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ទ្ំេ័រទ្ី 1

គោលនគោបាយជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថុរបស់ WH
អនុវត្ត ចំព

ោះ

គោលនគោបាយអាចអនុវត្ត បានចំគ ោះមនទ ីរគេទ្យ Winchester (គៅកាត្់ថា “WH”
ឬ“មនទ ីរគេទ្យ”)
ភាជប់ជាមួ យមនទ ីរគេទ្យផ្ែលគបើកែំគែើរការ
និងអងគ ភាេផ្ែលជាម្ែគ្ូ
(ែូ ចផ្ែលបានកំែត្់គៅកនុងមា្តាទ្ី
៥០១
(r)
ម្ននាយកដ្ឋានរត្នាោរ) និងអែ កនត ល់គសវាផ្ែលជួ លគដ្ឋយ ឬសហការជាមួ យ WH
(សូ មគមើលឧបសមព ័នធទ្ី
៥
ស្មាប់បញ្ជ ីរបស់អែកនត ល់គសវាទា ំងអស់ផ្ែលរាប់បញ្្ល
ូ កនុងគោលនគោបាយគនោះ) ។

ឯកសារពោង

EMTALA: ការ្បមូ លេ័ត្៌មានហិរញ្ញ វត្ថុ
គោលនគោបាយឥែទាន និងការ្បមូ ល្បាក់
គោលការែ៍ផ្ែនាំអំេភា
ី េ្កី្ករបស់រែា ,
្កសួ ងគសវាសុខាភិបាល
និងមនុសសម្នសហរែា អាគមរ ិក
គសចកត ីជូនែំែឹង IRS 2015-46 និង 29 CFR §§1.501(r)-(4)-(6)
ឧបសមព ័នធទ្ី ១៖ កយគសែ ើសជ
ុំ ំនួយហិរញ្ញ វត្ថុស្មាប់ការេាបាលផ្បបសបប
ុ រសធម៌
ឧបសមព ័នធទ្ី ២៖
កយគសែ ើសជ
ុំ ំនួយហិរញ្ញ វត្ថុស្មាប់អែកផ្ែលជួ បការលំបាកកនុងការទ្ូ ទាត្់គសវាគវជជ សា
រសត
ឧបសមព ័នធទ្ី ៣៖ តារាងបញ្្ុោះត្ម្មៃ ផ្នែ កគលើក្មិត្ចំែូល និង្ទ្េយសមបត្ត ិ
ឧបសមព ័នធទ្ី ៤៖ ចំនួនទ្ឹក្បាក់ផ្ែល្ត្ូវបានគចញវ ិកក ប្ត្ជាទ្ូ គៅ (AGB)
ឧបសមព ័នធទ្ី៥៖ អែ កនត លគ់ សវានិងនាយកដ្ឋាន—សថ ិត្ និងមិនសថ ិត្កនុងការនត ល់ជំនួយ
ឧបសមព ័នធទ្ី ៦៖ លទ្ធ ភាេម្នការទ្ទ្ួ លបានឯកសារ

ពោលបំណង

គបសកកមម របស់គយើងគ្ឺ
គែើមបីគធវ ើឲ្យផ្បៃ កេីគគ្តាមរយៈភាេលែ ឥត្គខាចោះកនុងការផ្ែទា ំអែ កជំងឺ ការអប់រំ
ការ្សាវ្ជាវ
និងតាមរយៈការគធវ ើឲ្យសហគ្មន៍ផ្ែលគយើងមាន្បត្ិបត្ត ិការមានភាេ្បគសើរគ ើង
ផ្នែ កសុខភាេ។
WH
គបត ជាានត លជ
់ ំនួយផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុែល់អែកជំងឺផ្ែលមានត្្មូវការគលើការផ្ែទា ំសុខភាេ
គហើយោមនធានារា៉ាប់រង
ធានារា៉ាប់រងបានត្ិចត្ួ ច
មិនមានសិទ្ធិទ្ទ្ួ លបានការឧបត្ថ មភេីកមម វ ិធីរបស់រដ្ឋាភិបាល
ឬក៏មិនអាចទ្ូ ទាត្់ស្មាប់ការសគរ្គោះបនាទន់
ការេាបាលបនាទន់
ឬការេាបាលគនសងគទ្ៀត្ផ្ែលចំបាច់
គដ្ឋយផ្នែ កគលើសាថនភាេហិរញ្ញ វត្ថុរបស់េួកគគ្គរៀងៗខល ួន។
គោលនគោបាយជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថុគនោះ
មានគោលបំែងគែើមបីអនុគោមតាមចាប់សហេ័នធ
និងរែា
ផ្ែលមានស្មាប់ត្ំបន់គសវាេាបាលរបស់គយើង។
អែ កជំងឺ
ផ្ែលមានសិទ្ធិទ្ទ្ួ លបានជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ
នឹងទ្ទ្ួ លបានការេាបាលគដ្ឋយបញ្្ុោះត្ម្មៃ េីអែកនត លគ់ សវាេាបាលរបស់
WH។
អែ កជំង្ឺ ត្ូវបានសនម ត្ថាមានសិទ្ធិទ្ទ្ួ លបានជំនួយផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុេីមនទ ីរគេទ្យម្ែគ្ូ
ណ្តមួ យ (រ ួមទា ំងមនទ ីរគេទ្យ Addison Gilbert មនទ ីរគេទ្យ Anna Jaques មនទ ីរគេទ្យ
BayRidge មជឈមែឌលគវជជសារសត Beth Israel Deaconess មនទ ីរគេទ្យ Beth Israel
Deaconess - Milton មនទ ីរគេទ្យ Beth Israel Deaconess - Needham មនទ ីរគេទ្យ
Beth Israel Deaconess - Needham មនទ ីរគេទ្យ Beth Israel Deaconess Plymouth មនទ ីរគេទ្យ Beverly មនទ ីរគេទ្យ និងមជឈមែឌលគវជជ សារសត Lahey,
Burlington, មជឈមែឌលគវជជ សារសត Lahey, Peabody មនទ ីរគេទ្យ Mount Auburn
មនទ ីរគេទ្យ
New
England
Baptist
និងមនទ ីរគេទ្យ
Winchester)
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នឹងមិនត្្មូវឲ្យដ្ឋក់ កយគសែ ើសជ
ុំ ំនួយផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុមតងគទ្ៀត្េី
កនុងកំ ុ ងគេលផ្ែលការនតលជ
់ ំនួយគនោះគៅមានសុេលភាេគនាោះគទ្។

WH

ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុផ្ែលនត ល់ជូនគ្កាមគោលនគោបាយគនោះ្ត្ូវបានគធវ ើគ ើងគដ្ឋយមាន
ការរំេឹងទ្ុកថាអែ កជំងឺនឹងសហការជាមួ យែំគែើរការដ្ឋក់ កយគសែ ើសរុំ បស់គោលន
គោបាយ
និងអត្ថ ្បគោជន៍សាធារែៈ
ឬកមម វ ិធីផ្ែលមានវ ិសាលភាេ
ផ្ែលនឹងអាច្គ្បែែតប់គលើម្ែៃ េាបាល។
គយើងនឹងមិនគរ ើសគអើងគដ្ឋយផ្នែ កគលើអាយុ
គភទ្
េូ ជសាសន៍
ជំគនឿសាសនា
េិការភាេ
ទ្ំគនារនល វូ គភទ្ អត្ត សញ្ញញែគយនឌ័រ គែើមកំគែើត្ជាត្ិសាសន៍
ឬសាថនភាេអគនាត្បគវសន៍របស់អែកជំងឺ
គៅគេលកំែត្់សិទ្ធិទ្ទ្ួ លបានជំនួយគនាោះគ ើយ។

និយមន័យ

និយមន័យខាងគ្កាមអាចគ្បើ្បាស់បាន
្គ្ប់ផ្នែ កទា ំងអស់ម្នគោលនគោបាយគនោះ។
ការចត្់ថាែក់ម្នគសវាសគរ្គោះបនាទន់
និងមិនបនាទន់
គ្ឺផ្នែ កគលើនិយមន័យទ្ូ គៅែូ ចោែនឹងការកំែត្់គវជជសារសត របស់្គ្ូគេទ្យេាបាល។
និយមន័យម្នការេាបាលបនាទន់
និងការសគរ្គោះបនាទន់ផ្ែលមានផ្ចងខាងគ្កាម្ត្ូវបានគ្បើ្បាស់គដ្ឋយមនទ ីរគេទ្យ
កនុងគោលបំែងកំែត្់ វ ិសាលភាេបំែុលអាសារបង់
ផ្ែលអនុញ្ញញត្ឲ្យមាន
កនុងករែីអាសនែ
និងបនាទន់
ផ្ែលសថ ិត្គៅគ្កាមកមម វ ិធីជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុរបស់មនទ ីរគេទ្យ
រ ួមទា ំងបណ្ត
ត ញសុវត្ថ ិភាេសុខភាេ។
ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលប្រត្វូ ានពចញវ ិកក បប្រត្ជាទូ ពៅ
(AGB)៖
AGB
្ត្ូវបានគគ្កំែត្់ថាជាចំនួនទ្ឹក្បាក់ផ្ែល្ត្ូវបានគគ្គចញវ ិកក ប្ត្ជាទ្ូ គៅ
ស្មាប់ការសគរ្គោះបនាទន់
ការេាបាលបនាទន់
ឬការេាបាលចំបាច់គនសងៗគទ្ៀត្ែល់អែកផ្ែលមានធានារា៉ាប់រងគលើការេាបាលផ្ប
បគនោះ។ WH គ្បើ វ ិធីសារសត “្កគ កគមើលគៅគ្កាយ” ផ្ែលបានេិេែ៌នាកនុង 29 CFR
§
1.501(r)-5(b)(3)
គែើមបីកំែត្់ភាគ្រយ
AGB។
ភាគ្រយ
AGB
្ត្ូវបានគ្ែនាគដ្ឋយផ្ចកនលបូ កចំនួនទ្ឹក្បាក់ទា ំងអស់កនុងការទាមទារសំែងរ
បស់
WH
ស្មាប់ការសគរ្គោះបនាទន់
ការេាបាលបនាទន់
និងការេាបាលចំបាច់គនសងៗគទ្ៀត្
ផ្ែល្ត្ូវបានអនុញ្ញញត្គដ្ឋយ្ក ុមហុនធានារា៉ាប់រងឯកជន និងម្ែៃ គសវា Medicare
កនុងឆ្ែំសារគេើេនធ កាលេីមន
ុ
(ម្ែៃ ទ្ី ១ ផ្ខត្ុោ - ម្ែៃ ទ្ី ៣០ ផ្ខកញ្ញញ)
(រ ួមទា ំងសហធានារា៉ាប់រង
មិនផ្មនម្ែគ្ូ ធានារា៉ាប់រង
និងការកាត្់កង)
ជាមួ យនឹងនលបូ កម្នត្ម្មៃ សរុបផ្ែលជាប់ទាក់ទ្ង
ស្មាប់ការទ្ូ ទាត្់សងទា ំងគនាោះ។
បនាទប់មក
AGB
្ត្ូវបានកំែត្់គដ្ឋយគ្ុែនឹងភាគ្រយ
AGB
ជាមួ យនឹងត្ម្មៃ សរុបស្មាប់ការេាបាលផ្ែលបាននតល់ជូនែល់អែកជំងឺ។
WH
គ្បើភាគ្រយ
AGB
ផ្ត្មួ យ្បគភទ្បុគណ្ត
ណ ោះ
គហើយមិនមានការគ្ែនាណ្តមួ យគនសងស្មាប់្បគភទ្េាបាលខុសៗោែគទ្។
ភាគ្រយ
AGB
នឹង្ត្ូវបានគ្ែនាជាគរៀងរាល់ឆ្ែំ
គ្ិត្្ត្ឹមម្ែៃ ទ្ី
៤៥
បនាទប់េីការបិទ្ឆ្ែំសារគេើេនធ មុន
គហើយនឹង្ត្ូវអនុវត្ត គៅម្ែៃ ទ្ី
១២០
បនាទប់េីការបិទ្ឆ្ែំសារគេើេនធ ។
បនាទប់េីមានការសគ្មចថាបុគ្គលណ្តមាែក់
មានសិទ្ធិទ្ទ្ួ លបានជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុគ្កាមគោលនគោបាយគនោះ
បុគ្គលគនាោះនឹងមិន្ត្ូវបានគ្ិត្ម្ែៃ គលើសេី
AGB
ស្មាប់ការសគរ្គោះបនាទន់
ការេាបាលបនាទន់ ឬការេាបាលចំបាច់ែម្ទ្គទ្ៀត្គនាោះគ ើយ។
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ស្មាប់េ័ត្មា
៌ នបផ្នថ ម សូ មអានឧបសមព ័នធទ្ីបួន (4).
រយៈពេលននការដាក់ កយព្នើ្ុំ៖ រយៈគេលផ្ែល កយគសែ ើសុំនឹង្ត្ូវបានទ្ទ្ួ លយក
និងែំគែើរការស្មាប់ជំនួយផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុ។
រយៈគេលដ្ឋក់ កយគសែ ើសច
ុំ ប់គនត ើមគៅកាលបរ ិគចេ ទ្ផ្ែលរបាយការែ៍ម្ន វ ិកក យប្ត្
អនុញ្ញញត្ឲ្យគចញេីមនទ ីរគេទ្យែំបូង្ត្ូវបាននតល់ឲ្យ
គហើយបញ្ច ប់គៅ
២៤០
ម្ែៃ គ្កាយបនាទប់េកា
ី លបរ ិគចេ ទ្គនាោះ។
ប្រទេយ រ ួមមាន៖
 គ្ែនីសនស ំ
 គ្ែនីផ្សក
 គ្ែនីសនស ំស្មាប់ការផ្ែទា ំសុខភាេ (HSA)*
 ការគរៀបចំសំែងម្នការផ្ែទា ំសុខភាេ (HRA) *
 គ្ែនីចំណ្តយផ្ែលអាចបត្់ផ្បនបាន (FSA) *
*្បសិនគបើអែកជំងឺ ឬអែ កធានាមាន HSA, HRA, FSA ឬមូ លនិធិ្សគែៀងោែ
ផ្ែល្ត្ូវបានគរៀបចំគ ើងស្មាប់ចំណ្តយផ្នែ កគវជជ សារសត ស្មាប់្ក ុម្គ្ួ សារ
បុគ្គលផ្បបគនោះមិនមានសិទ្ធិទ្ទ្ួ លបានជំនួយគ្កាមគោលនគោបាយគនោះគទ្
រហូ ត្ែល់ចំណ្តយ្ទ្េយទា ំងគនោះអស់សិន។
ការេាាលដបប្បប
ុ រ្ធម៌៖
អែ កជំងឺ
ឬអែ កធានារបស់េួកគគ្ផ្ែលមាន្បាក់ចំែូល្គ្ួ សារ្បចំឆ្ែំគៅក្មិត្
ឬគៅគ្កាម
៤០០%
របស់ក្មិត្ម្នភាេ្កី្ករបស់សហេ័នធ
ឬមិនែូ គចែ ោះគទ្្ត្ូវនឹងលកខ ខែឌគ្ជើសគរ ើសគនសងគទ្ៀត្
ផ្ែលមានផ្ចងកនុងគោលនគោបាយគនោះ
នឹងទ្ទ្ួ លបានការគលើកផ្លង
១០០%
ម្នសមត្ុលយផ្ែលអែ កជំង្ឺ ត្ូវទ្ទ្ួ លខុស្ត្ូវ
គលើគសវាេាបាលគវជជ សារសត មានលកខ ែៈសម្សបផ្ែលនត ល់គដ្ឋយ WH ។
ព្វាេាាលបន្ទាប់បនសំ៖ គសវាេាបាលគៅមនទ ីរគេទ្យ ផ្ែលមិនមានសិទ្ធទ្
ិ ទ្ួ ល
ែូ ចជាការសគរ្គោះបនាទន់
ការេាបាលបនាទន់
ឬការេាបាលសុខភាេចំបាច់គនសងគទ្ៀត្ (ែូ ចបានកំែត្់ខាងគ្កាម) ។
ការ្ពគ្រោះបន្ទាន់៖
វត្ថុ
ឬគសវាេាបាលផ្ែល្ត្ូវបាននត លជ
់ ូន
ស្មាប់គោលបំែងវាយត្ម្មៃ គធវ ើគរាគ្វ ិនិចេ័យ និង/ឬការេាបាលជំងឺជាបនាទន់។
សាានភាេ្ពគ្រោះបន្ទាន់៖
ែូ ចផ្ែលបានកំែត្់គៅកនុងផ្នែ ក
១៨៦៧
ម្នចាប់សនត ិសុខសងគ ម (៤២ U.S.C. 1395dd)
កយ “សាថនភាេសគរ្គោះបនាទន់”
មានន័យថា
លកខ ខែឌគវជជ សារសត
ផ្ែលប្ាញគចញគដ្ឋយគរាគ្សញ្ញញខាៃំងកាៃម្នភាេធៃ ន់ធៃរបំនុត្
ផ្ែលភាេអវត្ត មានម្នការេាបាលអាចនឹងគធវ ើឲ្យ៖
1. គធវ ើឲ្យសុខភាេបុគ្គល
(ឬរសត ីមានម្នទ គ ោះ
សុខភាេរបស់រសត ី
ឬកូ នផ្ែលមិនទាន់គកើត្) សថ ិត្កនុងគ្ោោះថាែក់ធៃន់ធៃរ។
2. របួ សធៃ ន់ធៃរែល់មុខ្ររបស់រាងកាយ។
3. ខូ ចធៃ ន់ធៃរគលើមុខ្រ ឬផ្នែ កណ្តមួ យម្នសរ ើរាងគ រាងកាយ។ ឬ
4. រសត ីមានម្នទ គ ោះផ្ែលកំេុងឈឺគ ោះស្មាល៖
ក.
មិនមានគេលគវោ្គ្ប់្ោន់
ផ្ែលបោះ ល់ែល់ការបញ្ជន
ូ គៅមនទ ីរគេទ្យគនសងគែើមបីស្មាលគដ្ឋយសុ
វត្ថ ិភាេ និង
ខ. ការបញ្ជន
ូ អាចបងក ការគ្ំរាមកំផ្ហងែល់សុខភាេ ឬសុវត្ថ ិភាេរសត ី
ឬកូ នផ្ែលមិនទាន់គកើត្។
ប្ររួសារ៖
ែូ ចផ្ែលបានកំែត្់គដ្ឋយការ ិោល័យជំគរឿនសហរែា អាគមរ ិក
ជា្ក ុមមួ យផ្ែលមានមនុសសេីរ
ឬគ្ចើននាក់រស់គៅជាមួ យោែ
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គហើយផ្ែលមានទ្ំនាក់ទ្ំនងគដ្ឋយកំគែើត្
ការគរៀបការ
ឬយកមកចិញ្ចឹម។
្បសិនគបើអែកជំងឺអោះអាងថា
នរណ្តមាែក់ជាមនុសសកនុងបនទុក
កនុងការ្បកាសេនធ គលើ្បាក់ចំែូលរបស់េួកគគ្
គោងគៅតាមបញ្ញ ត្ត ិរបស់គសវាកមម ចំែូលម្នទ កនុង
េួ កគគ្អាច្ត្ូវបានចត្់ទ្ក
ុ ថាជាមនុសសកនុងបនទុក
ស្មាប់គោលបំែងម្នការកំែត្់សិទ្ធិទ្ទ្ួ លបានកនុងគោលនគោបាយគនោះ។
ប្រាក់ចំណូលប្ររួសារ៖
្បាក់ចំែូល្គ្ួ សាររបស់អែកដ្ឋក់ កយគសែ ើសុំ
គ្ឺជា្បាក់ចំែូលែុលសរុបរ ួមម្នសមាជិកគេញវ ័យម្ន្ក ុម្គ្ួ សារទា ំងអស់
ផ្ែលរស់គៅកនុង្គ្ួ សារផ្ត្មួ យ
គហើយ្ត្ូវបានរាប់បញ្្ល
ូ កនុងការ្បកាសេនធ សហេ័នធចុងគ្កាយបំនុត្។
ស្មាប់អែកជំងឺផ្ែលមានអាយុគ្កាម
១៨
ឆ្ែំ
្បាក់ចំែូល្គ្ួ សាររ ួមបញ្្ល
ូ ទា ំងឪេុកមាតយ
និង/ឬឪេុកមាតយចុង
ឬអាណ្តេាបាល។
្បាក់ចំែូល្គ្ួ សារ
្ត្ូវបានកំែត្់តាមនិយមន័យការ ិោល័យជំគរឿនែូ ចខាងគ្កាម
គៅគេលគ្ែនាគលើគោលការែ៍ផ្ែនាំម្នភាេ្កី្ករបស់សហេ័នធ៖
1. រាប់បញ្្ល
ូ ទា ំង្បាក់ចំែូល សំែងភាេោមនការ្រគធវ ើ សំែងរបស់កមម ករ
សនត ិសុខសងគ ម
្បាក់ចំែូលសនត ិសុខបផ្នថ ម
ជំនួយសាធារែៈ
្បាក់អត្ីត្យុទ្ធជន
អត្ថ ្បគោជន៍ស្មាប់ការរស់រាន
្បាក់គសាធន
ឬ្បាក់ចូលនិវត្ត ន៍ ការ្បាក់ ភាគ្ោភ ការជួ ល ្បាក់ឈន ួលកមម សិទ្ធិបញ្ញញ
្បាក់ចំែូលេីអចលន្ទ្េយ មូ លនិធិ ្បាក់ឧបត្ថ មភការអប់រំ ្បាក់ឧបត្ថ មភ
និងអាហារកិចចកូន
2. អត្ថ ្បគោជន៍មិនផ្មនជាសាច់្បាក់
(ែូ ចជាការឧបត្ថ មភអាហារ
និងជំនួយ្ទ្្ទ្ង់គគ្ហដ្ឋាន) មិន្ត្ូវបានរាប់បញ្្ល
ូ គ ើយ
3. ្ត្ូវបានកំែត្់គដ្ឋយផ្នែ កគលើមូលដ្ឋានមុនកាត្់េនធ (ែុល)
4. មិនរាប់បញ្្ល
ូ ការចំគែញ និងខាត្គែើមទ្ុន
កប្រមិត្ភាេប្រកីប្រករប្់្ហេ័នធ៖
ក្មិត្ភាេ្កី្ករបស់សហេ័នធ
(FPL)
គ្បើក្មិត្្បាក់ចំែូលផ្ែលខុសោែតាមទ្ំហំ
និងសមាសភាេ្គ្ួ សារ
គែើមបីកំែត្់ថាគត្ើអែកណ្តកំេុងសថ ិត្កនុងភាេ្កី្កគៅសហរែា អាគមរ ិក។
វា្ត្ូវបានគធវ ើបច្ុបបនែ ភាេជា្បចំគៅកនុងការចុោះបញ្ជ រី បស់សហេ័នធ
គដ្ឋយ្កសួ ងគសវាសុខាភិបាល
និងមនុសសម្នសហរែា អាគមរ ិក
គ្កាមអំណ្តចម្នផ្នែ កទ្ី ២ ម្ន មា្តាទ្ី ៩៩០២ ម្នចំែងគជើងទ្ី ៤២
ម្ន្កមបញ្ញ ត្ត ិសហរែា អាគមរ ិក។
គោលការែ៍ផ្ែនាំ
FPL
អាចរកបានគៅកនុងគគ្ហទ្ំេ័រ https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines។
ជំនួយដននកហិរញ្ញវត្ថុ៖
ជំនួយរ ួមមានការេាបាលផ្បបសបប
ុ រសធម៌
និងភាេលំបាកកនុងការទ្ូ ទាត្់គសវាគវជជ សារសត
ផ្ែលនតល់ែល់អែកជំងឺផ្ែលមាន្ត្ូវលកខ ខែឌគ្ជើសគរ ើសគដ្ឋយសារជួ បការលំបាកផ្នែ ក
ហិរញ្ញ វត្ថុ
គែើមបីជួយបនធ ូរេួ កគគ្េីកាត្េវ កិចចហិរញ្ញ វត្ថុស្មាប់ការសគរ្គោះបនាទន់
ការេាបាលបនាទន់ ឬការេាបាលសុខភាេចំបាច់គនសងគទ្ៀត្ផ្ែលនតល់គដ្ឋយ WH។
អន កធាន្ទ៖
មនុសសណ្តមាែក់គ្ៅេីអែកជំងឺផ្ែលទ្ទ្ួ លខុស្ត្ូវចំគ

