឡៅ របស់ អែ ក ជំងឺ កដ្ល គ្ត្ូវ ាន បដ្ិឡសធ
ាន បដ្ិឡសធ ម្ថ្ៃ កថ្ទ ំ អែ ក ជំងឺ
ឡសវាករម រិនគ្របដ្ណដប់
កយសុំការអនុញ្ញញត្ពាាល (TAR) ការបដ្ិឡសធ
ការ បដ្ិឡសធ ឡោយ្រ កត្ ការ គ្រប ដ្ណតប់ កដ្ល ាន វរ តត្ បនត ឹង

ការឆំណាយគវជជស្ថស្រសតម្ហនត រាយ: Providence, at its'discretion, may grant charity in the event of

aរហនត រាយម្នការចំណ្ឋយឡវជា្ស្តសត. អែ ក ជំងឺ ទង
ំ ឡនោះ នឹង គ្ត្ូវ ាន ឡោោះ គ្្យ ឡោយ រូ លោឋន នីរួយ ៗ ។

Times of Emergency: ជំនួយ ហិរញ្ញ វត្ថុ អាច មាន ឡៅ កនុង ការ គ្ប ុង គ្បយ័ត្ែ របស់ គ្បូ វ ីឡដ្ន ឡៅ ឡពល មាន ឡគ្រោះ
អាសនែ ថាែក់ ជាត្ិ ឬ រដ្ឋ ឯក រាជយ ពី ជំនួយ សំរាប់ ការ ចំណ្ឋយ ឡគ្រោះ រហនត រាយ ។

ការកំណត្់គលើការគោទប្រកាន់ឆំគ

ោះអ្ន កជំងឺទាង
ំ អ្ស់ដែលម្ចនសិទធិទទួ លជំនួយដសនកហិរញ្ញវត្ថុ៖

រមនអែ កជំងឺណ្ឋកដ្លមានលកខ ណៈសរបត្ត ិគ្រប់គ្រន់សគ្មាប់គ្បឡភទ្ជំនួយណ្ឋរួ យកដ្លានកំណត្់ខាងឡលើនឹងទ្ទ្ួ លខុសគ្ត្ូវ
ឡោយផ្លទល់ចំឡ ោះឡគ្ចើនជាង "ចំនួនទ្ឹកគ្ាក់ជាទ្ូ ឡៅគ្ត្ូវានបង់ជាគ្ាក់" (AGB)
ភាររយម្នការឡចទ្គ្បកាន់សរុបដ្ូ ចានកំណត្់ខាងឡគ្ការ។

ដសនការ ទូ ទាត្់ សម្ គហត្ សល ៖ ឡៅ ឡពល កដ្ល អែ ក ជំងឺ គ្ត្ូវ ាន អនុរ័ត្ សំរាប់ ជំនួយ ហិរញ្ញ វត្ថុ ឡោយ កនែក បុកនត
ឡៅ កត្ មាន ត្ុលយ ភាព គ្ត្ឹរ គ្ត្ូវ PSJH នឹង ចរច ការ ឡរៀប ចំ កននការ បង់ គ្ាក់ ។ កននការ ទ្ូទត្់ កដ្ល សរ ឡហត្ុ នល
នឹង មាន ការ បង់ គ្ាក់ គ្បចំ កខ កដ្ល រិន ឡគ្ចើន ជាង 10 ភារ រយ ម្ន ចំណូល គ្បចំ កខ របស់ អែ ក ជំងឺ ឬ គ្រួ ្រ ឡោយ
រិន រាប់ បញ្ចល
ូ ការ កាត្់ បនថ យ ចំណ្ឋយ រស់ ឡៅ ចំាច់ កដ្ល អែ ក ជំងឺ ាន ចុោះ បញ្ា ី ឡៅ ឡលើ កយ ឡសែ ើ សុំ ជំនួយ ហិរញ្ញ
វត្ថុ របស់ ពួ ក ឡរ ។
ក់ ឡោយ អែ ក ជំងឺ ឬ អែ ក ធានា
រា៉ាប់ រង បនាទប់ ពី ការ អនុវត្ត ការ ថ្យ ចុោះ កដ្ល មាន គ្បសិន ឡបើ មាន ណ្ឋ រួ យ អាច គ្ត្ូវ ាន បញ្ជន
ូ ឡៅ ការ គ្បរូ ល ន្ុំ
។ កិចា ខិត្ខំ គ្បឹងកគ្បង គ្បរូ ល ន្ុំ ឡលើ ត្ុលយ ភាព កដ្ល រិន ាន បង់ គ្ាក់ នឹង ឈប់ រង់ចំ ការ សឡគ្រច ចិត្ត ចុង
ឡគ្កាយ ម្ន សិទ្ធិ FAP ។ Providence រិន អនុវត្ត អនុញ្ញញត្ ឬ អនុញ្ញញត្ ឲ្យ ទ្ី ភាែក់ងារ គ្បរូ ល ន្ុំ អនុវត្ត សករម ភាព គ្បរូ ល
ន្ុំ ដ្៏ អ្ារយ ណ្ឋ រួ យ ឡ យ
ើ ។ សគ្មាប់ ព័ត្៌មាន សដ ីពី ការ បង់ម្ថ្ៃ ឡសវា គ្បូ វ ីឡដ្ន និង ការ គ្បរូ លន្ុំ អនុវត្ត ចំនួន ទ្ឹកគ្ាក់
កដ្ល ជំ ក់ ឡោយ អែ កជំងឺ សូ រ ឡរើល ឡរលនឡោាយ របស់ រនទ ីរឡពទ្យ Providence កដ្ល មាន ឥត្រិត្ម្ថ្ៃ ឡៅ ត្ុ ចុោះ
ឡ្មោះ របស់ រនទ ីរឡពទ្យ Providence នីរួយៗ ឬ ឡៅ ៖ www.providence.org ។

