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BSHSI

គោលការណ៍

គ េះជាគោលការណ៍របស់ Bon Secours Health System, Inc. (“BSHSI”) ដែលគរៀបចំគ ើង
ក្នុងគោលបំណងផ្តល់ជាព័ត៌មា ពាក្់ព័ ធ ឹងការអ ុវតត ការងារគចញវ ិក្ក យបត្ត ិងការត្បមូ ល ត្ាក្់
ដែលងាយត្សួ លយល់សត្មាប់ម ទ ីរគពទ្យ BSHSI។ ភ្ជាប់ជាមួ យ ឹងគោលការណ៍ជំ ួ យ ហិរញ្ញ វតថុ
ែល់អនក្ជំងឺ គោលការណ៍គ េះត្តូវា ពត្ងាងគ ើង ក្នុងគោលបំណងបំគពញ ូ វរាល់ តត្មូវការ
ដែលមា ក្នុងដផ្នក្ 501(r) ន ចាប់សដីពីចំណូលនផ្ទក្នុងឆ្នំ 1986 ដែលត្តូវា គ្វ ើ វ ិគោ្ ក្មម ។
គោលការណ៍គ េះគតតតគៅគលើគោលការណ៍ជំ ួ យហិរញ្ញ វតថុ ិងការពាាលបន្ទទ ់តាមដបបគវជាោស្តសត
ក្ត្មិតក្ំណត់ការគិតនលៃ គលើបុគគលដែលមា សិទ្ធិទ្ទ្ួ លា ជំ ួ យហិរញ្ញ វតថុ
ិងត្បតិបតត ិការគចញវ ិក្ក យបត្ត ិងត្បមូ លត្ាក្់ក្នុងតនមៃ សមរមយ ។ គោលការណ៍គ េះ
គួ រដតត្តូវា បក្ត្ោយគៅតាមកាលៈគទ្សៈ ីមួយៗ។

វ ិសាលភាព

គោលការណ៍គ េះ អ ុវតត សត្មាប់រាល់ឧបក្រណ៍ពាាលក្ត្មិត្ង ់ ិងប ទ ប់សគត្ងាគេះបន្ទទ ់
ដាច់គដាយដ ក្របស់ BSHSI។ ត្គប់ភ្ជនក្់ងារត្បមូ លត្ាក្់ដែលអ ុវតត ការងារក្នុងន្ទម BSHSI
មា ក្ិតតិយស ិងជួ យែល់សក្មម ភ្ជពត្បមូ លត្ាក្់ែូចមា បញ្ជាក្់ខាងគត្កាម។ ក្រណីោម
ការបញ្ជាក្់គផ្េងពីគ េះ គោលការណ៍គ េះមិ ត្តូវអ ុវតត គៅគលើគវជាបណឌិត ឬអន ក្ផ្តល់គសវា
គវជាោស្តសតគផ្េងៗគទ្ៀតគ ើយ គដាយរ ួមបញ្ចល
ូ បុដ ត មិ ដាក្់ក្ំហិត ទ ំងគវជាបណឌិតក្នុងប ទ ប់
សគត្ងាគេះបន្ទទ ់ គវជាបណឌិតជំន្ទញខាងថ្នស
ំ ព ឹក្ គវជាបណឌិតជំន្ទញដផ្នក្កាំរសម ី គវជាបណឌិតដផ្នក្ ជំងឺទ្ូគៅ
ិងគរាគវ ិទ្ូ ។
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គោលបំណង
គោលបំណងន