ោះម្ែៃ េាបាលរបស់អែកជំងឺ។

ការរិត្នលៃ្រុប៖
ការគ្ិត្ម្ែៃ សរុបតាមអ្តាផ្ែលបានកំែត្់គ ើងស្មាប់ការនត ល់គសវាផ្ែទា ំអែ កជំងឺ
មុនគេលកាត្់គចញេីចំែូល្ត្ូវបានយកមកអនុវត្ត ។
ជនអន្ទថា៖
ែូ ចផ្ែលបានកំែត្់គដ្ឋយរដ្ឋាភិបាលសហេ័នធ
គហើយបានចុោះនាយកនុងការចុោះគ្មោះរបស់សហេ័នធគដ្ឋយ
HUD៖
“បុគ្គល
ឬ្គ្ួ សារផ្ែលខវ ោះកផ្នៃ ង
សាែក់គៅសមរមយគេលយប់ជា្បចំ មានន័យថាបុគ្គល
គោលនគោបាយជំនួយផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុរបស់មនទ ីរគេទ្យ Winchester
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ឬ្គ្ួ សារមានកផ្នៃ ងសាែក់គៅចមបងគេលយប់
ផ្ែលជាកផ្នៃ ងសាធារែៈ
ឬឯកជនមិនផ្មនជាកផ្នៃ ងស្មាប់មនុសសសាែក់គៅ
ឬកំេុងរស់គៅកនុងទ្ីជំរកសាធារែៈ
ឬឯកជន
ផ្ែល្ត្ូវបានបគងក ើត្
គ ើងគែើមបីគរៀបចំការរស់គៅបគណ្ត
ត ោះអាសនែ ។
្បគភទ្គនោះក៏រាប់បញ្្ល
ូ ទា ំងបុគ្គលផ្ែលបានចកគចញេីសាថប័នផ្ែលោត្់រស់គៅអ
ស់រយៈគេល
៩០
ម្ែៃ
ឬត្ិចជាងគនោះ
ផ្ែលបានសាែក់គៅកនុងជ្មកបនាទន់
ឬកផ្នៃ ងផ្ែលមិនផ្មនស្មាប់ មនុសសរស់គៅ មុនគេលចូ លគៅកនុងសាថប័នគនាោះ។”
មនា ីរពេទយនែរូ ធាន្ទរ៉ាប់រង៖
WH
និងមនទ ីរគេទ្យម្ែគ្ូ របស់ខល ួន្ត្ូវបានចុោះកិចចសនាជាមួ យ្ក ុមហុនធានារា៉ាប់រងរបស់
អែ កជំងឺ គែើមបីទ្ទ្ួ លបានសំែងកនុងអ្តាផ្ែលបានចរចរ។
ភាេលំាកកនុងការទូ ទាត្់ព្វាពវជជសាគ្ត៖
ជំនួយផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុនតល់ជូនអែ កជំងឺផ្ែល្ត្ូវលកខ ខែឌគ្ជើសគរ ើស
ផ្ែលវ ិកក ប្ត្គេទ្យរបស់េួកោត្់ធំជាង
ឬគសម ើ
ម្ន្បាក់ចំែូល្គ្ួ សាររបស់េួកគគ្។

២៥%

ការេាាលចំាច់៖
សមាភរៈ
ឬគសវាេាបាលចំបាច់
ែូ ចជាការស្មាកេាបាលគៅមនទ ីរគេទ្យ
ឬការេិនិត្យសុខភាេ
ផ្ែល្ត្ូវបាននត ល់ជូនកនុងគោលបំែងវាយត្ម្មៃ
គធវ ើគរាគ្វ ិនិចេ័យ
និង/ឬការេាបាលរបួ ស
ឬជំងឺ។
គលើសេីគនោះគទ្ៀត្
គែើមបីបគំ េញតាមលកខ ខែឌគរាគ្វ ិនិចេ័យ
សមាភរៈ
ឬគសវាេាបាល
ជាធមម តា្ត្ូវបានកំែត្់កនុង វ ិសាលភាេធានារា៉ាប់រងគដ្ឋយម្ែៃ គសវារបស់ Medicare
្ក ុមហុនធានារា៉ាប់រងសុខភាេឯកជន ឬធានារា៉ាប់រងរបស់ភាគ្ីទ្ីបីគនសងគទ្ៀត្។
Medicare
ដែលប្រត្វូ ពចញនលៃព្វាេាាល៖
ធានារា៉ាប់រងសុខភាេផ្ែលនត ល់ជូនតាមកមម វ ិធី Medicare ផ្នែ ក A និងផ្នែ ក B
ម្នចំែងគជើងទ្ី XVIII ម្នចាប់សនត ិសុខសងគ ម (42 USC 1395c-1395w-5) ។
មនា ីរពេទយមិនដមននែរូ ធាន្ទរ៉ាប់រង៖
WH
និងមនទ ីរគេទ្យម្ែគ្ូ របស់ខល ួនមិន្ត្ូវបានចុោះកិចចសនាជាមួ យ្ក ុមហុនធានារា៉ាប់រងរ
បស់អែកជំងឺ
គែើមបីទ្ទ្ួ លបានសំែងកនុងអ្តាផ្ែលបានចរចរ
ផ្ែលជាធមម តានាំឲ្យមានការចំណ្តយខព សេ
់ អ
ី ែ កជំងឺ។
ដននការបង់ប្រាក់៖
ជាផ្ននការទ្ូ ទាត្់មួយផ្ែល្ត្ូវបានអនុម័ត្គដ្ឋយ
WH
ឬអែ កលក់ភាគ្ីទ្ីបីផ្ែលត្ំណ្តងឲ្យ
WH
និងអែ កជំងឺ
ឬអែ កធានាស្មាប់ការគចញម្ែៃ េាបាលគដ្ឋយខល ួនឯង។
ផ្ននការបង់្បាក់នឹងគ្ិត្គ្ូ រេីសាថនភាេហិរញ្ញ វត្ថុរបស់អែកជំងឺ
ចំនួនទ្ឹក្បាក់ផ្ែលជំ ក់ និងការទ្ូ ទាត្់េម
ី ុន។
ការ្នម ត្ជាមុនេី្ិទធិទទួ លានជំនួយ៖
កនុងកាលៈគទ្សៈជាក់ោក់ណ្ត
ឺ
អែ កជំងផ្ែលមិនមានធានារា៉ាប់រង
អាចនឹង្ត្ូវសនម ត្ជាមុន
ឬចត្់ទ្ុកថាមានសិទ្ធិទ្ទ្ួ លបានជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ
គដ្ឋយផ្នែ កគលើការចុោះគ្មោះរបស់េួកគគ្គៅកនុងកមម វ ិធីគនសងគែើមបីសាកលបង
ឬ្បភេេ័ត្៌មានគនសងគទ្ៀត្
ផ្ែលមិន្ត្ូវបាននត ល់គដ្ឋយអែ កជំងគឺ ដ្ឋយផ្ទទល់
គែើមបីគធវ ើការវាយត្ម្មៃ ផ្ទទល់ខល ួនម្នត្្មូវការហិរញ្ញ វត្ថុ។
ប្រក ុមហន
ុ ធាន្ទរ៉ាប់រង្ុខភាេឯកជន៖ អងគ ភាេណ្តផ្ែលមិនផ្មនជាអងគ ភាេរបស់
រដ្ឋាភិបាលផ្ែលនត លកា
់ រធានារា៉ាប់រងសុខភាេ
រ ួមទា ំងអងគ ការគ្ៅរដ្ឋាភិបាលផ្ែល
្គ្ប់្គ្ងគ្ំគរាងធានារា៉ាប់រងសុខភាេគ្កាមកមម វ ិធី Medicare Advantage ។
រយៈពេលនន្ុេលភាេ៖
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គបកខ ជនផ្ែលបានកំែត្់ថាមានសិទ្ធិទ្ទ្ួ លបានជំនួយផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុនឹង្ត្ូវបាននត ល់
ជំនួយកនុងរយៈគេល្បាំមួយផ្ខ
គ្ិត្ចប់េីម្ែៃផ្ែលទ្ទ្ួ លបានការអនុម័ត្។
អែ កជំងឺផ្ែលមានលកខ ែៈសមបត្ត ិ្គ្ប់្ោន់ទ្ទ្ួ លបានជំនួយផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុអាច្ត្ូវប
ញ្ញជក់ថា មិនមានការផ្ទៃស់បតរសា
ូ ថ នភាេហិរញ្ញ វត្ថុរបស់េួកគគ្គៅចុងបញ្ច ប់ម្ន្បាំមួយ
(៦) ផ្ខ ផ្ែលមានសុេលភាេ គែើមបីេនារជំនួយស្មាប់រយៈគេល្បាំមួយ (៦)
ផ្ខគទ្ៀត្។
អន កជំងឺដែលមិនមានការធាន្ទរ៉ាប់រង៖
អែ កជំងឺផ្ែលោមនការធានារា៉ាប់រងេីត្ត្ិយជនផ្ែលនតល់គដ្ឋយ្ក ុមហុនធានារា៉ាប់រង
សុខភាេឯកជន
ភាែក់្រធានារា៉ាប់រងស្មាប់
និគោជិកចូ លនិវត្ត ន៍
កមម វ ិធីសខា
ុ ភិបាលសហេ័នធ (រាប់បញ្្ល
ូ ទា ំង Medicareផ្ែល្ត្ូវបង់ម្ែៃ គសវាេាបាល
Medicaid,
SCHIP,
និង
CHAMPUS)
សំែងរបស់កមម ករ
ឬជំនួយរបស់ភាគ្ីទ្ីបីផ្ែលអាចរកបាន
គែើមបីចំណ្តយគលើការចំណ្តយគលើការផ្ែទា ំសុខភាេរបស់អែកជំងឺ។
អន កជំងឺដែលធាន្ទរ៉ាប់រងានត្ិចត្ួ ច៖
បុគ្គលណ្តផ្ែលមានការធានារា៉ាប់រងេីឯកជន
ឬរដ្ឋាភិបាលស្មាប់អែកណ្តផ្ែលជួ បការលំបាកផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថុគែើមបីចំណ្តយខទ ង់ចំណ្ត
យគដ្ឋយខល ួនឯង ស្មាប់គសវាគវជជ សារសត ផ្ែលនត ល់គដ្ឋយ WH។
ការេាាលបន្ទាន់៖
ការេាបាលចំបាច់ផ្ែល្ត្ូវបាននត លជ
់ ូន
គៅកនុងមនទ ីរគេទ្យស្មាកេាបាល បនាទប់េកា
ី រចប់គនត ើមម្នសាថនការេាបាលភាៃមៗ
មិនថារាងកាយ
ឬនល វូ ចិត្ត
ផ្ែលប្ាញគចញមកជាគរាគ្សញ្ញញធៃ ន់ធៃរខាៃំង
(រ ួមទា ំងការឈឺចប់ខាៃំង)
ផ្ែលមនុសសទ្ូ គៅគជឿថា
ការមិនទ្ទ្ួ លបានការេាបាលកនុងរយៈគេល
២៤
គមាង
អាចបណ្ត
ត លឲ្យសុខភាេអែ កជំងឺសថិត្កនុងគ្ោោះថាែក់
េិការភាេម្នមុខ្ររាងកាយ
ឬភាេមិនែំគែើរការម្នសរ ើរាងគ ឬផ្នែ កណ្តមួ យម្នរាងកាយ។
លកខ ខណឌពប្រជើ្
ពរ ើ្្ប្រមាប់
កយព្នើ្ុំជន
ំ ួយ
ហិរញ្ញវត្ថុរប្់
WH

គសវាកមម ផ្ែលមានគៅកនុងជំនួយផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុ
្ត្ូវគៅកនុងសត ង់ដ្ឋរម្នការអនុវត្ត ន៍គវជជ សារសត ផ្ែលអាចទ្ទ្ួ លយកបាន
ផ្ែលរ ួមមាន៖
1. ការគ្ិត្ម្ែៃ គសវាេាបាលរបស់គេទ្យម្ែគ្ូ
និងមិនផ្មនគេទ្យម្ែគ្ូ
ស្មាប់ការសគរ្គោះបនាទន់ ែូ ចផ្ែលបានផ្ចងខាងគលើ។
2. ម្ែៃ ឈន ួលវ ិជាជជីវៈរបស់គេទ្យម្ែគ្ូ និងមិនផ្មនគេទ្យម្ែគ្ូ ស្មាប់ការសគរ្គោះប
នាទន់ែូចបានផ្ចងខាងគលើ
ផ្ែល្ត្ូវបាននត ល់កំែត្់គដ្ឋយអែ កនត ល់គសវាេាបាល ផ្ែលបគ្មើការឲ្យ WH
និងមនទ ីរគេទ្យម្ែគ្ូ ែូ ចមានផ្ចងកនុងឧបសមព ័នធទ្ី ្បាំ (៥)។
3. ការបង់ម្ែៃ គសវាេាបាលរបស់គេទ្យម្ែគ្ូ
ស្មាប់ការេាបាលបនាទន់ែូច
ផ្ែលបានកំែត្់ខាងគលើ។
4. ការបង់ម្ែៃ គសវាេាបាលរបស់គេទ្យម្ែគ្ូ
ស្មាប់ការេាបាលចំបាច់តាមគវជជ សារសត ែូ ចផ្ែលបានកំែត្់ខាងគលើ។
5. ម្ែៃ ឈន ួលវ ិជាជជីវៈរបស់គេទ្យម្ែគ្ូ
ស្មាប់ការេាបាលបនាទន់
និងការេាបាលចំបាច់
ផ្ែល្ត្ូវបាននត លគ់ ដ្ឋយអែ កនត ល់គសវាេាបាល
ផ្ែលបគ្មើការគៅWH
និងមនទ ីរគេទ្យម្ែគ្ូ រែូ ចមានផ្ចងកនុងឧបសមព ័នធទ្ី្បាំ (៥)។

ព្វាកមម ដែលមិ
នមានពៅកនុងជំ
នួ យហិរញ្ញវត្ថុេី

គសវាេាបាលផ្ែលមិនមានរាប់បញ្្ល
ូ គៅកនុងជំនួយផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុរ ួមមាន៖
1. ម្ែៃ ឈន ួលវ ិជាជជីវៈ
និងម្ែៃ េាបាល
ស្មាប់គសវាេាបាលបនាទប់បនស ំែូ ចមានផ្ចងខាងគលើ។
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WH