Billing and Collections: ត្ុលយ ភាព កដ្ល រិន ាន បង់ ម្ថ្ៃ ណ្ឋ រួ យ កដ្ល ជំ

ការ សង ប្បាក់ អ្ន ក ជំងឺ ៖ ឡៅ កនុង ករណី កដ្ល អែ ក ជំងឺ ឬ អែ ក ធានា រា៉ាប់ រង ាន បង់ ម្ថ្ៃ ឡសវា ករម ឡហើយ បនាទប់
រក ាន ឡបត ជាា ចិត្ត ថា នឹង មាន សិទ្ធិ ទ្ទ្ួ ល ាន ការ កថ្ទ ំ ឡោយ ឥត្ រិត្ ម្ថ្ៃ ឬ ថ្យ ចុោះ ការ បង់ គ្ាក់ ណ្ឋ រួ យ
កដ្ល ទក់ ទ្ង ឡៅ នឹង ឡសវា ទង
ំ ឡនាោះ កនុង អំ ុ ង ឡពល ឡវលា កដ្ល មាន សិទ្ធិ ទ្ទ្ួ ល ាន FAP កដ្ល ឡលើស ពី
កាត្ពវ កិចា បង់ គ្ាក់ នឹង គ្ត្ូវ ាន សង វវ ិញ គ្សប ោរ បទ្ បបញ្ញ ត្ត ិ រដ្ឋ ។

ើង វវ ិ ប្រោំ ឆ្នំ ៖ ឡរល នឡោាយ ជំនួយ ហិរញ្ញ វត្ថុ គ្បូ វ ីឡដ្ន ( ការ កថ្ទ ំ សបបុរស ធរ៌ ) ឡនោះ នឹង
គ្ត្ូវ ពិនិត្យ ឡ ើង វវ ិញ ជា គ្បចំ ឆ្ែំ ឡោយ ការ ដ្ឹក នាំ វដ្ត គ្ាក់ ចំណូល កដ្ល ាន កំណត្់ ។
ការ ពិនិត្យ គ
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EXCEPTIONS:

សូ រឡរើល វ ិ្លភាពខាងឡលើ។

និយម្ន័យ៖

សគ្មាប់ឡរលបំណងម្នឡរលនឡោាយឡនោះ ការកំណត្់នង
ិ ត្គ្រូវការដ្ូ ចខាងឡគ្ការអនុវត្ត ៖
1.