ីតិ វ ិ្ីគ េះគឺផ្តល់ឱ្យ BSHSI គចញវ ិក្ក យបត្តជូ អន ក្មា កាតពវ ក្ិចចទ្ូទត់ ត្ាក្់

ដែលជាភ្ជគីទ្ីបី យងត្តឹមត្តូវ ទ ់គពលគវលា

ិងត្សបតាមចាប់

ិងអន ក្ទ្ូ ទត់ត្ាក្់

ិងបទ្បញ្ញ តត ិន្ទន្ទ។

BSHSI ិងភ្ជនក្់ងារត្បមូ លត្ាក្់ជាប់ក្ិចចស ាែនទ្គទ្ៀត ត្តូវធាន្ទថ្រាល់គសវាក្មម ផ្តល់ជូ
ត្តូវអ ុគលាមគៅតាមចាប់ បទ្បញ្ញ តត ិ ិង វ ិធា ន្ទន្ទដែលា ដចងពីសំណាក្់រដាាភិាល រែា
ិងមូ លដាា
ពាក្់ព័ ធ គៅ ឹងគសវាក្មម គដាយរ ួមបញ្ចល
ូ ទ ំងចាប់សតីពីការអ ុវតត ការត្បមូ ល
បំណុលគដាយត្តឹមត្តូវ (FDCPA)។ គៅក្នុងក្ិចចត្ពមគត្ពៀងជាមួ យ ឹង BSHSI ភ្ជនក្់ងារត្បមូ ល
ត្ាក្់ ីមួយៗ ត្តូវយល់ត្សបក្នុងការបគត្មើអនក្ជំងឺ ិគយជិក្ ិងនែគូ ពាណិជាក្មម ទ ំងអស់
គដាយអ ុគលាមគៅតាមគបសក្ក្មម ិងគុណតនមៃ របស់ Bon Secours Health System។
គលើសពីគ េះគៅគទ្ៀត ភ្ជនក្់ងារត្បមូ លត្ាក្់ ីមួយៗត្តូវធាន្ទអេះអាងថ្ ពួ ក្គគ ឹងគត្បើត្ាស់
ទ្មាៃប់អ ុវតតត្បគសើរបំផ្ុតគៅក្នុង វ ិស័យគ េះ ក្នុងការផ្តល់គសវាក្មម ។

និយមន័យ

នលៃ វ ិក្ក យបត្តទ្ូ គៅ (AGB) - នលៃ វ ិក្ក យបត្តត្តទ្ូ គៅ មា
័យថ្ ចំ ួ ទ្ឹក្ត្ាក្់ ដែល អន ក្ជំងឺជាទ្ូ គៅ
ត្តូវចំណាយគលើគសវាសគត្ងាគេះបន្ទទ ់ ិងគសវាពាាលចំាច់ន្ទន្ទ ដែលអន ក្ជំងឺមា ធាន្ទរា៉ាប់រង
សត្មាប់គសវាទ ំងគ េះ។ នលៃគសវាសត្មាប់អនក្ជំងឺដែលមា សិទ្ធិទ្ទ្ួ លា ជំ ួ យហិរញ្ញ វតថុ ត្តូវដាក្់ក្ំហិត
មិ ឱ្យគលើសពីនលៃ វ ិក្ក យបត្តទ្ូ គៅ (“AGB”) សត្មាប់គសវាទ ំងគ េះ។ នលៃគសវាទ ំងគ េះ
ដផ្ែក្គលើចំ ួ ម្យមភ្ជគ ដែលត្តូវា អ ុញ្ជញតពី Medicare ិងអន ក្ទ្ូ ទត់ពាណិជាក្មម សត្មាប់
គសវាសគត្ងាគេះបន្ទទ ់ ិងការដលទ ំពាាលដែលចំាច់។ ចំ ួ ទ្ឹក្ត្ាក្់ ដែលត្តូវា អ ុញ្ជញត
រ ួមមា ចំ ួ ទ្ឹក្ត្ាក្់ដែលត្ក្ ុមហុ ធាន្ទរា៉ាប់រង ឹងទ្ូ ទត់ ិងចំ ួ ទ្ឹក្ត្ាក្់ដែលបុគគលគន្ទេះ
ទ្ទ្ួ លខុសត្តូវគលើការទ្ូ ទត់គដាយខល ួ ឯង។ AGB
ត្តូវា គណន្ទគដាយគត្បើ វ ិ្ីោស្តសតគមើលត្ត ប់គត្កាយក្នុង 26 CFR §1.501(r)
ដែលអាចត្តូវា គ្វ ើ វ ិគោ្ ក្មម ជាគទ្ៀងទត់។ សូ មគមើលឧបសមព ័ ធ A
សត្មាប់ព័ត៌មា បដ ែ មទក្់ទ្ង ឹងការបញ្ចុេះតនមៃ ន AGB។
ឥណគទ្យយទរមិ ា - សមតុលយគណ ី ដែលអន ក្ជំងឺ ឬ អន ក្ធាន្ទជំពាក្់ ដែលត្តូវលុបគចល
គៅគពលមិ អាចត្បមូ លា ។
ភ្ជនក្់ងារត្បមូ លត្ាក្់ - “ភ្ជនក្់ងារត្បមូ លត្ាក្់” គឺជាត្ក្ ុមហុ មួ យដែលទ្ទ្ួ លា សិទ្ធិពី ម ទ ីរគពទ្យ
ក្នុងការទរ ឬត្បមូ លការទ្ូ ទត់ពីអនក្មា កាតពវ ក្ិចចបង់ត្ាក្់។
អំឡងគពលមានសិទិ ធ - អំ ឡងគពលណែលអនក្មានកាតពវក្ិចចបង់ត្ាក្់ ត្តូវានផ្តល់ឱ្យនូវ ំនួយ
ណផ្នក្ហិរញ្ញ វតថ។
សក្មម ភ្ជពត្បមូ លត្ាក្់វវ ិោមញ្ញ (ECA) - គយងតាមបទ្បញ្ញ តត ិ IRS ECA គឺជាសក្មម ភ្ជពែូ ច
ខាងគត្កាម៖
 លក្់បំណុលរបស់បុគគលមានក្់ៗគៅឱ្យភ្ជគីែនទ្
 ដាក្់រាយការណ៍រាយន្ទមបុគគលមិ លែ គៅកា ់ភ្ជនក្់ងាររាយការណ៍ឥណទ ឬ
ការ ិយល័យឥណទ
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ព ាគពល បែិគស្ ឬទមទរក្នត្មគសវាមុ គពលផ្តល់ជូ
ូ វគសវាពាាលដែល ចំាច់
គដាយោរដតមា ជាប់ត្បវតត ិមិ បង់ត្ាក្់ន្ទគពលក្ ៃ ងមក្
សក្មមភាពណែលតត្មូវឱ្យមានែំគណើរការណផ្នក្ចាប់ រួមមានបណនតមិនក្ំហិតែូច ខាងគត្កាម៖
o ឃាត់ទក្អចលនត្ទពយ
o រ ឹបអូសយក្អចលនត្ទពយជាក្់ណសតង
o រ ឹបអូ សគណនី ធនាោរ ឬអចលនត្ទពយផ្ទាល់ខ្ួនគផ្េងៗគទៀត
ល
o ោក្់បណឹ ត ងរែឋបបគវណីត្បឆំងនឹងបគគលណាមានក្់
o ោក្់ បណឹ ត ងចាប់ ឃាត់ ខ្ួនប
ល
គគលណាមានក្់
o ោក្់ បណឹ ត ងឱ្យតលាការគចញែី ការឃំខ្ួនប
ល
គគលណាមានក្់
o គសនើសំឱ្យមានការគផ្ារត្ាក្់ណខ្របស់បគគលណាមានក្់គែើមបីសងបំណល