ជំនួយដែលនតល់
ជូន

2. ម្ែៃ ឈន ួលវ ិជាជជីវៈ
ស្មាប់ការផ្ែទា ំផ្ែលនត លគ់ ដ្ឋយអែ កនតល់គសវា
ផ្ែលមិនសថ ិត្កនុងគោលនគោបាយជំនួយផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុ
(ឧទាហរែ៏្គ្ូគេទ្យឯកជន
អែ កឯកគទ្ស
ឬ្គ្ូគេទ្យជំនាញមិនផ្មនជាបុគ្គលិករបស់
WH
ការែឹកជញ្ជន
ូ គដ្ឋយរែយនត សគរ្គោះបនាទន់។
ល។
)
ែូ ចមានផ្ចងកនុងឧបសមព ័នធទ្ី្បាំ
(៥)
។
អែ កជំង្ឺ ត្ូវបានគលើកទ្ឹកចិត្តឲ្យទាក់ទ្ងអែ កនត ល់គសវាទា ំងគនោះគដ្ឋយផ្ទទល់
គែើមបីែឹងថាគត្ើេួកគគ្នត លជ
់ ំនួយផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុ គហើយគរៀបចំ បង់ម្ែៃ េាបាល។
សូ មគមើលឧបសមព ័នធទ្ី្បាំ
(៥)
ម្នបញ្ជ ីរបស់អែកនត ល់គសវាផ្ែលមិនសថ ិត្កនុងគោលនគោបាយគនោះ។
3. ម្ែៃ ឈន ួលវ ិជាជជីវៈ
និងគសវាេាបាលរបស់មនទ ីរគេទ្យមិនផ្មនម្ែគ្ូ
ស្មាប់ការេាបាលបនាទន់
និងការេាបាលចំបាច់គនសងគទ្ៀត្
ផ្ែលមិនផ្មនជាការសគរ្គោះបនាទន់ ែូ ចផ្ែលបានកំែត្់ខាងគលើ។
WH
នត ល់ជំនួយែល់អែកជំងឺផ្ែលដ្ឋក់ កយគសែ ើសុំជំនួយេីកមម វ ិធីជំនួយសាធារែៈនិងជំនួ
យផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុគៅមនទ ីរគេទ្យែូ ចផ្ែលបានេិេែ
៌ នាលមែ ិត្ខាងគ្កាម។
WH នឹងខិត្ខំ្បឹងផ្្បង គែើមបីែឹងចាស់េីសាថនភាេធានារា៉ាប់រងរបស់អែកជំងឺ
និងេ័ត្៌មានគនសងគទ្ៀត្
គែើមបីបញ្ញជក់េី វ ិសាលភាេធានារា៉ាប់រងគលើគសវាសគរ្គោះបនាទន់ ការស្មាកេាបាល
ឬការេិនិត្យសុខភាេផ្ែលនត ល់ជូនគដ្ឋយមនទ ីរគេទ្យ។
រាល់េ័ត្៌មានទា ំងអស់នឹង្ត្ូវ្បមូ ល
មុនគេលការ្បគ្ល់សមាភរៈ
ឬនត លគ់ សវាេាបាលណ្តមួ យ
ផ្ែលមិនរ ួមបញ្្ល
ូ ការសគរ្គោះបនាទន់
ឬការេាបាលបនាទន់។
មនទ ីរគេទ្យនឹងេនាគេលេាោមគែើមបីទ្ទ្ួ លបានេ័ត្មា
៌ នគនោះ
កនុងកំ ុ ងគេលនត លគ់ សវាសគរ្គោះបនាទន់ ឬការេាបាលបនាទន់ កនុងចាប់ EMTALA
្បសិនគបើែំគែើរការ
គែើមបីទ្ទ្ួ លបានេ័ត្៌មានគនោះនឹងេនាគេល
ឬរំខានែល់ការេិនិត្យ
ឬគសវាសុខភាេ
ផ្ែលគធវ ើគែើមបីឲ្យមានគសថ រភាេ
កនុងលកខ ខែឌសគរ្គោះបនាទន់។
ការេាោមគសុើបសួ រជាមុនគដ្ឋយសមគហត្ុនលរបស់មនទ ីរគេទ្យ
កនុងការគសុើបអគងក ត្ថាគត្ើការធានារា៉ាប់រងរបស់ភាគ្ីទ្ីបី
ឬធនធានគនសងគទ្ៀត្
ផ្ែលអាចទ្ទ្ួ លខុស្ត្ូវចំគ ោះម្ែៃ គសវាេាបាលផ្ែលមនទ ីរគេទ្យនត ល់គសវាជូ ន រ ួមមាន
បុផ្នត មិន្ត្ូវបានកំែត្់្ត្ឹមគនោះ
គែើមបីរកឲ្យគ ើញថា
គត្ើអែកជំងឺ្បសិនគបើមានការធានារា៉ាប់រងផ្ែល្គ្បែែតប់គលើម្ែៃផ្ែលអាចទាមទារ
បានរ ួមមាន៖
(១)
ធានារា៉ាប់រងោនយនត
ឬគគ្ហដ្ឋាន
(២)
ធានារា៉ាប់រងគលើគ្ោោះថាែក់ទ្ូគៅ
ឬការរងរបួ សផ្ទទល់ខល ួន
(៣)
ធានារា៉ាប់រងស្មាប់និគោជិក
និង
(៤)
ធានារា៉ាប់រងស្មាប់សិសសនិសសិត្
កនុងចំគនាមធានារា៉ាប់រងគនសងៗគទ្ៀត្។
្បសិនគបើ
មនទ ីរគេទ្យអាចកំែត្់អត្ត សញ្ញញែភាគ្ីទ្ីបី
ផ្ែលមានទ្ំនួលខុស្ត្ូវ
ឬអាចទ្ទ្ួ លបាន្បាក់សែ
ំ ងេីភាគ្ីទ្ីបី
ឬ្បភេគនសងៗគទ្ៀត្
(រ ួមទា ំងេី្ក ុមហុនធានារា៉ាប់រងឯកជន
ឬកមម វ ិធីរែា គនសងៗគទ្ៀត្)
មនទ ីរគេទ្យនឹងរាយការែ៍េកា
ី របង់្បាក់គៅកមម វ ិធីផ្ែល ក់េ័នធគនាោះ
គែើមបីអាចទ្ូ ទាត្់សំែង
្បសិនគបើ
្ត្ឹម្ត្ូវតាមត្្មូវការម្នែំគែើរការទាមទាររបស់កមម វ ិធីគនាោះ
ទ្ល់នឹងការទាមទារណ្តមួ យផ្ែលអាច្ត្ូវបានបង់គដ្ឋយភាគ្ីទ្ីបី
ឬ្បភេគនសងគទ្ៀត្។
ស្មាប់កមម វ ិធីជំនួយសាធារែៈរបស់រែា ផ្ែលេិត្ជាអាចចំណ្តយគៅគលើម្ែៃ គសវាេា
បាល
មនទ ីរគេទ្យមិនត្្មូវឲ្យមានទាមទារេីអែកជំ
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ឹ ថា
គលើការធានារា៉ាប់រងរបស់ភាគ្ីទ្ីបីគ ើយ។
កនុងករែីទា ំងគនោះអែ កជំងឺគ្ួរផ្ត្ែង
កមម វ ិធីរែា ផ្ែលអាចគ្បើ្បាស់បានស្មាប់ ម្ែៃគសវាេាបាលផ្ែលនត ល់ឲ្យអែ កជំង។ឺ
WH
នឹងេិនិត្យគមើលតាម
្បេ័នធគនទ ៀងផ្ទទត្់ភាេ្ត្ឹម្ត្ូវម្នសិទ្ធិទ្ទ្ួ លការធានារា៉ាប់រង Massachusetts (EVS)
គែើមបី្បាកែថា
អែ កជំងឺមិនផ្មនជាអែ កជំងឺផ្ែលមាន្បាក់ចំែូលទាប
និងមិនបានដ្ឋក់ កយគសែ ើសុំការធានារា៉ាប់រងេី
MassHealth
ផ្ែលជាកមម វ ិធីទ្ូទាត្់ជំនួយបុេវោភផ្ែលែំគែើរការគដ្ឋយ
Health
Connector
កមម វ ិធីសនត ិសុខគវជជ សារសត របស់កុមារ
ឬបណ្ត
ត ញសុវត្ថ ិភាេសុខភាេ
មុនគេលបញ្ជន
ូ ការគសែ ើសុំបង់្បាក់ គៅកាន់កា រ ិោល័យបណ្ត
ត ញសុវត្ថ ិភាេសុខភាេ
ស្មាប់ការទ្ូ ទាត្់បំែុលមិនអាចទ្ូ ទាត្់បាន។
កមម វ ិធីជំនួយ
សាធារណៈ

ស្មាប់អែកជំងឺផ្ែលមិនមានការធានារា៉ាប់រង
ឬអែ កជំងឺផ្ែលមានធានារា៉ាប់រងមិន្គ្ប់្ោន់
មនទ ីរគេទ្យនឹងគធវ ើការជាមួ យអែ កជំងឺផ្បបគនោះ
គែើមបីជួយេួ កគគ្កនុងការដ្ឋក់ កយគសែ ើសុំកមម វ ិធីជំនួយសាធារែៈផ្ែលអាចបង់្បាក់
គលើ វ ិក័យប័្ត្មនទ ីរគេទ្យមួ យចំនួន
ឬទា ំងអស់ផ្ែលមិនបានបង់។
គែើមបីជួយអែ កជំងឺផ្ែលោមនការធានារា៉ាប់រង
និងអែ កជំងឺផ្ែលមានធានារា៉ាប់រងមិន្គ្ប់្ោន់
ដ្ឋក់ កយគលើជគ្មើសផ្ែលអាចនត ល់ជូនបាន
និងសម្សប
មនទ ីរគេទ្យនឹងនត ល់ឲ្យមនុសសទា ំងអស់នូវការជូ នែំែឹងជាទ្ូ គៅ
អំេីលទ្ធ ភាេម្នកមម វ ិធីជំនួយសាធារែៈ
កនុងអំ ុ ងគេលការចុោះគ្មោះ
គដ្ឋយផ្ទទល់របស់អែកជំងឺ
គៅទ្ីតាង
ំ មនទ ីរគេទ្យស្មាប់គសវាេាបាល
គដ្ឋយវ ិកក យប្ត្ផ្ែល្ត្ូវបានគនាគើ ៅឲ្យអែ កជំងឺ
ឬ្ក ុមហុនធានារា៉ាប់រង
គហើយគៅគេលផ្ែលអែ កនតល់គសវា្ត្ូវបានជូ នែំែឹង
ឬតាមរយៈការគសុើបអគងក ត្របស់ខល ួន
ែឹងអំេីការផ្ទៃស់បតរសា
ូ ថ នភាេសិទ្ធិទ្ទ្ួ លការធានារា៉ាប់រង
របស់អែកជំងឺស្មាប់ការធានារា៉ាប់រងសាធារែៈ ឬឯកជន។
អែ កជំងឺគៅមនទ ីរគេទ្យអាចមានសិទ្ធិទ្ទ្ួ លគសវាផ្ែទា ំសុខភាេគដ្ឋយឥត្គ្ិត្ម្ែៃ
ឬការបញ្្ុោះត្ម្មៃ
តាមរយៈកមម វ ិធីជំនួយសាធារែៈនានារបស់រែា
(រ ួមទា ំង
គដ្ឋយមិនកំែត្់ចំគ ោះ
MassHealth
ផ្ែលជាកមម វ ិធីទ្ូទាត្់ជំនួយបុេវោភផ្ែលែំគែើរការគដ្ឋយ
Health
Connector
ិធី
កមម វ សនត ិសុខគវជជ សារសត របស់កុមារ
ឬបណ្ត
ត ញសុវត្ថ ិភាេសុខភាេ)។
កមម វ ិធីផ្បបគនោះ
មានគោលបំែងជួ យអែ កជំងឺផ្ែលមានចំែូលទាប
គដ្ឋយគ្ិត្គ្ូ រេីសមត្ថ ភាេរបស់បុគ្គលមាែក់ៗ
កនុងការចូ លរ ួមចំផ្ែកគលើការចំណ្តយស្មាប់ម្ែៃ គសវាេាបាល
របស់ោត្់។
ស្មាប់អែកជំងឺផ្ែលមិនមានការធានារា៉ាប់រង
ឬអែ កជំងឺផ្ែលមានធានារា៉ាប់រងមិន្គ្ប់្ោន់
មនទ ីរគេទ្យនឹងជួ យេួ កគគ្កនុងការដ្ឋក់ កយគសែ ើសុំការធានារា៉ាប់រងតាមរយៈ
កមម វ ិធីជំនួយសាធារែៈ
ផ្ែលអាចគចញម្ែៃ េាបាលទា ំងអស់
ឬមួ យចំនួនែល់មនទ ីរគេទ្យ។
មនទ ីរគេទ្យអាចជួ យអែ កជំងឺ
កនុងការចុោះគ្មោះចូ លកនុងកមម វ ិធីធានារា៉ាប់រងសុខភាេរបស់រែា ។
ផ្ែលរ ួមមាន
MassHealth ផ្ែលជាកមម វ ិធីទ្ូទាត្់ជំនួយបុេវោភផ្ែលែំគែើរការគដ្ឋយ Health
Connector
កមម វ ិធីសនត ិសុខគវជជ សារសត របស់កុមារ
ឬ
បណ្ត
ត ញសុវត្ថ ិភាេសុខភាេ។
ស្មាប់កមម វ ិធីទា ំងគនោះ
អែ កដ្ឋក់ កយអាចគសែ ើសដ្ឋ
ុំ ក់ កយ
តាមគគ្ហទ្ំេ័រ
(ផ្ែលសថ ិត្គៅគលើគគ្ហទ្ំេ័រ
Health
Connector
របស់រែា )
កយសុំជា្កដ្ឋស
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ឬតាមទ្ូ រស័េទជាមួ យត្ំណ្តងផ្នែ កគសវាកមម អត្ិែិជន
ផ្ែលមានទ្ីតាង
ំ គៅ
MassHealth
ឬ
Health
Connector។
បុគ្គលមាែក់ៗក៏អាចគសែ ើសុំជន
ំ ួយ
េីអែកេិគ្ោោះគោបល់ផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុ
គៅមនទ ីរគេទ្យ
(ក៏្ត្ូវបានគគ្គៅនងផ្ែរ
ថាអែ កឯគទ្ស្បឹកាគោបល់គលើ កយសុំ)
ជាមួ យនឹងការដ្ឋក់ កយគសែ ើសុំតាមគគ្ហទ្ំេ័រ ឬតាមរយៈ កយសុជា
ំ ្កដ្ឋស។
ជំនួយតាមរយៈ
បណ្ត
ត ញ្ុវត្ា ភា
ិ
េ្ុខភាេ

តាមរយៈការចូ លរ ួមគៅកនុង
បណ្ត
ត ញសុវត្ថ ិភាេសុខភាេរែា
Massachusetts
មនទ ីរគេទ្យក៏នតល់ជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថុ
ែល់អែកជំងឺផ្ែលមាន្បាក់ចំែូលទាបផ្ែលមិនមានការធានារា៉ាប់រង
និងការធានារា៉ាប់រងបានត្ិចត្ួ ច
ផ្ែលជាអែ ករស់គៅរែា Massachusetts
គហើយផ្ែលមានក្មិត្្បាក់ចំែូលេិត្្បាកែផ្មន។
បណ្ត
ត ញសុវត្ថ ិភាេសុខភាេ្ត្ូវបានបគងក ើត្គ ើង
គែើមបីជួយគចញម្ែៃ ចំណ្តយកនុងការនត ល់គសវាផ្ែទា ំផ្ែលនត ល់ជូនែល់អែកជំងឺ
ផ្ែលមិនមានការធានារា៉ាប់រង
និងអែ កជំងឺផ្ែលមានការធានារា៉ាប់រងទាប
តាមរយៈការេាបាលគដ្ឋយបង់ម្ែៃ ឬការបញ្្ុោះត្ម្មៃ គៅតាមមនទ ីរគេទ្យធំៗ កនុងរែា
Massachusetts។
បណ្ត
ត ញសុវត្ថ ិភាេសុខភាេ
ដ្ឋក់បញ្្ល
ូ ោែម្នការផ្ែទា ំសុខភាេផ្ែលមិនមានការបង់្បាក់
្ត្ូវបានគធវ ើគ ើងតាម
រយៈការវាយត្ម្មៃ គលើមនទ ីរគេទ្យនីមួយៗ
គែើមបីរា៉ាប់រងការចំណ្តយម្នការេាបាលស្មាប់អែកជំងឺផ្ែលោមនការធានារា៉ាប់រង
និងអែ កជំងឺផ្ែលមានការធានាទាបជាមួ យនឹង្បាក់ចំែូលគ្កាម
៣០០%
ម្នក្មិត្ភាេ្កី្ករបស់សហេ័នធ។
អែ កជំងឺផ្ែលមានចំែូលទាបផ្ែលទ្ទ្ួ លបានគសវាគៅមនទ ីរគេទ្យ
អាចមានសិទ្ធិទ្ទ្ួ លបានជំនួយផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុ
តាមរយៈបណ្ត
ត ញសុវត្ថ ិភាេសុខភាេ
រ ួមទា ំងការផ្ែទា ំឥត្គ្ិត្ម្ែៃ
ឬបញ្្ុោះម្ែៃ
ស្មាប់គសវាេាបាលផ្ែលមានសិទ្ធិទ្ទ្ួ លបានកនុងបណ្ត
ត ញសុវត្ថ ិភាេ
សុខភាេ
ែូ ចផ្ែលបានកំែត្់កនុង 101 CMR 613.00។

(ក) បណ្ត
ត ញសុវត្ថ ិភាេសុខភាេ - អាទ្ិភាេ

អែ កជំងឺផ្ែលមិនមានការធានារា៉ាប់រង ផ្ែលជាអែ ករស់គៅរែា Massachusetts
ជាមួ យនឹង្បាក់ចំែូលែុល្បចំ្គ្ួ សារ
MassHealth
MAGI
ឬ្បាក់ចំែូល្គ្ួ សារផ្ែលមានភាេនលលំបាកស្មាប់ផ្នែ កគវជជ សារសត
ែូ ចផ្ែលបានេិេែ៌នាកនុង ១០១ CMR ៦១៣.០៤ (១) ចគនាៃោះេី ០-៣០០%
ម្នក្មិត្ភាេ្កី្ករបស់សហេ័នធ
អាច្ត្ូវបានកំែត្់ថា
មានសិទ្ធិទ្ទ្ួ លបានគសវាគៅកនុង បណ្ត
ត ញសុវត្ថ ិភាេសុខភាេ។
រយៈគេលសម្សប និង្បគភទ្គសវាេាបាលស្មាប់បណ្ត
ត ញសុវត្ថ ិភាេសុខភាេ
អាទ្ិភាេ
្ត្ូវបានកំែត្់ស្មាប់អែកជំងឺផ្ែលមានសិទ្ធិចុោះគ្មោះចូ លកនុងកមម វ ិធីទ្ូទាត្់ជំនួ
យេិគសស
ផ្ែលែំគែើរការគដ្ឋយ
Health
Connector
ែូ ចផ្ែលបានេិេែ៌នាគៅកនុង 101 CMR 613.04 (5) (a) និង (b) ។
អែ កជំងឺផ្ែលមានលកខ ខែឌ្ត្ូវនឹងកមម វ ិធីសុខភាេនិសសិត្ របស់ M.G.L. c. 15A,
§ 18 មិនមានសិទ្ធិទ្ទ្ួ លបាន បណ្ត
ត ញសុវត្ថ ិភាេសុខភាេ - អាទ្ិភាេគនាោះគទ្។

(ខ) បណ្ត
ត ញសុវត្ថ ិភាេសុខភាេ - ក្មិត្បនាទប់

អែ កជំងឺផ្ែលជាអែ ករស់គៅរែា
Massachusetts
ជាមួ យនឹងការធានារា៉ាប់រងសុខភាេបឋម និង្បាក់ចំែូល្គ្ួ សារ MassHealth
MAGI ឬ្គ្ួ សារផ្ែលមាន្បាក់ចំែូលមិន្គ្ប់្ោន់ស្មាប់គសវាសុខាភិបាល
ែូ ចផ្ែល្ត្ូវបានេិេែ៌នាកនុង 101 CMR 613.04(1) ចគនាៃោះេី ០ គៅ ៣០០%
ម្នក្មិត្ភាេ្កី្កសហេ័នធ
អាច្ត្ូវបានកំែត្់ថា
គោលនគោបាយជំនួយផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុរបស់មនទ ីរគេទ្យ Winchester

កំផ្ែ សីហា 20

ទ្ំេ័រទ្ី 10

មានសិទ្ធិទ្ទ្ួ លបានគសវាផ្ែទា ំសុខភាេគនសងៗ។
រយៈគេលម្នការមានសិទ្ធិ
និង្បគភទ្គសវាេាបាលស្មាប់បណ្ត
ត ញសុវត្ថ ិភាេសុខភាេ - ក្មិត្បនាទប់
្ត្ូវបានកំែត្់ស្មាប់អែកជំងឺផ្ែលមានសិទ្ធិចុោះគ្មោះកនុងកមម វ ិធីទ្ូទាត្់ជំនួយ
េិគសសផ្ែលែំគែើរការគដ្ឋយបណ្ត
ត ញសុវត្ថ ិភាេសុខភាេ
ក្មិត្បនាទប់
ែូ ចផ្ែលបានផ្ចងកនុងគលខ 101 CMR 613.04(5)(a)
និង (b) ។
អែ កជំងឺផ្ែលមានលកខ ខែឌ្ត្ូវនឹងកមម វ ិធីសុខភាេនិសសិត្ របស់ M.G.L. c. 15A,
§
18
មិនមានសិទ្ធិទ្ទ្ួ លបានបណ្ត
ត ញសុវត្ថ ិភាេសុខភាេ
ក្មិត្បនាទប់គនាោះគទ្។