កគ្រិត្ភាពគ្កីគ្កសហព័នធ (FPL) ៖ FPL មានន័យថា
ឡរលការណ៍កណនាំភាពគ្កីគ្កកដ្លានឡធវ ើបចចុបបនែ ភាពជាឡទ្ៀងទត្់ឡៅកនុងការចុោះបញ្ា ីសហព័នធឡោយនាយកោឋ
នសុខាភិាលនិងឡសវាករម រនុសសសហរដ្ឋ អាឡររ ិក។

2.

ចំនួនទ្ឹកគ្ាក់ជាទ្ូ ឡៅគ្ត្ូវាន Billed (AGB)៖
ចំនួនទ្ឹកគ្ាក់កដ្លជាទ្ូ ឡៅគ្ត្ូវានោក់គ្ាក់សគ្មាប់សឡស្តងាគោះបនាទន់និងការកថ្ទកំ ដ្លចំាច់ខាងឡវជា្ស្តសតឡនសង
ឡទ្ៀត្ដ្ល់អែកជំងឺកដ្លមានការធានាសុខភាពគ្ត្ូវានសំឡៅឡលើឡរលនឡោាយឡនោះថាជា AGB ។ គ្បូ វ ីឡដ្ន កំណត្់
ភារ រយ AGB កដ្ល អាច អនុវត្ត ាន សគ្មាប់ រនទ ីរ ឡពទ្យ គ្បូ វ ីឡដ្នស៍ នីរួយ ៗ ឡោយ បឡងេ ើន ការ ចំណ្ឋយ សរុប
របស់ រនទ ីរ ឡពទ្យ ចំឡ ោះ ការ កថ្ទ ំ សឡស្តងាគោះ បនាទន់ ឬ ឡវជា ្ស្តសត ណ្ឋ រួ យ ឡោយ ភារ រយ ឡថ្រ កដ្ល កនអក ឡលើ ការ
អោះអាង កដ្ល អនុញ្ញញត្ ឡៅ ឡគ្ការ ឱ្សថ្ និង អែ ក បង់ គ្ាក់ ណិជា ករម ។ សនៃ ឹក ព័ត្៌មាន លរអ ិត្ ពី ភាររយ
AGB កដ្ល ឡគ្បើ ឡោយ រនទ ីរឡពទ្យ Providence នីរួយៗ និង រឡបៀប កដ្ល ពួ កឡរ គ្ត្ូវ ាន រណនា អាច ទ្ទ្ួ ល
ាន ឡោយ ការ ទ្សសនា ឡរហទ្ំពរ័ ដ្ូ ច ខាង ឡគ្ការ៖ www.providence.org ឬ ឡោយ ការ ឡៅ ឡលខ ១-៨៦៦-៧៤៧២៤៥៥ ឡដ្ើរបី ឡសែ ើ សុំ ចរៃ ង។

3.

សករម ភាពគ្បរូ លពនធ ពិឡសស (ECA)៖ ECAs
គ្ត្ូវានកំណត្់ថាជាសករម ភាពទង
ំ ឡនាោះកដ្លត្គ្រូវឲ្យមានដ្ំឡណើរការចាប់
ឬត្ុលាការ ក់ព័នធការលក់បំណុលឡៅឱ្យភារីឡនសង ឬរាយការណ៍ព័ត្៌មានរិនោច់ពីរែឡៅកាន់ភាែក់ងារឥណទន
ឬការ ិោល័យ។ សករម ភាព កដ្ល ត្គ្រូវ ឲ្យ មាន ដ្ំឡណើរ ការ នល វូ ចាប់ ឬ ត្ុលាការ សគ្មាប់ ឡរល បំណង ឡនោះ រ ួរ
មាន ការ កុហក ការ វរ តប អូ ស គ្ទ្ពយ សរបត្ត ិ ពិត្ ភាាប់ ឬ ការ វរ តបអូ ស រណនី ធនាររ ឬ គ្ទ្ពយ សរបត្ត ិ ផ្លទល់ ខល ួន
ឡនសង ឡទ្ៀត្; ការ ចប់ ឡនតើរ សករម ភាព សុី វ ិល គ្បឆ្ំង នឹង បុរគល មាែក់ សករម ភាព កដ្ល បងេ ឲ្យ មាន ការ ចប់
ខល ួន របស់ បុរគល មាែក់ សករម ភាព កដ្ល ឡធវ ើ ឲ្យ បុរគល មាែក់ សថ ិត្ ឡៅ ឡគ្ការ ការ ភាាប់ របស់ ខល ួន និង កម្គ្រឈនល
ួ ។