(គ្) បណ្ត
ត ញសុវត្ថ ិភាេសុខភាេ - គដ្ឋយផ្នែ ក

អែ កជំងឺផ្ែលមានលកខ ែៈសមបត្ត ិ្គ្ប់្ោន់ស្មាប់បណ្ត
ត ញសុវត្ថ ិភាេសុខភាេ អាទ្ិភាេ
ឬបណ្ត
ត ញសុវត្ថ ិភាេសុខភាេ
ក្មិត្បនាទប់
ជាមួ យ្បាក់ចំែូល្គ្ួ សារផ្ែលអាចរាប់បញ្្ល
ូ កនុង
MassHealth
MAGI
ថាទ្ទ្ួ លបានេី
១៥០,១%
គៅ
៣០០%
ម្នក្មិត្ភាេ្កី្កសហេ័នធ
អាច្ត្ូវបានកាត្់កងជាគរៀងរាល់ឆ្ែំ
្បសិនគបើសមាជិកទា ំងអស់ម្ន្គ្ួ សារសថ ិត្កនុង្ក ុមបង់្បាក់េិគសស
(PBFG)
មាន្បាក់ចំែូលខព សជា
់ ង
១៥០,១%
ម្នក្មិត្ភាេ្កី្កសហេ័នធ។
្ក ុមគនោះ្ត្ូវបានកំែត្់គៅកនុង 130 CMR 501.0001 ។
្បសិនគបើសមាជិកម្ន
PBFG
មាន
FPL
ទាបជាង
១៥០.១%
គនាោះមិនមានការបង់្បាក់ស្មាប់សមាជិកណ្តមួ យម្ន
PBFG
គទ្។
ការបង់្បាក់្បចំឆ្ែគំ សម ើនង
ឹ ចំនួនធំបំនុត្ម្ន៖
១.
កមម វ ិធីទ្ូទាត្់ជំនួយបុេវោភរា៉ាប់រងចំណ្តយទាបបំនុត្ផ្ែលែំគែើរការគដ្ឋយ
បុេវោភរា៉ាប់រងសុខភាេផ្ែល្ត្ូវបានផ្កស្មួ លស្មាប់ទ្ំហំ
PBFG
សមាមា្ត្គៅនឹងសត ង់ដ្ឋរ្បាក់ចំែូលរបស់
MassHealth
FPL
គ្ិត្ចប់េីគែើមឆ្ែ។ំ ឬ
២. ៤០% ម្នភាេខុសោែរវាង្បាក់ចំែូល្គ្ួ សារ MassHealth MAGI
ទាបបំនុត្
ឬ្គ្ួ សារផ្ែលមាន្បាក់ចំែូលមិន្គ្ប់្ោន់ស្មាប់គ សវាសុខាភិបាល
ែូ ច ផ្ែល្ត្ូវបានេិេែ៌នាកនុង 101 CMR 613.04(1) កនុង PBFG
របស់អែកដ្ឋក់ កយនិង ២០០ ភាគ្រយម្ន FPL។
( ) បណ្ត
ត ញសុវត្ថ ិភាេសុខភាេ - ភាេខវ ោះខាត្គែើមបីទ្ូទាត្់គសវាគវជជ សារសត
អែ ករស់គៅរែា
Massachusetts
ផ្ែលមាន្បាក់ចំែូលណ្តមួ យ
អាចមានលកខ ែៈ្គ្ប់្ោន់ស្មាប់បណ្ត
ត ញសុវត្ថ ិភាេសុខភាេ
ភាេខវ ោះខាត្គែើមបីទ្ូទាត្់គសវាគវជជ សារសត
តាមរយៈបណ្ត
ត ញសុវត្ថ ិភាេសុខភាេ
្បសិនគបើការចំណ្តយគលើផ្នែ កគវជជ សារសត ផ្ែលបានគ្បើ្បាស់
គ្ចើនជាង្បាក់ចំែូលរបស់ោត្់
ផ្ែលោត្់មិនអាចបង់ម្ែៃ គសវាសុខភាេបាន។
គែើមបីមានលកខ ែៈ្គ្ប់្ោន់ស្មាប់ការេាបាលផ្ែល្គ្បែែតប់គដ្ឋយភាេខវ ោះ
ខាត្គែើមបីទ្ទ្ួ លបានគសវាសុខាភិបាលបាន
អែ កគសែ ើសុំ្ត្ូវផ្ត្បញ្ញជប់េម្ី ែៃ គសវាេាបាលគលើសេីភាគ្រយផ្ែលមានគៅកនុង្បា
ក់ចំែូល របស់អែកដ្ឋក់ កយែូ ចផ្ែលបានកំែត្់កនុង 101 CMR 613។
វ ិភាគ្ទានផ្ែល្ត្ូវចំណ្តយគដ្ឋយអែ កគសែ ើស្ុំ ត្ូវបានគ្ែនាជាភាគ្រយផ្ែលបា
នកំែត្់គលើ្បាក់ចំែូលផ្ែលអាចរាប់បានកនុង 101 CMR 613.05(1)(b)
ផ្នែ កគៅគលើ
ក្មិត្ម្នភាេ្កី្កកំែត្់ស្មាប់ការខវ ោះខាត្ស្មាប់គសវាសុខាភិបាល
គ្ុែនឹង្បាក់ចំែូលជាក់ផ្សត ងតាមការចំណ្តយេិត្្បាកែ
មិនមានសិទ្ធិទ្ទ្ួ លបានការទ្ូ ទាត្់េីបណ្ត
ត ញសុវត្ថ ិភាេសុខភាេ
ផ្ែលអែ កដ្ឋក់ កយគសែ ើសគុំ នាោះគទ្។
ផ្ត្នឹងគៅផ្ត្្ត្ូវបង់ម្ែៃ ចំណ្តយ។
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ស្មាប់ត្្មូវការបផ្នថ ម
ស្មាប់ភាេខវ ោះខាត្ស្មាប់គសវាសុខាភិបាល្ត្ូវបានបញ្ញជក់
613.05 ។

101

CMR

មនទ ីរគេទ្យអាចគសែ ើស្ុំ បាក់ត្មក ល់េីអែកជំងឺ
ផ្ែលមានសិទ្ធិទ្ទ្ួ លបានការេាបាលកនុងលកខ ខែឌភាេខវ ោះខាត្គលើការទ្ូ ទាត្់គសវាគវ
ជជ សារសត ។
្បាក់ត្មក លន
់ ឹង្ត្ូវបានកំែត្់្ត្ឹម
២០%
ម្នការចូ លរ ួមវ ិភាគ្ទានគលើភាេលំបាកគលើការទ្ូ ទាត្់ផ្នែ កគវជជ សារសត រហូ ត្ែល់ ១០០០
ែុោៃរ។
សមត្ុលយផ្ែលគៅសល់ទា ំងអស់
នឹង្ត្ូវអនុវត្ត តាមលកខ ខែឌផ្ននការទ្ូ ទាត្់ផ្ែលបានកំែត្់គ ើងគៅកនុង
101
CMR 613.08(1)(g)។
ចំគ ោះភាេខវ ោះខាត្គលើការទ្ូ ទាត្់គសវាគវជជ សារសត
មនទ ីរគេទ្យនឹងគធវ ើការជាមួ យអែ កជំងឺគែើមបីកំែត្់ថា
គត្ើកមម វ ិធីមួយែូ ចជាភាេខវ ោះខាត្គលើការទ្ូ ទាត្់គសវាគវជជ សារសត
សម្សប ឬអត្់
គហើយដ្ឋក់ កយគសែ ើសុំភាេខវ ោះខាត្គលើការទ្ូ ទាត្់គសវាគវជជ សារសត គៅកាន់បណ្ត
ត ញសុវត្ថ ិ
ភាេសុខភាេ។ វាជាកាត្េវ កិចចរបស់អែកជំងឺកនុងការនត ល់េ័ត្៌មានចំបាច់ទា ំងអស់
តាមការគសែ ើសុំរបស់មនទ ីរគេទ្យ
កនុងគេលគវោសម្សប
គែើមបីធានាថាមនទ ីរគេទ្យអាចដ្ឋក់ កយគសែ ើសុំឲ្យបានគេញគលញ។
ត្ួ ន្ទទីរប្់អនក
ប្របឹកាពោបល់
ដននកហិរញ្ញវត្ថុ

មនទ ីរគេទ្យនឹងជួ យអែ កជំងឺផ្ែលោមនការធានារា៉ាប់រង
និងអែ កជំងឺមានធានារា៉ាប់រងបានត្ិចត្ួ ច
ដ្ឋក់ កយគសែ ើសុំការធានារា៉ាប់រងសុខភាេតាមរយៈកមម វ ិធីជំនួយសាធារែៈ (រ ួមទា ំង
MassHealth ផ្ែលជាកមម វ ិធីទ្ូទាត្់ជំនួយបុេវោភផ្ែលែំគែើរការគដ្ឋយ Health
Connector កមម វ ិធីសនត ិសុខគវជជ សារសត របស់កុមារ) គហើយគធវ ើការជាមួ យបុគ្គលមាែក់ៗ
គែើមបីចុោះគ្មោះេួ កគគ្តាមការសមរមយ។
មនទ ីរគេទ្យក៏នឹងជួ យអែ កជំងឺ
ផ្ែលមានបំែងគសែ ើសុំជំនួយផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុតាមរយៈបណ្ត
ត ញសុវត្ថ ិភាេសុខភាេនង
ផ្ែរ។
មនទ ីរគេទ្យនឹង៖
ក)
នត ល់េ័ត្៌មានអំេីកមម វ ិធីទា ំងអស់
រ ួមមាន
MassHealth
ផ្ែលជាកមម វ ិធីទ្ូទាត្់ជំនួយបុេវោភផ្ែលែំគែើរការគដ្ឋយ
Health
Connector
កមម វ ិធីសនត ិសុខគវជជ សារសត របស់កុមារ និងបណ្ត
ត ញសុវត្ថ ិភាេសុខភាេ។
ខ)
ជួ យបុគ្គលមាែក់ៗបំគេញ កយសុំែមីស្មាប់ការធានារា៉ាប់រង
ឬគសែ ើសុំបនត ស្មាប់ការធានារា៉ាប់រងផ្ែលមាន្សាប់។
គ្ គធវ ើការជាមួ យបុគ្គលមាែក់ៗ គែើមបីទ្ទ្ួ លបានឯកសារចំបាច់ទា ំងអស់។
) ដ្ឋក់ កយគសែ ើសុំ ឬសុំបនត (រ ួមជាមួ យឯកសារចំបាច់ទា ំងអស់)
ង)
នត ល់ជំនួយគៅគេលចំបាច់
គហើយគបើ្ត្ូវបានអនុញ្ញញត្ិ
គ្កាមផ្ែនកំែត្់ម្ន្បេ័នធបច្ុបបនែ
ជាមួ យកមម វ ិធីសតីេីសាថនភាេម្នកមម វ ិធី
និងការបនត គ ើង វ ិញ។
ច) ជួ យសំរ ួលែល់ការចុោះគ្មោះគបកខ ជន ឬអែ កទ្ទ្ួ លនលគៅកនុងកមម វ ិធីធានារា៉ាប់រង
និង
ឆ ) ជួ យ និងនត ល់ជំនួយកនុងការចុោះគ្មោះអែ កគបាោះគឆ្ែត្។
មនទ ីរគេទ្យនឹងផ្ែនាំអែកជំងឺអំេីកាត្េវ កិចចរបស់េួកគគ្ កនុងការនត ល់ជូនមនទ ីរគេទ្យ
និងទ្ីភាែក់្ររែា ផ្ែល ក់េ័នធនូវេ័ត្៌មាន្ត្ឹម្ត្ូវ
និងទាន់គេលគវោ
ទាក់ទ្ងនឹងគ្មោះគេញ
អាសយដ្ឋាន
គលខទ្ូ រស័េទ
ម្ែៃ ផ្ខឆ្ែក
ំ ំគែើត្
គលខសនត ិសុខសងគ ម
(គបើមាន)
ជគ្មើសម្នការធានារា៉ាប់រងបច្ុបបនែ
រាប់បញ្្ល
ូ ទា ំងគគ្ហដ្ឋាន
ោនយនត
និងការធានារា៉ាប់រងគនសងៗគទ្ៀត្)
ផ្ែលអាចរា៉ាប់រងម្ែៃ ចំណ្តយម្នការេាបាល
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ធនធានហិរញ្ញ វត្ថុផ្ែលអាចគ្បើ្បាស់បាននិងេ័ត្៌មានអំេីសញ្ញជត្ិនិងសិទ្ធិអគនាត្ប
គវសន៍។
េ័ត្៌មានគនោះនឹង្ត្ូវបញ្ជន
ូ គៅរែា
ផ្ែលជាផ្នែ កមួ យម្ន កយសុំជំនួយកមម វ ិធីសាធារែៈ
គែើមបីកំែត្់ថា
មានការធានារា៉ាប់រងស្មាប់ម្ែៃ គសវាេាបាលផ្ែលបាននត ល់ជូនបុគ្គលគនាោះ។
្បសិនគបើបុគ្គល
ឬអែ កធានាមិនអាចនតល់េ័ត្៌មានចំបាច់
មនទ ីរគេទ្យអាច
(តាមការគសែ ើសុំរបស់បុគ្គល)
នឹងខិត្ខំ្បឹងផ្្បងផ្ែលសមគហត្ុនល
គែើមបីទ្ទ្ួ លបានេ័ត្៌មានបផ្នថ មេី្បភេគនសងៗគទ្ៀត្។
កិចចខិត្ខំ្បឹងផ្្បងគនោះ
ក៏រ ួមបញ្្ល
ូ ទា ំងការគធវ ើការជាមួ យបុគ្គលគនាោះនងផ្ែរ
គៅគេល្ត្ូវបានគសែ ើសុំគដ្ឋយបុគ្គលមាែក់ៗ
គែើមបីកំែត្់ថា
គត្ើម្ែៃ ចំណ្តយគលើគសវាេាបាល
គ្ួ រផ្ត្្ត្ូវបានគនាគើ ៅបុគ្គលគនាោះ
គែើមបីគធវ ើបង់្បាក់ផ្ត្មដ ង។ បញ្ញាគនោះនឹងគកើត្គ ើង គៅគេលផ្ែលបុគ្គលមាែក់ៗ
នឹងទ្ទ្ួ លគសវាេាបាលរបស់េួកគគ្
កនុងកំ ុ ងគេលចុោះគ្មោះជាមុន
ខែៈគេលផ្ែលបុគ្គលគនាោះ្ត្ូវបានអនុញ្ញញត្ឲ្យចូ លមនទ ីរគេទ្យ
គេលគចញេីមនទ ីរគេទ្យ ឬស្មាប់គេលគវោមួ យរយៈ បនាទប់េីគចញេីមនទ ីរគេទ្យ។
េ័ត្៌មានផ្ែលមនទ ីរគេទ្យទ្ទ្ួ លបាន
នឹង្ត្ូវបានរកាទ្ុក្សបតាមចាប់សតីេីភាេឯកជន
និងសនត ិសុខរបស់សហេ័នធ
និងរែា ។
មនទ ីរគេទ្យក៏នឹងជូ នែំែឹងែល់អែកជំងឺ
កនុងកំ ុ ងគេលដ្ឋក់ កយគសែ ើសុំ
េីការទ្ទ្ួ លខុស្ត្ូវរបស់េួកគគ្ គែើមបីរាយការែ៍គៅមនទ ីរគេទ្យ និងទ្ីភាែក់្ររែា
ផ្ែលនតល់ការធានារា៉ាប់រងគលើគសវាេាបាលសុខភាេរបស់ភាគ្ីទ្ីបី
ផ្ែលអាចទ្ទ្ួ លខុស្ត្ូវកនុងការទ្ូ ទាត្់្បាក់សែ
ំ ង
រ ួមមាននទ ោះ
រែយនត
ឬការធានារា៉ាប់រងគនសងៗគទ្ៀត្។
្បសិនគបើ
អែ កជំងឺបានដ្ឋក់ កយសុស
ំ ំែងគៅកាន់ត្ត្ិយជន
ឬដ្ឋក់ កយបែតឹង្បឆ្ំងនឹងត្ត្ិយជន គនាោះមនទ ីរគេទ្យនឹងជូ នែំែឹងែល់អែកជំងឺ
អំេីត្្មូវការកនុងការជូ នែំែឹងែល់អែកនត ល់គសវា និងកមម វ ិធីរែា កនុងរយៈគេល 10
ម្ែៃ
បនាទប់េីសកមម ភាេផ្បបគនោះ។ អែ កជំងឺក៏នឹង្ត្ូវបានជូ នែំែឹងនងផ្ែរថា
េួ កគគ្្ត្ូវផ្ត្ទ្ូ ទាត្់សងទ្ីភាែក់្ររែា
ផ្ែលសម្សបគៅនឹងចំនួនទ្ឹក្បាក់ម្នការផ្ែទា ំសុខភាេ
ផ្ែលនតល់គដ្ឋយកមម វ ិធីរបស់រែា
្បសិនគបើមានការទ្ទ្ួ លបានមកវ ិញគលើបែតឹងទាមទារសំែង
ឬ្បគ្ល់សិទ្ធិឲ្យរែា
ិញ
គែើមបីអនុញ្ញញត្ឲ្យវាទ្ទ្ួ លបានមកវ នូ វចំនួនទ្ឹក្បាក់ផ្ែលបានចំណ្តយ។
គៅគេលបុគ្គលមាែក់ៗទាក់ទ្ងមនទ ីរគេទ្យ
គនាោះមនទ ីរគេទ្យនឹងេាោមកំែត្់ថា
គត្ើបុគ្គលមាែក់គនាោះ មានលកខ ែៈសមបត្ត ិ្គ្ប់្ោន់ស្មាប់កមម វ ិធីជំនួយសាធារែៈ
ឬស្មាប់ជំនួយផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុេីមនទ ីរគេទ្យ។
បុគ្គលផ្ែលបានចុោះគ្មោះគហើយគៅកនុងកមម វ ិធីជំនួយសាធារែៈ
អាចមានលកខ ែៈសមបត្ត ិ្គ្ប់្ោន់ស្មាប់អត្ថ ្បគោជន៍ជាក់ោក់។
បុគ្គលមាែក់ក៏អាចមានលកខ ែៈ្គ្ប់្ោន់
ស្មាប់ជំនួយបផ្នថ មគដ្ឋយផ្នែ កគលើកមម វ ិធីជំនួយផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុរបស់មនទ ីរគេទ្យ
គដ្ឋយផ្នែ កគលើ្បាក់ចំែូលផ្ែលបានកត្់្តាជាឯកត្ត ជន
្ទ្េយសមបត្ត ិ
និងការចំណ្តយខាងគវជជសារសត ផ្ែលអាចគធវ គើ ៅបាន។
កាត្េវ កិចច
អន កជំងឺ

មុនគេលមកទ្ទ្ួ លគសវាផ្ែទា ំសុខភាេណ្តមួ យ
(គលើកផ្លងផ្ត្
គសវាេាបាលផ្ែល្ត្ូវបាននត ល់ឲ្យ
គែើមបីកំែត្់ថា
គត្ើអែកជំងឺមានសាថនភាេផ្ែលបានកំែត្់ថា
ជាសាថនភាេសគរ្គោះបនាទន់
ឬ្ត្ូវការការេាបាលបនាទន់)
អែ កជំងឺ្ត្ូវបានគគ្រំេឹងថា
នឹងនត ល់េ័ត្៌មានទាន់គេលគវោ
និង្ត្ឹម្ត្ូវអំេីសាថនភាេធានារា៉ាប់រងបច្ុបបនែ របស់េួកគគ្ េ័ត្៌មាន ្បជាសារសត

គោលនគោបាយជំនួយផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុរបស់មនទ ីរគេទ្យ Winchester
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េ័ត្៌មានការផ្ទៃស់បតរ្បាក់
ូ
ចំែូល្គ្ួ សារ ឬការធានារា៉ាប់រងជា្ក ុម (្បសិនគបើមាន)
គហើយ្បសិនគបើ ែឹងេ័ត្មា
៌ នអំេីការកាត្់គចញេីធានារា៉ាប់រង និងការចំណ្តយរ ួម
ផ្ែលត្្មូវគដ្ឋយកមម វ ិធីធានារា៉ាប់រ ួម ឬកមម វ ិធីហិរញ្ញ វត្ថុរ ួម ផ្ែលអាចគ្បើ្បាស់បាន។
េ័ត្៌មានលមែ ិត្ស្មាប់ធាត្ុនីមួយៗ
ផ្ែលគ្ួ រផ្ត្រ ួមបញ្្ល
ូ
បុផ្នត មិន្ត្ូវបានកំែត្់្ត្ឹម៖
 គ្មោះគេញ អាសយដ្ឋាន គលខទ្ូ រស័េទ ម្ែៃ ផ្ខឆ្ែំកំគែើត្ គលខសនត ិសុខសងគ ម
(គបើមាន) ជគ្មើស វ ិសាលភាេធានារា៉ាប់រងសុខភាេបច្ុបបនែ េ័ត្៌មានសញ្ញជត្ិ
និងសាថនភាេអគនាត្បគវសន៍
និងធនធានហិរញ្ញ វត្ថុផ្ែលអាច ក់េ័នធនឹងអែ កជំងឺ
ផ្ែលអាច្ត្ូវបានគ្បើ
គែើមបីទ្ូទាត្់ម្ែៃ ចំណ្តយរបស់េួកគគ្។
 ្បសិនគបើ ក់េ័នធ
្ត្ូវមានគ្មោះអែ កធានារបស់អែកជំងឺ
អាសយដ្ឋាន
គលខទ្ូ រស័េទ
ម្ែៃផ្ខឆ្ែំកំគែើត្
គលខសនត ិសុខសងគ ម
(គបើមាន)
ជគ្មើសគសវាធានារា៉ាប់រងសុខភាេបច្ុបបនែ និងធនធានហិរញ្ញ វត្ថុផ្ែលអាចគ្បើ
គែើមបីទ្ូទាត្់្បាក់ស្មាប់អែកជំងឺ ម្ែៃ េាបាល និង
 ធនធានគនសងគទ្ៀត្ផ្ែលអាច្ត្ូវបានគ្បើ គែើមបីទ្ូទាត្់ម្ែៃេាបាលរបស់េួកគគ្
រ ួមទា ំងកមម វ ិធីធានារា៉ាប់រងោនយនត
ឬនទ ោះ
្បសិនគបើ
ការេាបាលគ្ឺគដ្ឋយសារផ្ត្គ្ោោះថាែក់
កមម វ ិធីធានារា៉ាប់រងបុគ្គលិក
គោលនគោបាយធានារា៉ាប់រងរបស់សិសស
និង្បាក់ចំែូល្គ្ួ សារគនសងគទ្ៀត្ែូ ចជាមរត្ក
អំគណ្តយ
ឬការផ្បងផ្ចកេីមូលនិធិ ផ្ែលអាចរកបាន្បសិនគបើមាន។
អែ កជំងឺទ្ទ្ួ លខុស្ត្ូវកនុងការតាមដ្ឋនវ ិកក យប្ត្មនទ ីរគេទ្យផ្ែលមិនបានបង់្បាក់
របស់េួកគគ្
រ ួមទា ំងការចំណ្តយរ ួមផ្ែលមាន្សាប់ការបង់្បាក់រ ួមោែ
សហធានារា៉ាប់រង
និងការកាត្់កង
គហើយទាក់ទ្ងគៅមនទ ីរគេទ្យ
្បសិនគបើេួកគគ្្ត្ូវការជំនួយកនុងការបង់ម្ែៃ េាបាលរបស់េួកគគ្។
អែ កជំងឺ្ត្ូវបានគគ្ត្្មូវឲ្យជូ នែំែឹងបផ្នថ ម
ែល់្ក ុមហុនធានារា៉ាប់រងសុខភាេបច្ុបបនែ
(្បសិនគបើេួកគគ្មាន)
ឬទ្ីភាែក់្ររែា ផ្ែលកំែត្់សាថនភាេសិទ្ធិរបស់អែកជំងឺគៅកនុងកមម វ ិធីសាធារែៈ
ម្នការផ្ទៃស់បតរណ្តមួ
ូ
យគៅកនុង្បាក់ចំែូល្គ្ួ សារ
ឬសាថនភាេធានារា៉ាប់រង។
មនទ ីរគេទ្យក៏អាចជួ យអែ កជំងឺ
កនុងការគធវ ើបច្ុបបនែ ភាេនូ វសិទ្ធិទ្ទ្ួ លបានរបស់េួកគគ្
គៅកនុងកមម វ ិធីសាធារែៈគៅគេលមានការផ្ទៃស់បតរណ្តមួ
ូ
យ ម្ន្បាក់ចំែូល្គ្ួ សារ
ឬសាថនភាេធានារា៉ាប់រងផ្ែលបាននត ល់ឲ្យអែ កជំងឺ
្ត្ូវជូ នែំែឹងែល់មនទ ីរគេទ្យអំេីការផ្ទៃស់បតរផ្បបគនោះ
ូ
គៅកនុងសាថនភាេរបស់អែកជំងឺ។
អែ កជំងឺក៏្ត្ូវជូ នែំែឹងែល់មនទ ីរគេទ្យ
និងកមម វ ិធី ក់េ័នធរបស់ផ្ែលេួ កគគ្កំេុងទ្ទ្ួ លបានជំនួយ
(ឧទាហរែ៍
MassHealth
Health
Connector
ឬបណ្ត
ត ញសុវត្ថ ិភាេសុខភាេ)
អំេីេ័ត្៌មានទាក់ទ្ងនឹងការផ្ទៃស់បតរ្បាក់
ូ
ចំែូល្គ្ួ សារ
ឬ្បសិនគបើ
េួ កគគ្ជាផ្នែ កម្នធានារា៉ាប់រង ផ្ែលបង់ម្ែៃ សំែងគលើការចំណ្តយគលើម្ែៃគសវាេាបាល
ផ្ែលនតល់គដ្ឋយមនទ ីរគេទ្យ។
្បសិនគបើមានភាគ្ីទ្ីបី
(ែូ ចជា
ការធានារា៉ាប់រងគគ្ហដ្ឋាន
ឬរែយនត )
ផ្ែលទ្ទ្ួ លខុស្ត្ូវកនុងការចំណ្តយគលើការេាបាលគដ្ឋយសារផ្ត្គ្ោោះថាែក់
ឬឧបបត្ត ិគហត្ុគនសងគទ្ៀត្
អែ កជំងឺនឹងគធវ ើការជាមួ យមនទ ីរគេទ្យ
ឬកមម វ ិធីផ្ែល ក់េ័នធ
(រ ួមមាន
MassHealth
Health
Connector
ឬបណ្ត
ត ញសុវត្ថ ិភាេសុខភាេ)
គែើមបីនតល់សិទ្ធិកនុងការទ្ទ្ួ លបានមកវ ិញនូ វចំនួនទ្ឹក្បាក់ផ្ែលបានបង់
ឬមិនបានបង់ស្មាប់គសវាេាបាលគនោះ។
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ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុរ
ប្់មនា រី ពេទយ

ជំនួយផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុនឹង្ត្ូវបាននត ល់ជូនែល់អែកជំងឺផ្ែលោមនការធានារា៉ាប់រង
អែ កផ្ែលមានការធានារា៉ាប់រងបានត្ិចត្ួ ច
និងអែ កធានាគនសងគទ្ៀត្
ផ្ែលអាចបំគេញតាមលកខ ែៈវ ិនិចេ័យជាក់ោក់ែូចបានកំែត្់ខាងគ្កាម។
លកខ ែៈវ ិនិចេ័យទា ំងគនោះនឹងធានាឲ្យបានថាគោលនគោបាយជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុគនោះ
្ត្ូវបានអនុវត្ត ជាប់ោប់គៅទ្ូ ទា ំង WH។ WH រកាសិទ្ធិកនុងការផ្កផ្្ប ផ្កស្មួ ល
ឬផ្ទៃស់បតរគោលនគោបាយគនោះគបើ
ូ
ចំបាច់
ឬគបើសម្សប។
WH
នឹងជួ យបុគ្គលមាែក់ៗដ្ឋក់ កយគសែ ើសុំជំនួយផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុ
គៅតាមមនទ ីរគេទ្យគដ្ឋយបំគេញ កយគសែ ើសុំ
(សូ មគមើលឧបសមព ័នធទ្ី
១
និងឧបសមព ័នធទ្ី ២) ។
្បភេម្នការទ្ូ ទាត្់ (ការធានារា៉ាប់រងផ្ែលអាចរកបាន តាមរយៈការ្រ Medicaid
មូ លនិធិស្មាប់ទ្ុរគ្ត្ជន ជនរងគ្ោោះម្នឧ្កិែាកមម ហឹងា ជាគែើម) ្ត្ូវផ្ត្េិនិត្យ
និងវាយត្ម្មៃ មុនគេលផ្ែលអែ កជំងឺ្ត្ូវបានគគ្គ្ជើសគរ ើសស្មាប់ជំនួយផ្នែ កហិរញ្ញ វ
ត្ថុ។ ្បសិនគបើវាប្ាញថា អែ កជំងឺអាចមានសិទ្ធិទ្ទ្ួ លបានជំនួយគនសងគទ្ៀត្ WH
នឹងបញ្ជន
ូ អែ កជំងឺគៅទ្ីភាែក់្រសម្សប
ស្មាប់ជំនួយកនុងការបំគេញ កយសុំ
និងទ្្មង់ផ្បបបទ្
ឬជួ យអែ កជំងឺជាមួ យ កយសុទា
ំ ំងគនាោះ។
អែ កដ្ឋក់ កយគសែ ើសុំជំនួយ
ចំបាច់្ត្ូវគ្បើជគ្មើសបង់្បាក់គនសងគទ្ៀត្
ផ្ែលជាលកខ ខែឌម្នការយល់្េមរបស់េួកគគ្ស្មាប់គសែ ើសុំជំនួយផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុគៅម
នទ ីរគេទ្យ
រ ួមទា ំងការដ្ឋក់ កយគសែ ើសក
ុំ មម វ ិធីជំនួយសាធារែៈនិងបណ្ត
ត ញសុវត្ថ ិភាេសុខភាេែូ
ចផ្ែលបានគរៀបរាប់ខាងគលើ។
អែ កដ្ឋក់ កយគសែ ើសុំជំនួយផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុ្ត្ូវទ្ទ្ួ លខុស
កនុងការដ្ឋក់ កយសុំចូលកមម វ ិធីសាធារែៈ
និងបនត ការធានារា៉ាប់រងសុខភាេឯកជន។
ឬអែ កធានាផ្ែលគ្ជើសគរ ើសមិនចូ លរ ួម
កនុងការដ្ឋក់ កយគសែ ើសុំកមម វ ិធីផ្ែលបានកំែត្់គដ្ឋយ
ផ្ែលជា្បភេម្នការទ្ូ ទាត្់ផ្ែលអាចទ្ទ្ួ លបាន
អាចនឹង្ត្ូវបានបែិគសធជំនួយផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុ។
អែ កដ្ឋក់ កយគសែ ើសុំ្ត្ូវបានគគ្រំេឹងថា
នឹងចូ លរ ួមចំផ្ែកម្ែៃ ចំណ្តយគលើការេាបាលរបស់េួកគគ្
គដ្ឋយផ្នែ កគលើលទ្ធភាេរបស់េួកគគ្
កនុងការបង់្បាក់ែូចផ្ែលបានផ្ចងគៅកនុងគោលនគោបាយគនោះ។

អែ កជំងឺ
WH

អែ កជំងឺ
ឬអែ កធានាផ្ែលអាចមានលកខ ែៈ្គ្ប់្ោន់
ស្មាប់ការធានារា៉ាប់រងសុខភាេ Medicaid ឬការធានារា៉ាប់រងសុខភាេគនសងគទ្ៀត្
្ត្ូវផ្ត្ដ្ឋក់ កយគសែ ើសកា
ុំ រធានារា៉ាប់រង
Medicaid
ឬប្ាញភសតុតាងថា
ោត្់បានដ្ឋក់ កយគសែ ស
ើ ុំ Medicaid ឬធានារា៉ាប់រង
សុខភាេគនសងគទ្ៀត្
តាមរយៈទ្ីនារធានារា៉ាប់រងសុខភាេសហេ័នធ
កនុងរយៈគេល្បាំមួយ(៦)ផ្ខមុនម្នការដ្ឋក់ កយគសែ ស
ើ ុំជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុរបស់
WH។
អែ កជំងឺ
ឬអែ កធានា្ត្ូវផ្ត្សហការគៅកនុងែំគែើរការដ្ឋក់ កយគសែ ើសុំផ្ែលមានផ្ចងគៅកនុង
គោលនគោបាយគនោះ
គែើមបីឲ្យមានលកខ ែៈ្គ្ប់្ោន់
គែើមបីទ្ទ្ួ លជំនួយផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុ។
លកខ ខែឌ វ ិនិចេ័យផ្ែល្ត្ូវេិចរណ្តគដ្ឋយ
WH
គៅគេលវាយត្ម្មៃ ភាេសម្សបរបស់អែកជំងឺស្មាប់ជំនួយផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុគៅមនទ ីរ
គេទ្យរ ួមមាន៖
 ្បាក់ចំែូល្គ្ួ សារ
 ្ទ្េយសមបត្ត ិ
 កាត្េវ កិចចគវជជ សារសត
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 ចំណ្តយអស់លទ្ធ ភាេតាមជំនួយសាធារែៈនិងឯកជនផ្ែលមានទា ំងអស់
កមម វ ិធីជំនួយផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុ
WH
ឺ
នត ល់ជូនស្មាប់អែកជំងទា ំងអស់ផ្ែលគឆៃ ើយត្បនឹងត្្មូវការផ្ែលមានផ្ចងកនុងគោ
លនគោបាយគនោះ
គដ្ឋយមិនគ្ិត្េីទ្ីតាំងភូ មិសារសត
ឬសាថនភាេរស់គៅ។
ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុនឹង្ត្ូវបាននត ល់ជូនអែ កជំងឺ
ឬអែ កធានា
គដ្ឋយផ្នែ កគលើត្្មូវការហិរញ្ញ វត្ថុ គហើយ្សបតាមចាប់រែា និងសហេ័នធ។
ជំនួយផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុនឹង្ត្ូវបាននត ល់ជូនអែ កជំងឺផ្ែលមិនមានការធានារា៉ាប់រង
ការនត ល់ជំនួយផ្បបគនោះគ្ឺ្សបតាមកិចច្េមគ្េៀងម្នកិចចសនារបស់្ក ុមហុនធានា
រា៉ាប់រង។
ជំនួយផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុជាទ្ូ គៅ
មិនគ្បើ្បាស់បានស្មាប់ការទ្ូ ទាត្់្បាក់សំែងរ ួម
របស់អែកជំងឺ
ឺ
ឬកនុងចំនួនណ្តផ្ែលអែ កជំងខកខានមិនបានអនុវត្ត តាមត្្មូវការធានារា៉ាប់រង។
អែ កជំងឺផ្ែលមានគ្ែនីសនស ំសុខភាេ (HSA) គ្ែនីសំែងសុខភាេ (HRA)
ឬគ្ែនីចំណ្តយផ្ែលអាចបត្់ផ្បនបាន
នឹង្ត្ូវគគ្រំេឹងថា
នឹងគ្បើ្បាស់មូលនិធិគ្ែនីទា ំងគនោះ
មុនគេល្ត្ូវយកមកេិចរណ្ត
គែើមបីទ្ទ្ួ លបានសិទ្ធិ
ម្នជំនួយផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុគៅមនទ ីរគេទ្យ។
WH
រកាសិទ្ធិកនុងការផ្កផ្្ប
ការបញ្្ុោះត្ម្មៃ ផ្ែលបានេិេែ៌នាគៅកនុងគោលនគោបាយគនោះ
កនុងករែីផ្ែលកំែត្់បាថា
មានករែីម្នការរំគោភគលើកាត្េវ កិចចចាប់
ឬកិចចសនាណ្តមួ យរបស់ WH ។

ការបញ្្ុោះត្នមៃ ជំ
នួ យហិរញ្ញវត្ថុ

ការបញ្្ុោះត្ម្មៃ ជំនួយផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុនឹង្ត្ូវនត ល់ជូន
គដ្ឋយផ្នែ កគលើការវាយត្ម្មៃ គលើ្បាក់ចំែូល្គ្ួ សារ
្ទ្េយសមបត្ត ិ
និងកាត្េវ កិចចគវជជ សារសត របស់អែកដ្ឋក់ កយគសែ ើសុំ
អែ កជំងឺអាចទ្ទ្ួ លបានការបញ្្ុោះត្ម្មៃ ណ្តមួ យែូ ចមានគរៀបរាប់ខាងគ្កាម។
រាល់ការបញ្្ុោះត្ម្មៃ ផ្ែលមានផ្ចង
គ្ឺអា្ស័យគលើការចំណ្តយរបស់អែកជំងឺ។
ការចំណ្តយេី្ក ុហុនធានារា៉ាប់រងមិនផ្មនម្ែគ្ូ សហធានារា៉ាប់រង និងការកាត្់កង
គ្ឺមិនមានសិទ្ធិទ្ទ្ួ លបានជំនួយផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុគនោះគទ្។
ែូ ចោែគនោះផ្ែរ
អែ កជំងឺផ្ែលមានធានារា៉ាប់រង
ផ្ែលគ្ជើសគរ ើសមិនគ្បើ្បាស់ការធានារា៉ាប់រងរបស់ភាគ្ីទ្ីបីផ្ែលខល ួនមាន
(“ការបង់្បាក់គដ្ឋយខល ួនឯងតាមការសម ័្គ្ចិត្ត”)
ក៏មិនមានសិទ្ធិទ្ទ្ួ លបានជំនួយផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុ ស្មាប់ចំនួនទ្ឹក្បាក់ផ្ែល្ត្ូវបង់
តាមរយៈគ្ែនីណ្តមួ យ
ផ្ែលបានចុោះគ្មោះជាការបង់្បាក់គដ្ឋយខល ួនឯងតាមការសម ័្គ្ចិត្ត។
គទាោះោងណ្តក៏គដ្ឋយ
កនុងករែីណ្តផ្ែលអែ កជំងឺនឹងសគ្មចថា
គៅចង់ទ្ទ្ួ លបានសិទ្ធិទ្ទ្ួ លជំនួយផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុ
គៅមនទ ីរគេទ្យ្ត្ូវបានគ្ិត្ម្ែៃ គ្ចើនជាង AGB។
ការេាាលដបប្បប
ុ រ្ធម៌៖ WH នឹងនត ល់ការេាបាយគដ្ឋយបញ្្ុោះត្ម្មៃ ១០០%
ស្មាប់
ស្មាប់អែកជំងឺ
ឬអែ កធានាផ្ែលសថ ិត្កនុងគោលនគោបាយគនោះ
ផ្ែលមាន្បាក់ចំែូល្គ្ួ សារមានក្មិត្ ឬទាបជាង ៤០០ % ម្ន FPL បច្ុបបនែ
ឬគបើមិនែូ គចែ ោះគទ្
គឆៃ ើយត្បនឹងលកខ ែៈវ ិនិចេ័យគនសងគទ្ៀត្
ផ្ែលមានផ្ចងកនុងគោលនគោបាយគនោះ។
ភាេលំាកកនុងការទូ ទាត្់ព្វាពវជជសាគ្ត៖
ការបញ្្ុោះត្ម្មៃ
១០០%
នឹង្ត្ូវនត ល់ជូនស្មាប់អែកជំងឺផ្ែលមានលកខ ែៈសមបត្ត ិ្គ្ប់្ោន់
គដ្ឋយមានបំែុលគវជជ សារសត ធំជាង ឬគសម ើ ២៥% ម្ន្បាក់ចំែូល្គ្ួ សាររបស់េួកគគ្
ឬគបើមិនែូ គចែ ោះគទ្
្ត្ូវនឹងលកខ ខែឌ
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វ ិនិចេ័យគនសងគទ្ៀត្ផ្ែលមានផ្ចងកនុងគោលនគោបាយគនោះ។