៣. ៣. ១. ១
Internal Revenue Code Section 501(r); 26 C.F.R. 1.501(r)(1) – 1.501(r)(7)
Washington Administrative Code (WAC) Chapter 246-453
Revised Code of Washington (RCW) Chapter 70.170.060
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
Providence Commitment to the Uninsured Guidelines
Provider Reimbursement Manual, Part I, Chapter 3, Section 312
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ោំងពិព័រណ៍ A – រញ្ជ៊ីរ រ ិកាារដែលប្គរែណតរ់
Providence Hospitals in Washington
Providence Centralia Hospital
Providence Mount Carmel Hospital
Providence St. Peter Hospital
Providence Holy Family Hospital

Providence St. Joseph’s Hospital
Providence Regional Medical Center Everett
Providence Sacred Heart Medical Center and
Children’s Hospital
Providence St. Mary Medical Center

ការ ោំង ពិព័រណ៍ B - គណ សម្បត្ត ិ ឆំណូល សប្ម្ចរ់ ម្នទ ៊ីរ គពទយ ប្រូ វ ីគែន វ៉ាស៊ីនគោន
គរើ...

រនាទរ់ ម្ក ...

ចំណូល គ្រួ ្រ គ្បចំ ឆ្ែំ កក សគ្រួ ល
សគ្មាប់ ទ្ំហំ គ្រួ ្រ រឺ មាន ឬ ឡគ្ការ
៣០០% ម្ន ឡរលការណ៍ កណនាំ របស់
FPL បចចុបបនែ
ចំណូល គ្រួ ្រ គ្បចំ ឆ្ែំ កក សគ្រួ ល
សគ្មាប់ ទ្ំហំ គ្រួ ្រ រឺ ចឡនាៃោះ ពី
៣០១% ឡៅ ៤០០% ម្ន ឡរលការណ៍
កណនាំ របស់ FPL បចចុបបនែ
គ្បសិន ឡបើ ចំណូល គ្រួ ្រ គ្បចំ ឆ្ែំ កក
សគ្រួ ល សគ្មាប់ ទ្ំហំ គ្រួ ្រ រឺ មាន ឬ
ទប ជាង 400 % FPL ឡហើយ អែ ក ជំងឺ
ាន ចំណ្ឋយ ឡវជា ្ស្តសត សរុប ឡៅ រនទ ីរ
ឡពទ្យ គ្បូ វ ីឡដ្នស៍ កនុង រយៈ ឡពល 12 កខ
រុន ឡលើស ពី 20 % ម្ន គ្រួ ្រ គ្បចំ ឆ្ែំ
របស់ ពួ ក ឡរ ។
ចំណូល, ម្លត្គ្រូវសគ្មាប់ទ្ំហំគ្រួ ្រ,
សគ្មាប់ឡសវាករម កដ្លសថ ិត្ឡៅកនុងឡរ
លនឡោាយឡនោះ,

អែ ក ជំងឺ ាន ឡបត ជាា ចិត្ត ឡធវ ើ ជា ជន ជាត្ិ ឡដ្ើរ កនែក ហិរញ្ញ វត្ថុ និង
មាន លកខ ណៈ សរបត្ត ិ គ្រប់ គ្រន់ សំរាប់ ជំនួយ ហិរញ្ញ វត្ថុ 100 % ឡលើ
ចំនួន ទ្ទ្ួ ល ខុស គ្ត្ូវ របស់ អែ ក ជំងឺ ។
អែ ក ជំងឺ មាន សិទ្ធិ ទ្ទ្ួ ល ាន ការ ថ្យ ចុោះ 75 % ពី ការ ឡចទ្ គ្បកាន់
ឡដ្ើរ ឡលើ ចំនួន ការ ទ្ទ្ួ ល ខុស គ្ត្ូវ របស់ អែ ក ជំងឺ ។
អែ ក ជំងឺ មាន សិទ្ធិ ទ្ទ្ួ ល ាន អត្ថ គ្បឡោជន៍ សបបុរស ធរ៌ 100 % ឡលើ
ចំនួន ទ្ទ្ួ ល ខុស គ្ត្ូវ របស់ អែ ក ជំងឺ ។
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