ពោលនពោា
យជំនួយហិរញ្ញវ
ត្ថុ

េ័ត្៌មានទាក់ទ្ងនឹងគោលនគោបាយជំនួយផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុ
ការសគងខ បជាភាសាស្មាយ និងការដ្ឋក់ កយគសែ ស
ើ ុំជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ របស់ WH
អាចរកបានគដ្ឋយឥត្គ្ិត្ម្ែៃ គៅគលើគគ្ហទ្ំេ័ររបស់
WH
្េឹត្តិបត្ត ិេ័ត្៌មានគៅកនុងមនទ ីរគេទ្យ
និងគ្ៃ ីនិក
គនសងៗ
គហើយនឹង្ត្ូវបកផ្្បជាភាសាចមបងផ្ែលគ្បើ្បាស់គដ្ឋយមនុសសត្ិចជាង១.០០០នា
ក់ ឬ៥%ម្ន្បជាជនកនុងសហគ្មន៍ផ្ែលមានទ្ីតាំងរបស់ WH។
គលើសេីគនោះ
WH
បាន្បកាសគោលនគោបាយទ្ូ ទាត្់
និងជំនួយផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុគលើរាល់ការគបាោះេុមភរបាយការែ៍បង់្បាក់
របស់អែកជំងឺ
និងលិខិត្្បមូ ល្បាក់្បចំផ្ខ។
េ័ត្៌មានអំេីគោលនគោបាយជំនួយផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុអាចរកបាន្គ្ប់គេលតាមការ
គសែ ើសុំ។
1. អែ កជំងឺ
ឬអែ កធានាអាចដ្ឋក់ កយគសែ ើសុំជន
ំ ួ យផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុ្គ្ប់គេល
កនុងកំ ុ ងគេលដ្ឋក់ កយគសែ ើសុំ។
2. គែើមបីទ្ទ្ួ លបានការេិចរណ្តគលើជំនួយផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុអែកជំងឺ
ឬអែ កធានា
្ត្ូវសហការ
និងនគ ត្់នគង់ឯកសារហិរញ្ញ វត្ថុផ្ទទល់ខល ួន
ឬឯកសារគនសងគទ្ៀត្ផ្ែល ក់េ័នធនឹងគែើមបី្បាកែថាមានត្្មូវការជំនួយហិ
រញ្ញ វត្ថុ។
ទ្្មង់ កយគសែ ើសុំជំនួយ
ផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុអាចរកបានតាមមគធាបាយែូ ចខាងគ្កាម៖
a. គៅគលើគគ្ហទ្ំេ័រសាធារែៈ WH៖

https://www.winchesterhospital.org/my-visit/insurance-billing-records/financial-assistance

b. គដ្ឋយផ្ទទល់គៅការ ិោល័យេិគ្ោោះគោបល់ផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុ
41 Mall Road
Burlington, MA 01803
(781) 744-8815
c. ទ្ូ រស័េទគៅគលខខាងគលើ គែើមបីសុំចាប់ចមៃ ងមួ យតាមម្្បសនីយ៍
d. ទ្ូ រស័េទគៅគលខខាងគលើ គែើមបីគសែ ើសុំចាប់ចមៃ ងគអ ិច្ត្ូនិក
3. អែ កជំងឺ ឬអែ កធានា្ត្ូវនតល់របាយការែ៍ហិរញ្ញ វត្ថុផ្ែលមាន ស្មាប់អែកជំងឺ
ឬ អែ កធានា។
្បាក់ចំែូល្គ្ួ សារ
អាច្ត្ូវបានគនទ ៀងផ្ទទត្់
គដ្ឋយគ្បើទ្្មង់មួយ
ឬទា ំងអស់ែូចមានខាងគ្កាមៈ
a. របាយការែ៍្បកាសេនធ គលើ្បាក់ចំែូលចុងគ្កាយបងែ ស់
b. ទ្្មង់ W2 និង/ឬទ្្មង់ 1099 ចុងគ្កាយបងែ ស់
c. ចុងសនៃ ឹកប័ែណគបើក្បាក់ផ្ខ ៤ផ្ខចុងគ្កាយ
d. របាយការែ៍គ្ែនីផ្សក និង/ឬគ្ែនីសនស ំ ៤ផ្ខចុងគ្កាយ
e. គ្ែនីសនស ំស្មាប់ការផ្ែទា ំសុខភាេ
f. ការគរៀបចំសំែងម្នការផ្ែទា ំសុខភាេ
g. គ្ែនីចំណ្តយផ្ែលអាចបត្់ផ្បនបាន
4. មុនគេលវាយត្ម្មៃ េីសិទ្ធិទ្ទ្ួ លបានជំនួយផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុ
អែ កជំងឺ
ឬអែ កធានា្ត្ូវផ្ត្ប្ាញភសតុតាងថាោត្់បានដ្ឋក់ កយគសែ ើសុំ
Medicaid
ឬធានារា៉ាប់រងសុខភាេគនសងគទ្ៀត្
តាមរយៈទ្ីនារធានារា៉ាប់រងសុខភាេសហេ័នធ
គហើយ្ត្ូវនត ល់ឯកសារអំេកា
ី រធានារា៉ាប់រងរបស់ភាគ្ីទ្ីបីផ្ែលមាន្សាប់។
a. អែ ក្បឹកាផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុរបស់ WH នឹងជួ យអែ កជំងឺ ឬអែ កធានាកនុង
ការដ្ឋក់ កយគសែ ើសុំកមម វ ិធី
Medicaid
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5.

6.
7.

8.

9.

10.

ពហត្ុនននការ
បែិព្ធ

គហើយនឹងជួ យែល់បុគ្គលែផ្ែលគនាោះគដ្ឋយដ្ឋក់ កយគសែ ើសុំជំនួយផ្នែ
កហិរញ្ញ វត្ថុ។
b. ្បសិនគបើបុគ្គលមាែក់ដ្ឋក់ កយគសែ ើសុំជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ
កនុងកំ ុ ងគេលម្នការគបើកការចុោះគ្មោះស្មាប់ការធានារា៉ាប់រងសុខ
ភាេសហេ័នធ
បុគ្គលគនាោះ្ត្ូវផ្សវ ងរកការធានារា៉ាប់រងមុនគេលការវាយត្ម្មៃ របស់
WH ចំគ ោះ កយសុំជំនួយផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុណ្តមួ យ។
WH
មិនអាចបែិគសធជំនួយផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុគ្កាមគោលនគោបាយគនោះ
គដ្ឋយផ្នែ កគលើការខកខានរបស់បុគ្គល
កនុងការនត ល់េ័ត្៌មាន
ឬឯកសារផ្ែលមិនបានេិេែ៌នាចាស់ោស់
គៅកនុងគោលនគោបាយ
ឬ កយសុំជំនួយផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុគនោះ។
WH
នឹងកំែត្់លទ្ធ នលចុងគ្កាយសិទ្ធិទ្ទ្ួ លបានជំនួយផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុកនុង
រយៈគេលសាមសិប
(៣០)
ម្ែៃ
កនុងគមាងគធវ ើការ
បនាទប់េីទ្ទ្ួ លបាន កយសុំផ្ែលបានបំគេញរ ួចរាល់។
ការចង្កងឯកសារសត ីេីកំែត្់លទ្ធ នលចុងគ្កាយសិទ្ធិទ្ទ្ួ លបាន
នឹង្ត្ូវបានគធវ ើគៅគលើគ្ែនីចរនត របស់អែកជំងឺ
(ចំនួនផ្ែលមានគៅគេលគបើក)
ផ្ែលមានែំគែើរការ
៦
ផ្ខគ្ិត្ចប់េីគេលដ្ឋក់ កយគសែ ើសុំ។
លិខិត្្បកាសនឹង្ត្ូវគនាើគៅអែ កជំងឺ
ឬអែ កធានា។
្បសិនគបើអែកជំងឺ
ឬអែ កធានាដ្ឋក់ កយគសែ ើសុំមិនគេញគលញ
ការជូ នែំែឹងនឹង្ត្ូវគនាើគៅអែ កជំងឺ
ឬអែ កធានា
គដ្ឋយេនយល់េីេ័ត្៌មានផ្ែលខវ ោះខាត្។
អែ កធានា
ឬ
អែ កធានានឹងមានគេលសាមសិប
(៣០)
ម្ែៃ
គែើមបីបនត
និងនត ល់េ័ត្៌មានផ្ែលបានគសែ ើសុំ។
ការខកខានមិនបានបំគេញ កយសុំ
នឹងគធវ ើឲ្យមានការបែិគសធជំនួយផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុ។
ការសគ្មចចិត្តអំេីសិទ្ធិទ្ទ្ួ លបានជំនួយផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុ
គដ្ឋយផ្នែ កគលើការដ្ឋក់ កយគសែ ើសជ
ុំ ំនួយផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុ
នឹងគៅផ្ត្មានសុេលភាេស្មាប់រយៈគេលផ្ែលអែ កសថ ិត្កនុងជំនួយគនោះ
ស្មាប់គសវាេាបាលគវជជសារសត ផ្ែលមានលកខ ែៈសមបត្ត ិ្គ្ប់្ោន់
ផ្ែលអាចនត ល់ជូន
គហើយនឹងរ ួមបញ្្ល
ូ នូ វរាល់ម្ែៃ គសវាេាបាល
ផ្ែលមានស្មាប់រយៈគេល្បាំមួយផ្ខមុនគនោះ
រាប់បញ្្ល
ូ ទា ំងម្ែៃ គសវាផ្ែលអែ កមិនអាចទ្ូ ទាត្់បាន។
ឺ
អែ កជំងផ្ែល្ត្ូវបានគគ្គ្ជើសគរ ើសថា
មានសិទ្ធិទ្ទ្ួ លបានជំនួយផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុេី
WH
ឬមនទ ីរគេទ្យម្ែគ្ូ
គៅកនុងកំ ុ ងគេលផ្ែលកំេុងទ្ទ្ួ លបានជំនួយ
នឹង្ត្ូវបានគ្ជើសគរ ើសគដ្ឋយសវ ័យ្បវត្ត ិស្មាប់ជំនួយផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុ
គៅមនទ ីរគេទ្យស្មាប់រយៈគេល ៦ ផ្ខ គ្ិត្ចប់េីម្ែៃ ផ្ែលបានគ្ជើសគរ ើសគនាោះ។
វាគ្ឺជាការទ្ទ្ួ លខុស្ត្ូវរបស់អែកជំងឺ ឬអែ កធានា គែើមបីជូនែំែឹងែល់ WH
អំេីការផ្ទៃស់បតរហិ
ូ រញ្ញ វត្ថុណ្តមួ យ
កនុងអំ ុ ងគេលផ្ែលគគ្ទ្ទ្ួ លបានជំនួយ។
ការខកខានមិនបានគធវ ើែូគចែ ោះ អាចបណ្ត
ត លឲ្យបាត្់បង់សិទ្ធិ។
អែ កជំងឺ
ផ្ែលមានសិទ្ធិទ្ទ្ួ លបានជំនួយផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុនឹងទ្ទ្ួ លបាន្បាក់សែ
ំ ងស្មា
ប់ការទ្ូ ទាត្់ណ្តមួ យ
ផ្ែលគលើសេីចំនួនទ្ឹក្បាក់ផ្ែលបុគ្គលគនាោះ
្ត្ូវទ្ទ្ួ លខុស្ត្ូវបង់ម្ែៃ គសវាេាបាល។

WH
អាចបែិគសធការគសែ ើសុំជំនួយផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុ
គដ្ឋយសារគហត្ុនលជាគ្ចើន
រ ួមមាន បុផ្នត មិនមានកំែត្់្ត្ឹម៖
 ្បាក់ចំែូល្គ្ួ សារ្គ្ប់្ោន់
 ក្មិត្ធនធាន្គ្ប់្ោន់
 ការមិនសហការ
ឬមិនគឆៃ ើយត្បរបស់អែកជំងឺនឹងការសាកសួ រ
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គែើមបីគធវ ើការជាមួ យអែ កជំងឺ ឬអែ កធានា
កយសុំជំនួយផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុមិនគេញគលញ
គទាោះបីមាន
ការេាោមជួ យ
គែើមបីគធវ ើការជាមួ យអែ កជំងឺ ឬអែ កធានាក៏គដ្ឋយ
 ការទាមទារសំែងេីធានារា៉ាប់រងមិនទាន់ទ្ទ្ួ លបានលទ្ធ នល
 ការែកទ្ុករាល់ការទ្ូ ទាត្់ធានារា៉ាប់រង
ឬមូ លនិធិទ្ូទាត្់េធា
ី នារា៉ាប់រង
រ ួមទា ំងការបង់្បាក់ផ្ែលបានគនាគើ ៅអែ កជំងឺ
ឬអែ កធានា
គែើមបីគចញម្ែៃគសវាេាបាលផ្ែលនតល់គដ្ឋយ
WH
និងការរងរបួ សផ្ទទល់ខល ួន
ឬការទាមទារសំែងទាក់ទ្ងនឹងគ្ោោះថាែក់គនសងៗ។


ការ្នម ត្ជាមុន WH
ែឹងចាស់ថា
ពលើលកខ ខណឌពប្រជើ មិនផ្មនអែ កជំងឺទា ំងអស់សុទ្ធផ្ត្អាចបំគេញ កយសុជ
ំ ំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ
្ពរ ើ្
ឬអនុគោមតាមការគសែ ើសឯ
ុំ កសារគនសងៗបាន។ មានករែីខៃោះ ផ្ែលសិទ្ធិទ្ទ្ួ លបាន
ជំនួយរបស់អែកជំងឺ
ឬអែ កធានាស្មាប់ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ្ត្ូវបានកំែត្់គ ើង
គដ្ឋយមិនចំបាច់បំគេញ កយសុំ។ េ័ត្៌មានគនសងគទ្ៀត្ អាច្ត្ូវបានគ្បើគដ្ឋយ WH
គែើមបីកំែត្់ថាគត្ើគ្ែនីរបស់អែកជំងឺ
ឬអែ កធានាមិនអាចបង់ម្ែៃ បាន
គហើយេ័ត្៌មានគនោះនឹង្ត្ូវបានគ្បើគែើមបីកំែត្់សិទ្ធគិ ដ្ឋយសនម ត្ជាមុន។
សិទ្ធិទ្ទ្ួ លគដ្ឋយសនម ត្ជាមុនអាច្ត្ូវបាននត លជ
់ ូ នអែ កជំងឺ
គដ្ឋយផ្នែ កគលើសិទ្ធិទ្ទ្ួ លបានជំនួយ
ស្មាប់កមម វ ិធីគនសងគទ្ៀត្
ឬសាថនភាេគនសងៗគទ្ៀត្ែូ ចជា៖
 អែ កជំងឺ
ឬអែ កធានាផ្ែលបាន្បកាសកស័យធន។
កនុងករែី ក់េ័នធនឹងការកស័យធនមានផ្ត្សមត្ុលយគ្ែនីគ្ិត្ចប់េីម្ែៃ ផ្ែល
កស័យធន ្ត្ូវបានរំសាយ។
 អែ កជំងឺ ឬអែ កធានាផ្ែលបានសាៃប់គដ្ឋយោមន្ទ្េយសមបត្ត ិជាមរត្ក។
 អែ កជំងឺ ឬអែ កធានា ផ្ែល្ត្ូវបានកំែត្់ថាជាទ្ុរគ្ត្ជន។
 ការបង់្បាក់
ផ្ែល្ត្ូវបាន្បមូ លគដ្ឋយទ្ីភាែក់្រ្បមូ ល្បាក់
គហើយមិនអាចទ្ូ ទាត្់បាន
គដ្ឋយសារគហត្ុនលណ្តមួ យខាងគលើ
គហើយោមនការទ្ូ ទាត្់ណ្តមួ យគែលអាចគធវ ើគៅបាន។
 អែ កជំងឺឬអែ កធានាផ្ែលមានលកខ ែៈសមបត្ត ិ្គ្ប់្ោន់ស្មាប់កមម វ ិធី Medicaid
របស់រែា នឹងមានសិទ្ធិទ្ទ្ួ លបានជំនួយផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុ
ស្មាប់កាត្េវ កិចចម្ែៃ េាបាលណ្តមួ យផ្ែលកមម វ ិធី
ឬគសវាេាបាលផ្ែលមិនមានការធានារា៉ាប់រង។
គ្ែនីអែកជំងឺផ្ែលទ្ទ្ួ លបានសិទ្ធិសនម ត្ជាមុននឹង្ត្ូវបានគធវ ើចំណ្តត្់ថាែក់គ ើង វ ិ
ញ
គ្កាមគោលនគោបាយជំនួយផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុ។
េួ កគគ្នឹងមិន្ត្ូវបានត្្មូវឲ្យបង់្បាក់
គហើយក៏មិន្ត្ូវទាមទារការបង់្បាក់បផ្នថ មគនសងគទ្ៀត្នងផ្ែរ។
ការបញ្្ុោះត្នមៃ
ពលើការបង់ប្រាក់
ភាៃមៗ

អែ កជំងឺផ្ែលមិនមានលកខ ែៈសមបត្ត ិ្គ្ប់្ោន់ស្មាប់ជំនួយសាធារែៈ
ឬជំនួយផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុនឹង្ត្ូវបាននត ល់ជូននូ វការបញ្្ុោះត្ម្មៃ
៣០
ភាគ្រយ
គលើការទ្ូ ទាត្់ភាៃមៗ
ម្នម្ែៃ គសវាេាបាលរបស់េួកគគ្
គលើការេាបាលទា ំងអស់
ផ្ែលបាននត ល់ជូនរ ួមទា ំងការេាបាលបនាទន់
ការសគរ្គោះបនាទន់
ការេាបាលចំបាច់តាមផ្នែ កគវជជ សារសត
និងគសវាេាបាលបនាទប់បនស ំ។
ការទ្ូ ទាត្់ចំនួនទ្ឹក្បាក់ផ្ែលបានចរច
្ត្ូវផ្ត្គធវ ើគ ើងកនុងរយៈគេលែប់្បាំម្ែៃ
បនាទប់េីទ្ទ្ួ លបានរបាយការែ៍ចំណ្តយែំបូង របស់អែកជំងឺ។ ការបញ្្ុោះត្ម្មៃ គនោះ
នឹងមិន្ត្ូវបាននត ល់ជូនស្មាប់គសវាេាបាលណ្តមួ យ
ផ្ែលកាលវ ិភាគ្បង់ម្ែៃ គដ្ឋយខល ួនឯង្ត្ូវបានកំែត្់។
គលើសេីគនោះគទ្ៀត្
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ការចំណ្តយតាម្ក ុមហុនធានារា៉ាប់រងម្ែគ្ូ
និងមិនផ្មនម្ែគ្ូ
ការធានារា៉ាប់រង
និងការចំណ្តយ្បាក់រ ួម
គ្ឺមិនមានសិទ្ធិទ្ទ្ួ លបានការបញ្្ុោះត្ម្មៃ គនោះគទ្។
គែើមបីគជៀសវាងភាេមិនចាស់ោស់
ការបញ្្ុោះត្ម្មៃ គនោះក៏នឹងមិន្ត្ូវបាននត ល់ជូនែល់អត្ិែិជនណ្តមាែក់ផ្ែលបង់្បាក់
ជាមុន ស្មាប់គសវាេាបាល្សប តាមផ្ននការបង់្បាក់នងផ្ែរ។

ព្វា្ពគ្រោះប
ន្ទាន់

អនុគោមតាមបទ្បញ្ញ ត្ត ិសតីេីការេាបាលគវជជ សារសត បនាទន់
និងការ្ររបស់សហេ័នធ
(EMTALA)
ោមនអែ កជំងឺណ្តមាែក់្ត្ូវបានេិនិត្យរកជំនួយផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុ
ឬេ័ត្៌មានបង់្បាក់មុនគេលនត ល់គសវាេាបាលកនុងសាថនភាេអាសនែ គនាោះគទ្។ WH
អាចគសែ ើសុំឲ្យមានការចំណ្តយគលើរ ួមចំផ្ែកគលើម្ែៃ េាបាលរបស់អែកជំងឺ (ឧទាហរែ៍
ការចំណ្តយរ ួមោែ)
្ត្ូវគធវ ើគ ើងគៅគេលទ្ទ្ួ លគសវាេាបាល
្បសិនគបើ
ការគសែ ើសុំផ្បបគនោះមិនបណ្ត
ត លឲ្យមានការេនាគេលកនុងការេិនិត្យគរាគ្
ឬការេាបាលចំបាច់ គែើមបីគធវ ើឲ្យអែ កជំងឺមាន្បគសើរគ ើង កនុងសាថនភាេអាសនែ ។
WH
នឹងនត ល់ការេាបាល
គដ្ឋយមិនគរ ើសគអើងេី
ចំគ ោះការេាបាលបនាទន់ែល់បុគ្គលមាែក់ៗ
គដ្ឋយមិនគ្ិត្ថាេួ កគគ្មានសិទ្ធិទ្ទ្ួ លបានគ្កាមគោលនគោបាយគនោះឬអត្់។ WH
នឹងមិនចូ លរ ួមកនុងសកមម ភាេផ្ែលរារាំងបុគ្គលេីការផ្សវ ងរកការសគរ្គោះបនាទន់។

ឥណទាន
និងការប្របមូ ល
ប្រាក់

សកមម ភាេផ្ែលអាច្ត្ូវបានអនុវត្ត គដ្ឋយ
WH
កនុងករែីម្នការមិនទ្ូ ទាត្់
ែូ ចផ្ែល្ត្ូវបានេិេែ៌នាគៅកនុងគោលនគោបាយឥែទាន
និងការ្បមូ ល្បាក់មួយគនសងគទ្ៀត្។
្បជានជនទ្ូ គៅអាចទ្ទ្ួ លបានចាប់ចមៃ ងគដ្ឋយឥត្គ្ិត្ម្ែៃ មួយតាមរយៈ៖
a. ចូ លគៅកាន់គគ្ហទ្ំេ័រសាធារែៈរបស់
WH៖https://www.winchesterhospital.org/my-visit/insurance-billing--re
cords/financial-assistance
b. គៅកាន់ផ្នែ កេិគ្ោោះគោបល់ផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុផ្ែលមានទ្ីតាំងគៅ៖
41 Mall Road
Burlington, MA 01803
(781) 744-8815
c. គៅគៅគលខខាងគលើ គែើមបីគសែ ើសុំចាប់ចមៃ ងតាមម្្បសនីយ៍
d. គៅគៅគលខខាងគលើ គែើមបីគសែ ើសុំចាប់ចមៃ ងគអ ិច្ត្ូនិក

លកខ ខណឌ បញ្ញត្ត ិ

WH នឹងអនុវត្ត តាមចាប់សហេ័នធ
រែា
និងមូ លដ្ឋាន និងបទ្បញ្ញ ត្ត ិនាន
និងត្្មូវការម្នរបាយការែ៍ផ្ែលអាច ក់េ័នធ
ចំគ ោះសកមម ភាេនានា
គដ្ឋយអនុគោមតាមគោលនគោបាយគនោះ។ គោលនគោបាយគនោះ ត្្មូវឲ្យ WH
កត្់្តាជំនួយផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុផ្ែល្ត្ូវបាននត ល់
គែើមបីធានាបាននូ វរបាយការែ៍្ត្ឹម្ត្ូវ។
េ័ត្៌មានសត ីេីជំនួយផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុ
ផ្ែលនតល់ជូនគ្កាមគោលនគោបាយគនោះ
នឹង្ត្ូវបានរាយការែ៍ជាគរៀងរាល់ឆ្ែំតាមទ្្មង់ផ្បបបទ្ IRS 990 Schedule H។
WH
នឹងចង្កងឯកសារជំនួយផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុទា ំងអស់
គែើមបីរកាការ្គ្ប់្គ្ងឲ្យបាន្ត្ឹម្ត្ូវ
និងគឆៃ ើយត្បរាល់លកខ នត ិកៈ
ផ្ែលមានផ្ចងស្មាប់បញ្ញ ត្ត ិម្នទ កនុង និងគ្ៅ។
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ឧប្មព ័នធទី
1 កយព្នើ្ុំជំនួ
យហិរញ្ញវត្ថុ
្ប្រមាប់ការេាា
លដបប្បប
ុ រ្ធ
ម៌

កយគសែ ើសុំជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ ស្មាប់ការេាបាលផ្បបសបប
ុ រសធម៌
សូ មគបាោះេុមភ
កាលបរ ិគចេ ទ្ម្ែៃ គនោះ៖ ____________ គលខរបបសនត ិសុខសងគ ម (SSN)៖ ____________
គលខកំែត្់្តាគវជជ សារសត ៖ ______________________
គ្មោះអែ កជំងឺ៖ _______________________________________________________
អាសយដ្ឋាន៖ ________________________________________________________
នល វូ
គលខនទ ោះ
____________________
_____________
__________________
្ក ុង
រែា
គលខកូ ែត្ំបន់ (Zip Code)
ម្ែៃ កំគែើត្អែ កជំងឺ៖ _____________

ម្ែៃ មកទ្ទ្ួ លគសវាមនទ ីរគេទ្យ៖ ___________

គត្ើអែកជំងឺមានគសវាធានារា៉ាប់រងសុខភាេ ឬ Medicaid**
ផ្ែរឬគទ្គៅគេលគ្បើ្បាស់គសវាមនទ ីរគេទ្យ? មាន ☐ មិនមាន ☐
្បសិនគបើ "មាន" សូ មភាជប់ចាប់ចមៃ ងម្នប័ែណធានារា៉ាប់រង (ផ្នែ កខាងមុខ និងខាងគ្កាយ)
និងបំគេញេ័ត្៌មានែូ ចខាងគ្កាម៖
គ្មោះ្ក ុមហុនធានារា៉ាប់រង៖ ___________

គលខប័ែណសនារា៉ាប់រង៖ __________

កាលបរ ិគចេ ទ្សុេលភាេ៖ __________ គលខទ្ូ រស័េទ្ក ុមហុនធានារា៉ាប់រង៖ _________
**មុនគេលដ្ឋក់ កយគសែ ើសុំជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ អែ ក្ត្ូវផ្ត្ធាៃប់បានដ្ឋក់
Medicaid កនុងរយៈគេល ៦ ផ្ខចុងគ្កាយគនោះ
គហើយនឹង្ត្ូវប្ាញភ័សតុតាងម្នការបែិគសធមិនឲ្យចូ លរ ួម។

កយគសែ ើសុំកនុងកមម វ ិធី

សំោល់ៈជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុមិនអាចនត ល់ជូនបានគទ្ ្បសិនគបើមាន គ្ែនីសនស ំសុខភាេ (HSA)
គ្ែនីសំែងសុខភាេ (HRA) គ្ែនីចំណ្តយផ្ែលអាចបត្់ផ្បនបាន (FSA)

ឬមូ លនិធិ្សគែៀងោែ
ផ្ែល្ត្ូវបានគរៀបចំគ ើងស្មាប់ការចំណ្តយផ្នែ កគវជជ សារសត ស្មាប់្ក ុម្គ្ួ សារ។
ការទ្ូ ទាត្់្បាក់េីមូលនិធិទាង
ំ គនោះ ្ត្ូវទ្ូ ទាត្់ជាមុន គ្ឺមុនគេលជំនួយ្ត្ូវបាននត ល់ឲ្យ។

គែើមបីដ្ឋក់ កយគសែ ើសុំជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ សូ មបំគេញេ័ត្៌៌៎មានខាងគ្កាម៖
រាយគ្មោះសមាជិក្គ្ួ សារទា ំងអស់ រ ួមទាង
ំ អែ កជំងឺ ឪេុកមាតយ កូ ន និង/ឬបងបអ ូនបគងក ើត្
ឬបងបអ ូនចិញ្ចឹមផ្ែលមានអាយុគ្កាម ១៨ ឆ្ែំ ផ្ែលកំេុងរស់គៅកនុងនទ ោះ។
សមាជិក្គ្ួ សារ
អាយុ
ទ្ំនាក់ទ្ំនងជាមួ
្បភេចំែូល
្បាក់ចំែូល
យអែ កជំងឺ
ឬគ្មោះនិគោជក ែុល្បចំផ្ខ

1.
2.
3.
4.
បផ្នថ មេីគលើ កយគសែ ើសុំជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ
គយើងក៏្ត្ូវការឯកសារែូ ចខាងគ្កាមផ្ែល្ត្ូវភាជប់មកជាមួ យ កយគសែ ើសុំគនោះ៖
 របាយការែ៍្បកាសេនធ គលើ្បាក់ចំែូលចុងគ្កាយបងែ ស់
 ទ្្មង់ W2 និង/ឬទ្្មង់ 1099 ចុងគ្កាយបងែ ស់
 ចុងសនៃ ឹកប័ែណគបើក្បាក់ផ្ខ ៤ផ្ខចុងគ្កាយ
 របាយការែ៍គ្ែនីផ្សក និង/ឬគ្ែនីសនស ំ ៤ផ្ខចុងគ្កាយ
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គ្ែនីសនស ំស្មាប់ការផ្ែទាស
ំ ុខភាេ
ការគរៀបចំសំែងម្នការផ្ែទាស
ំ ុខភាេ
គ្ែនីចំណ្តយផ្ែលអាចបត្់ផ្បនបាន

្បសិនគបើមិនមានឯកសារទាង
ំ គនោះ សូ មទ្ូ រស័េទមកផ្នែ កេិគ្ោោះគោបល់ហិរញ្ញ វត្ថុ
គែើមបីេិភាកាអំេីឯកសារគនសងគទ្ៀត្ផ្ែលេួ កគគ្អាចនត ល់ឲ្យ។
តាមរយៈការចុោះហត្ថ គលខារបស់ខ្ុំខាងគ្កាម ខ្ុំសូមអោះអាងថា
ខ្ុំបានអានគដ្ឋយយកចិត្តទ្ុកដ្ឋក់នូវគោលនគោបាយ និង កយគសែ ើសុំជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ
គហើយរាល់អវីផ្ែលខ្ុំបានបំគេញ ឬឯកសារទាង
ំ ឡាយ
ផ្ែលខ្ុំបានភាជប់មកគ្ឺសុទ្ធផ្ត្ជាការេិត្ និង្ត្ឹម្ត្ូវបំនុត្។ ខ្ុំែឹងថា
វាជាការខុសចាប់កនុងការនត ល់េ័ត្៌មានមិនេិត្ គែើមបីទ្ទ្ួ លបានជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ។
ហត្ថ គលខាអែ កគសែ ើសុំ៖ _____________________ _____________________________
ទ្ំនាក់ទ្ំនងជាមួ យអែ កជំងឺ៖ ______________________________________________
កាលបរ ិគចេ ទ្៖ ______________________
្បសិនគបើ ្បាក់ចំែូលរបស់អែក្ត្ូវបានបផ្នថ មតាមមគធាបាយណ្តមួ យ
ឬអែ កបានរាយការែ៍ថា្បាក់ចំែូលរបស់អែកមានចំនួន $ 0.00 គៅគលើ កយគសែ ើសុំគនោះ
សូ មភាជប់មកជាមួ យនូ វអំែោះអំណ្តងផ្ែលបំគេញគដ្ឋយបុគ្គលផ្ែលនត ល់ជំនួយែល់អែក
និង្គ្ួ សាររបស់អែក។
អំណោះអំណ្តងននការនតល់ជំនួយ
ខ្ុំ្ត្ូវបានគ្ជើសគរ ើសគដ្ឋយអែ កជំងឺ ឬភាគ្ីផ្ែលទ្ទ្ួ លខុស្ត្ូវ ជាអែ កនត ល់ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ។
ខាងគ្កាមគនោះជាបញ្ជ ីគសវាកមម និងការនត ល់ជំនួយផ្ែលខ្ុំនតល់ជូន។
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

ខ្ុំសូមបញ្ញជក់ និងអោះអាងថា រាល់េ័ត្៌មានផ្ែលបាននត ល់ឲ្យ គ្ឺជាការេិត្ និង្ត្ឹម្ត្ូវ។
ខ្ុំែឹងថា
ហត្ថ គលខារបស់ខ្ុំនឹងមិនគធវ ើឲ្យខ្ុំកាៃយជាអែ កទ្ទ្ួ លខុស្ត្ូវផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុស្មាប់ម្ែៃ េាបាលរ
បស់អែកជំងឺគទ្។
ហត្ថ គលខា៖ ________________________

កាលបរ ិគចេ ទ្៖ ____________________

សូ មទ្ុកគេល ៣០ម្ែៃ ចប់េីម្ែៃ ម្នការដ្ឋក់ កយគសែ ើសុំ
ស្មាប់ការេិចរណ្តគលើលកខ ខែឌគ្ជើសគរ ើស។
្បសិនគបើ្ត្ូវបានគ្ជើសគរ ើស ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុនឹង្ត្ូវបាននត ល់ស្មាប់រយៈគេល្បាំមួយផ្ខ
គ្ិត្ចប់េីម្ែៃ ម្នការអនុម័ត្ គហើយមានសុេលភាេស្មាប់្គ្ប់មនទ ីរគេទ្យម្ែគ្ូ Beth Israel
Lahey Health ផ្ែលមានផ្ចងកនុងឧបសមព ័នធទ្ី ៥
ម្នគោលនគោបាយជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុនីមួយៗ៖
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មនទ ីរគេទ្យ Anna Jaques
មនទ ីរគេទ្យ Addison Gilbert
មនទ ីរគេទ្យ BayRidge
មជឈមែឌលគវជជ សារសត Beth Israel Deaconess-Boston
មនទ ីរគេទ្យ Beth Israel Deaconess Milton
មនទ ីរគេទ្យ Beth Israel Deaconess Needham
មនទ ីរគេទ្យ Beth Israel Deaconess Plymouth
មនទ ីរគេទ្យ Beverly
មនទ ីរគេទ្យ និងមជឈមែឌលគវជជ សារសត Lahey,
Burlington
មជឈមែឌលគវជជ សារសត Lahey, Peabody
មនទ ីរគេទ្យ Mount Auburn
មនទ ីរគេទ្យ New England Baptist
មនទ ីរគេទ្យ Winchester
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ស្មាប់បុគ្គលិក។
កយគសែ ើសុំទ្ទ្ួ លគដ្ឋយ៖
WH
☐
AGH
☐
BayRidge
☐
BIDMC
☐
BID Milton
☐
BID Needham ☐
BID Plymouth ☐
Beverly
☐
WH
☐
LMC Peabody ☐
MAH
☐
NEBH
☐
WH
☐
ម្ែៃ ទ្ទ្ួ ល កយ៖
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ឧប្មព ័នធទី
2 កយព្នើ្ុំជំនួ
យហិរញ្ញវត្ថុ្ប្រមា
ប់ការលំាកទូ ទា
ត្់ដននកពវជជសាគ្ត

កយគសែ ើសុំជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុស្មាប់ការលំបាកទ្ូ ទាត្់ផ្នែ កគវជជ សារសត
សូ មគបាោះេុមភ
កាលបរ ិគចេ ទ្ម្ែៃ គនោះ៖ ____________

គលខរបបសនត ិសុខសងគ ម (SSN)៖ ___________

គលខកំែត្់្តាគវជជ សារសត ៖ ______________________
គ្មោះអែ កជំងឺ៖ _______________________________________________________
ម្ែៃ កំគែើត្អែ កជំងឺ៖ _________________
អាសយដ្ឋាន៖ ________________________________________________________
នល វូ
គលខនទ ោះ
____________________
_____________
__________________
្ក ុង
រែា
គលខកូ ែត្ំបន់ (Zip Code)
គត្ើអែកជំងឺមានគសវាធានារា៉ាប់រងសុខភាេ ឬ Medicaid**
ផ្ែរឬគទ្គៅគេលគ្បើ្បាស់គសវាមនទ ីរគេទ្យ? មាន ☐ មិនមាន ☐
្បសិនគបើ "មាន" សូ មភាជប់ចាប់ចមៃ ងម្នប័ែណធានារា៉ាប់រង (ផ្នែ កខាងមុខ និងខាងគ្កាយ)
និងបំគេញេ័ត្៌មានែូ ចខាងគ្កាម៖
គ្មោះ្ក ុមហុនធានារា៉ាប់រង៖ ___________

គលខប័ែណសនារា៉ាប់រង៖ __________

កាលបរ ិគចេ ទ្សុេលភាេ៖ _________ គលខទ្ូ រស័េទ្ក ុមហុនធានារា៉ាប់រង៖ ___________
សំោល់ៈជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុគដ្ឋយសារការលំបាកកនុងការទ្ូ ទាត្់ផ្នែ កគវជជ សារសត មិនអាចនត ល់ជូនបា
នគទ្ ្បសិនគបើមាន គ្ែនីសនស ំសុខភាេ (HSA) គ្ែនីសំែងសុខភាេ (HRA)
គ្ែនីចំណ្តយផ្ែលអាចបត្់ផ្បនបាន (FSA) ឬមូ លនិធិ្សគែៀងោែ

ផ្ែល្ត្ូវបានគរៀបចំគ ើងស្មាប់ការចំណ្តយផ្នែ កគវជជ សារសត ស្មាប់្ក ុម្គ្ួ សារ។
ការទ្ូ ទាត្់្បាក់េីមូលនិធិទាង
ំ គនោះ ្ត្ូវទ្ូ ទាត្់ជាមុន គ្ឺមុនគេលជំនួយ្ត្ូវបាននត ល់ឲ្យ។

គែើមបីដ្ឋក់ កយគសែ ើសុំជំនួយការលំបាកទ្ូ ទាត្់ផ្នែ កគវជជ សារសត
សូ មបំគេញេ័ត្៌៌៎មានខាងគ្កាម៖
រាយគ្មោះសមាជិក្គ្ួ សារទា ំងអស់ រ ួមទាង
ំ អែ កជំងឺ ឪេុកមាតយ កូ ន និង/ឬបងបអ ូនបគងក ើត្
ឬបងបអ ូនចិញ្ចឹមផ្ែលមានអាយុគ្កាម ១៨ ឆ្ែំ ផ្ែលកំេុងរស់គៅកនុងនទ ោះ។
សមាជិក្គ្ួ សារ
អាយុ
ទ្ំនាក់ទ្ំនងជាមួ យ ្បភេចំែូល
្បាក់ចំែូល
អែ កជំងឺ
ឬគ្មោះនិគោជ
ែុល្បចំផ្ខ
ក

1.
2.
3.
4.
បផ្នថ មេីគលើ កយគសែ ើសុំជំនួយការលំបាកទ្ូ ទាត្់ផ្នែ កគវជជ សារសត
គយើងក៏្ត្ូវការឯកសារែូ ចខាងគ្កាមផ្ែល្ត្ូវភាជប់មកជាមួ យ កយគសែ ើសុំគនោះ៖
 របាយការែ៍្បកាសេនធ គលើ្បាក់ចំែូលចុងគ្កាយបងែ ស់
 ទ្្មង់ W2 និង/ឬទ្្មង់ 1099 ចុងគ្កាយបងែ ស់
 ចុងសនៃ ឹកប័ែណគបើក្បាក់ផ្ខ ៤ផ្ខចុងគ្កាយ
 របាយការែ៍គ្ែនីផ្សក និង/ឬគ្ែនីសនស ំ ៤ផ្ខចុងគ្កាយ
 គ្ែនីសនស ំស្មាប់ការផ្ែទាស
ំ ុខភាេ
 ការគរៀបចំសំែងម្នការផ្ែទាស
ំ ុខភាេ
គោលនគោបាយជំនួយផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុរបស់មនទ ីរគេទ្យ Winchester
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គ្ែនីចំណ្តយផ្ែលអាចបត្់ផ្បនបាន
ចាប់ចមៃ ងម្នរាល់ វ ិកក យប្ត្ផ្នែ កគវជជ សារសត

្បសិនគបើមិនមានឯកសារទាង
ំ គនោះ សូ មទ្ូ រស័េទមកផ្នែ កេិគ្ោោះគោបល់ហិរញ្ញ វត្ថុ
គែើមបីេិភាកាអំេីឯកសារគនសងគទ្ៀត្ផ្ែលេួ កគគ្អាចនត ល់ឲ្យ។
គរៀបរាប់បំែុលគសវាគវជជ សារសត និងនត ល់ចាប់ចមៃ ង វ ិកក យប្ត្ទា ំងអស់ ផ្ែលបងគ រកនុង
រយៈគេលែប់េីរផ្ខចុងគ្កាយ៖
កាលបរ ិគចេ ទ្គសវា

កផ្នៃ ងទ្ទ្ួ លគសវា

ចំនួនជំ

____________

_____________________

_________________

____________

_____________________

_________________

____________

_____________________

_________________

____________

_____________________

_________________

____________

_____________________

_________________

ក់

សូ មនត ល់ការេនយល់ខៃីៗអំេីមូលគហត្ុផ្ែលការទ្ួ ទាត្់ វ ិកក យប្ត្គសវាគវជជ សារសត ទាង
ំ គនោះគ្ឺជាកា
រលំបាក៖
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
តាមរយៈហត្ថ គលខារបស់ខ្ុំខាងគ្កាម
ខ្ុំសូមបញ្ញជក់ថារាល់េ័ត្៌មានផ្ែលបានបំគេញកនុង កយគសែ ើសុំ គ្ឺេិត្ជា្ត្ឹម្ត្ូវបំនុត្។
ហត្ថ គលខាអែ កគសែ ើសុំ៖ _____________________________ _____________________
ទ្ំនាក់ទ្ំនងជាមួ យអែ កជំងឺ៖ ______________________________________________
កាលបរ ិគចេ ទ្៖ ______________________
សូ មទ្ុកគេល ៣០ម្ែៃ ចប់េីម្ែៃ ម្នការដ្ឋក់ កយគសែ ើសុំ
ស្មាប់ការេិចរណ្តគលើលកខ ខែឌគ្ជើសគរ ើស។
្បសិនគបើ្ត្ូវបានគ្ជើសគរ ើស ជំនួយនឹង្ត្ូវបាននត ល់ស្មាប់រយៈគេល្បាំមួយផ្ខ
គ្ិត្ចប់េីម្ែៃ ម្នការអនុម័ត្ គហើយមានសុេលភាេស្មាប់្គ្ប់មនទ ីរគេទ្យម្ែគ្ូ Beth Israel
Lahey Health ផ្ែលមានផ្ចងកនុងឧបសមព ័នធទ្ី ៥
ម្នគោលនគោបាយជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុនីមួយៗ៖
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មនទ ីរគេទ្យ Anna Jaques
មនទ ីរគេទ្យ Addison Gilbert
មនទ ីរគេទ្យ BayRidge
មជឈមែឌលគវជជ សារសត Beth Israel Deaconess-Boston
មនទ ីរគេទ្យ Beth Israel Deaconess Milton
មនទ ីរគេទ្យ Beth Israel Deaconess Needham
មនទ ីរគេទ្យ Beth Israel Deaconess Plymouth
មនទ ីរគេទ្យ Beverly
មនទ ីរគេទ្យ និងមជឈមែឌលគវជជ សារសត Lahey, Burlington
មជឈមែឌលគវជជ សារសត Lahey, Peabody
មនទ ីរគេទ្យ Mount Auburn
មនទ ីរគេទ្យ New England Baptist
មនទ ីរគេទ្យ Winchester

ស្មាប់បុគ្គលិក។
កយគសែ ើសុំទ្ទ្ួ លគដ្ឋយ៖
WH
☐
AGH
☐
BayRidge
☐
BIDMC
☐
BID Milton
☐
BID Needham ☐
BID Plymouth ☐
Beverly
☐
WH
☐
LMC Peabody ☐
MAH
☐
NEBH
☐
WH
☐
ម្ែៃ ទ្ទ្ួ ល
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ឧប្មព ន
័ ធ ទី
3តារងបញ្្ុោះត្
នមៃ ដនែកពលើកប្រមិ
ត្ចំណូល
និងប្រទេយ្មបត្ត ិ

ការបញ្្ុោះត្នមៃ ្ប្រមាប់បង់ប្រាក់ភាៃមៗ៖
អែ កជំងឺផ្ែលមិនមានលកខ ែៈសមបត្ត ិ្គ្ប់្ោន់ស្មាប់ជំនួយសាធារែៈ
ឬជំនួយផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុនឹង្ត្ូវបាននត ល់ជូននូ វការបញ្្ុោះត្ម្មៃ
៣០
ភាគ្រយ
គលើការទ្ូ ទាត្់ភាៃមៗ
ម្នម្ែៃ គសវាេាបាលរបស់េួកគគ្
គលើការេាបាលទា ំងអស់
ផ្ែលបាននត ល់ជូនរ ួមទា ំងការេាបាលបនាទន់
ការសគរ្គោះបនាទន់
ការេាបាលចំបាច់តាមផ្នែ កគវជជ សារសត
និងគសវាេាបាលបនាទប់បនស ំ។
ការទ្ូ ទាត្់ចំនួនទ្ឹក្បាក់ផ្ែលបានចរច
្ត្ូវផ្ត្គធវ ើគ ើងកនុងរយៈគេលែប់្បាំម្ែៃ
បនាទប់េីទ្ទ្ួ លបានរបាយការែ៍ចំណ្តយែំបូង របស់អែក ជំងឺ។ ការបញ្្ុោះត្ម្មៃ គនោះ
នឹងមិន្ត្ូវបាននត ល់ជូនស្មាប់គសវាេាបាលណ្តមួ យ
ផ្ែលកាលវ ិភាគ្បង់ម្ែៃ គសវាគដ្ឋយខល ួនឯង្ត្ូវបានកំែត្់។
គលើសេីគនោះគទ្ៀត្
សហធានារា៉ាប់រងតាម្ក ុមហុនធានារា៉ាប់រងម្ែគ្ូ
និងមិនផ្មនម្ែគ្ូ
និងការកាត្់កង
គ្ឺមិនមានសិទ្ធិទ្ទ្ួ លបានការបញ្្ុោះត្ម្មៃ គនោះគទ្។
គែើមបីគជៀសវាងភាេមិនចាស់ោស់
ការបញ្្ុោះត្ម្មៃ គនោះក៏នឹងមិន្ត្ូវបាននត ល់ជូនែល់អត្ិែិជនណ្តមាែក់ផ្ែលបង់្បាក់
ជាមុន ស្មាប់គសវាេាបាល្សប តាមផ្ននការបង់្បាក់នងផ្ែរ។
ការបញ្្ុោះត្នមៃ ្ប្រមាប់ ជំនួយដននកហិរញ្ញវត្ថុ និងការខវ ោះខាត្ពែើមបីទទួ លានព្វា
ពវជជសាគ្តប្រត្វូ ានកាត្់ពចញ េីការចំណ្តយរប្់អនកជំងឺ ្ប្រមាប់ព្វាេាាល
ពវជជសាគ្តែូ ចដែលានេិេណ៌ន្ទពៅកនុងពោលនពោាយពនោះ។
ការបញ្្ុោះត្នមៃ ដននកហិរញ្ញវត្ថុ្ប្រមាប់អនកជំងឺ ដែល្ាត្
ិ កនុងកមម វ ិធី៖
ការេាាលដបប្បប
ុ រ្ធម៌
ក្មិត្្បាក់ចំែូល
ទាបជាង ឬគសម ើនឹង 400% ម្ន FPL

ការបញ្្ុោះត្ម្មៃ
100%

ការខវ ោះខាត្ពែើមបីទទួ លានព្វាពវជជសាគ្ត
អែ កជំងឺនឹង្ត្ូវបានកំែត្់ថាមានសិទ្ធិទ្ទ្ួ លជំនួយេីកមម វ ិធីការខវ ោះខាត្គែើមបីទ្ទ្ួ ល
បានគសវាគវជជ សារសត ្បសិនគបើ ការចំណ្តយគលើគសវាេាបាលធំជាង ឬគសម ើ ២៥%
ម្ន្បាក់ចំែូល្គ្ួ សារគហើយនឹងទ្ទ្ួ លបានការបញ្្ុោះត្ំម្ល ១០០% ។
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ឧប្មព ន
័ ធ ទី
4ចំនួនទឹកប្រា
ក់ដែលប្រត្វូ ាន
ពចញវ ិកក បប្រត្ជា
ទូ ពៅ (AGB)

សូ មអាននិយមន័យម្នចំនួនទ្ឹក្បាក់ផ្ែល្ត្ូវបានគគ្ទ្ូ ទាត្់ជាទ្ូ គៅ
ផ្ែលមានផ្ចងកនុងគោលនគោបាយខាងគលើ ស្មាប់ការេនយល់អំេី វ ិធីផ្ែល AGB
្ត្ូវបានគ្ែនាគដ្ឋយគ្បើ វ ិធីសារសត “្កគ កគមើលគៅគ្កាយ” ។
ភាគ្រយ AGB បច្ុបបនែ របស់ WH ផ្នែ កគលើការទាមទារសំែង ស្មាប់ឆ្ែំសារគេើេនធ
2020 គសម ើនឹង 48.33% ។
AGB អាចមានការផ្ទៃស់បតរគៅគេលណ្តមួ
ូ
យ គដ្ឋយសារគហត្ុនលែូ ចខាងគ្កាម៖
 ការផ្ទៃស់បតរកិ
ូ ចចសនាធានារា៉ាប់រងសុខភាេឯកជន
និងធានារា៉ាប់រង
Medicare ផ្ែល្ត្ូវគចញម្ែៃគសវា
 ការទ្ូ ទាត្់ផ្ែលទ្ទ្ួ លបានេីផ្ននការធានារា៉ាប់រងសុខភាេឯកជន
និងការធានារា៉ាប់រង Medicare ផ្ែល្ត្ូវគចញម្ែៃគសវា
គធវ ើបច្ុបបនែ ភាេ ផ្ខ ៨/២០២០
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ឧប្មព ន
័ ធ ទី
5អន កនតល់ព្វានិ
ងរៃ ីនច
ិ —្ាិត្
និងមិន្ាិត្កនុង
ការនតល់ជំនួយ

ពោលការណ៍ជំនួយដននកហិរញ្ញវត្ថុពនោះ
ពៅតាមទីតាង
ំ ែូ ចខាងពប្រកាម៖















ប្ររបែណតប់រល់ការចំណ្តយរប្់មនា រី ពេទយ

មនទ ីរគេទ្យ Winchester, 41 Highland Ave, Winchester, MA
មជឈមែឌលគវជជ សារសត ្គ្ួ សារ មនទ ីរគេទ្យ Winchester, 500 Salem St.,
Wilmington, MA
មនទ ីរគេទ្យេាបាលបនាទន់គដ្ឋយការែត្/គែើរចូ ល Winchester, 7 Alfred St.,
Woburn, MA
មជឈមែឌលេាបាលគដ្ឋយរ ូប និងគធវ ើការ Winchester, 955 Main St.,
Winchester, MA
មនទ ីរគេទ្យផ្នែ កឆែ ឹង និងសាច់ែុំ Winchester, 23 Warren Ave, Woburn, MA
មនទ ីរគេទ្យផ្នែ កជំងម្ឺ នការគគ្ង Winchester, 12 Alfred St., Woburn, MA
មនទ ីរគេទ្យផ្នែ កជំងឺទ្ឹកគនាមផ្នែ ម និងែំគៅ Winchester, 75 Riverside Ave,
Medford, MA
មនទ ីរគេទ្យផ្នែ ក្គ្ប់្គ្ងការឈឺចប់ Winchester, 444 Washington St.,
Woburn, MA
មនទ ីរគេទ្យផ្នែ កឆលុោះេិនិត្យសរ ើរាងគ Winchester, 10P Commerce Way,
Woburn, MA
មនទ ីរគេទ្យផ្នែ កែត្ និងឆែ ឹងសាច់ែុំ Winchester, 20 Pond Meadow Drive,
Reading, MA
មនទ ីរគេទ្យផ្នែ កេិនិត្យវោះកាត្់ Winchester, 620 Washington St., Winchester,
MA
ផ្នែ កែត្ Winchester, 3 Woodland Road, Stoneham, MA
មនទ ីរគេទ្យេិនិត្យ Winchester, 200 Unicorn Drive, Woburn, MA
មនទ ីរគេទ្យផ្នែ កសគមៃ ង Winchester, 1021 Main Street, Winchester, MA

ពោលនពោានជំនួយដននកហិរញ្ញវត្ថុពនោះ
ក៏មានវ ិសាលភាេប្ររបែណតប់ពលើការរិត្នលៃរប្់បរ
ុ រល
និងអងរ ភាេដែលានរយកនុងទំេ័រទី 1-15 ននឯកសារភាជប់ដែលមានចំណងពជើង
“អន កនតល់ព្វានិងរៃ ីនិច
ដែល្ាិត្និងមិន្ាិត្កនុងការនតល់ជំនួយ”
្ប្រមាប់ព្វាេាាលដែលនតល់ឲ្យកនុងមនា ីរពេទយដែលរយខាងពលើ។
្ប្រមាប់អនកនតល់ព្វាដែលមានរយកនុងទំេរ័ ទី
16
ននឯកសារភាជប់ដែលមានចំណងពជើង
“អន កនតល់ព្វានិងរៃ ីនិច
ដែល្ាិត្និងមិន្ាត្
ិ កនុងការនតល់ជំនួយ”
ពោលនពោាយជំនួយដននកហិរញ្ញវត្ថុពនោះ
មានវ ិសាលភាេប្ររបែណតប់ប្រត្ឹមនលៃេាាលពៅមនា ីរពេទយបុពណ្ត
ណ ោះ។
វាមិនមានវ ិសាលភាេប្ររបែណតប់នលៃេាាលេីអនកនតល់ព្វាជាបុររល
និងអងរ ភាេដែលមានរយពៅទំេ័រទី
16
ននឯកសារពោង។
អន កជំងឺប្រត្វូ ានពលើកទឹកចិត្តឲ្យទំន្ទក់ទំនងអន កនតល់ព្វាទាំងពនោះពដាយផ្ទាល់
ពែើមបីពមើលថាពត្ើេួកោត្់មាននតលជ
់ ំនួយអវ ីខៃោះ និងពែើមបីពរៀបចំការទូ ទាត្់។

ពធវ ើបច្ុបបនន ភាេ ដខ ៧/២០២០
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ឧប្មព ន
័ ធ ទី
6លទធ ភាេននកា
រទទួ លានឯក
សារ

េ័ត្៌មានសត ីេីគោលនគោបាយជំនួយផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុរបស់
WH
គសចកត ីសគងខ បជាភាសាស្មាយ
កយគសែ ើសជ
ុំ ំនួយផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុ
កយគសែ ើសុំជំនួយគលើការខវ ោះខាត្ម្នការទ្ូ ទាត្់គសវាគវជជសារសត
និងគោលនគោបាយឥែទាន
និងការ្បមូ ល្បាក់របស់
WH
អាចរកបានស្មាប់អែកជំងឺ
និងសហគ្មន៍ផ្ែលបគ្មើគដ្ឋយ
WH
តាមរយៈ្បភេជាគ្ចើនគដ្ឋយមិនគ្ិត្ម្ែៃ ែូចជា៖
1. អែ កជំងឺ
និងអែ កធានាអាចគសែ ើសុំចាប់ែត្ចមៃ ងឯកសារទា ំងអស់ទាក់ទ្ងនឹងជំនួ
យផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុ
និងឥែទាន
និងការ្បមូ ល្បាក់
គហើយអាចគសែ ើសុំជំនួយកនុងការបំគេញទា ំងជំនួយផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុ
និងដ្ឋក់ កយសុំភាេខវ ោះខាត្គែើមបីទ្ទ្ួ លបានគសវាគវជជសារសត
តាមរយៈទ្ូ រស័េទ ្បអប់សំបុ្ត្ ឬគដ្ឋយផ្ទទល់គៅ៖
មនទ ីរគេទ្យ និងមជឈមែឌលគវជជ សារសត Lahey
ផ្នែ ក្បឹកាគោបល់ហិរញ្ញ វត្ថុ
41 urlington Mall Road
Burlington, MA 01803

2. អែ កជំងឺ
និងអែ កធានាអាចទាញយកឯកសារទា ំងអស់ផ្ែល
បាយជំនួយផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុ
និងការ្បមូ ល្បាក់េគី គ្ហទ្ំេ័រសាធារែៈ

ក់េ័នធនឹងគោលនគោ
និងឥែទាន
WH៖

https://www.winchesterhospital.org/my-visit/insurance-billing--record
s/financial-assistance
គោលនគោបាយជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ
គសចកត ីសគងខ បជាភាសាស្មាយ
កយគសែ ើសុំជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ
កយគសែ ើសុំជំនួយភាេខវ ោះខាត្កនុងការទ្ូ ទាត្់គសវាគវជជ សារសត
និងគោលនគោបាយ្បមូ ល្បាក់ និងឥែទាន នឹង្ត្ូវបកផ្្បជាភាសាចមបង
ផ្ែលគ្បើ្បាស់គដ្ឋយមនុសសត្ិចជាង
១.០០០
នាក់
ឬ
៥%
ម្ន្បជាជនកនុងសហគ្មន៍ផ្ែលមានទ្ីតាំងរបស់ WH ។
WH
បិត្្បកាសគសចកត ីជូនែំែឹងអំេីការនត ល់ជំនួយផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុ
ែូ ចផ្ែលមានផ្ចងគៅកនុងគោលនគោបាយគនោះគៅកនុងទ្ីតាំងែូ ចខាងគ្កាម៖
1. ទ្ីតាំងខាងមុខ
ទ្ីតាង
ំ ស្មាប់អែកជំងឺ
កផ្នៃ ងទ្ទ្ួ លគភាៀវ
ឬកផ្នៃ ងគនសងគទ្ៀត្
រ ួមទា ំង
នាយកដ្ឋានសគរ្គោះបនាទន់
គែើមបីប្ករការមនទ ិលសងស័យ
2. កផ្នៃ ងទ្ទ្ួ លគភាៀវ
ឬកផ្នៃ ងគនសងគទ្ៀត្
គៅទ្ីតាំងផ្ែលទ្ទ្ួ លបានការអនុញ្ញញត្េីមនទ ីរគេទ្យ និង
3. ផ្នែ កនត លកា
់ រ្បឹកាផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុែល់អែកជំងឺ
ប័ែណ្បកាសផ្ែលបានបិទ្នាយ គ្ឺអាចគមើលគ ើញោងចាស់ (ទ្ំហំ ៨.៥ x ១១ អុញ
ី )
និងអាចគមើលគ ើញ
ចំគ ោះអែ កជំងឺផ្ែលមកគមើលត្ំបន់ទា ំងគនោះ។
ប័ែណ្បកាសផ្ចងថា៖
ព្ចកត ជ
ី ូនែំណង
ឹ អំេីជំនួយដននកហិរញ្ញវត្ថុ
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មនទ ីរគេទ្យនត ល់ជូននូ វកមម វ ិធីជំនួយផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុជាគ្ចើន្បគភទ្ែល់អែកជំងឺផ្ែលមា
នលកខ ែៈសមបត្ត ិ្គ្ប់្ោន់។
គែើមបីែឹងថា
គត្ើអែកមានសិទ្ធិទ្ទ្ួ លបានជំនួយគលើគសវាេាបាលេីមនទ ីរគេទ្យរបស់អែកផ្ែរឬគទ្
សូ មគៅកាន់កា រ ិោល័យ្បឹកាគោបល់ផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុរបស់គយើង
គៅសាលធំ
ម្នមនទ ីរគេទ្យ និងមជឈមែឌលគវជជ សារសត Lahey ផ្ែលសថ ិត្គៅ 41 Mall Road in
Burlington,
MA
ឬទ្ូ រស័េទគៅគលខ
៧៨១-៧៤៤-៨៨១៥
ស្មាប់េ័ត្មា
៌ នគនសងៗសត អ
ី ំេី កមម វ ិធី និងគសវាកមម របស់វា។

ប្របវត្ត ិននពោលន
ពោាយ

កាលបរ ិពចេ ទ
កញ្ញញ ២០១៦
កកក ដ្ឋ 2020
សីហា 2020
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្កមម ភាេ
គោលនគោបាយ្ត្ូវបានអនុម័ត្េី្ក ុ
ម្បឹកាភិបាលផ្នែ កចាប់
គធវ ើបច្ុបបនែ ភាេបញ្ជ ីអែកនតល់គសវា
ផ្កផ្្បគោលនគោបាយ
គដ្ឋយមានការអនុម័ត្េី BILH
EVP/CFO
និង្ក ុម្បឹកាភិបាលផ្នែ កហិរញ្ញ ឹក WH
ផ្ែលមានអំណ្តចកនុងការផ្កផ្្បគនោះ
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