ការគរៀបចំបណតឹងទមទរពីការគសន ើសុំក្េ័យ្
វវ ិោមញ្ញ គន្ទេះគទ្។

ពុំដម ជាដផ្នក្មួ យន សក្មម ភ្ជពត្បមូ លត្ាក្់

អន ក្មា កាតពវ ក្ិចចបង់ត្ាក្់ - អន ក្ជំងឺ អន ក្គមើលដល ឬអងគ ភ្ជពទ្ទ្ួ លខុសត្តូវគលើការទ្ូ ទត់
វវ ិក្ក យបត្តគសវាក្មម ពាាល។
ក្មម វ ិ្ីជំ ួ យដផ្នក្ហិរញ្ញ វតថុែល់អនក្ជំងឺ - ជាក្មម វ ិ្ីដែលត្តូវា គគគរៀបចំគ ើងក្នុងបំណង
កាត់ប ែ យសមតុលយជំពាក្់របស់អនក្មា កាតពវ ក្ិចចបង់ត្ាក្់។ ក្មម វ ិ្ីគ េះត្តូវា ផ្ត ល់ជូ ែល់
អន ក្មា កាតពវ ក្ិចចបង់ត្ាក្់ ដែលពុំត្តូវា ធាន្ទ ិងសែ ិតគត្កាមការធាន្ទ ិងផ្តល់ជូ ែល់អនក្
ដែលការទ្ូ ទត់ចំណាយគពញ ឬគដាយដផ្នក្ចំគពាេះកាតពវ ក្ិចចហិរញ្ញ វតថុ ឹងបណា
ត លឱ្យមា ការ
លំាក្ដផ្នក្ហិរញ្ញ វតថុខាៃំង។
ទ្ំ ួ លខុសត្តូវរបស់អនក្ជំងឺ សត្មាប់អនក្ជំងឺដែលមា ធាន្ទរា៉ាប់រង - “ទ្ំ ួ លខុសត្តូវរបស់ អន ក្ជំង”ឺ
គឺជាទ្ំហំទ្ឹក្ត្ាក្់ដែលអន ក្ជំងឺដែលមា ធាន្ទរា៉ាប់រង ត្តូវទ្ទ្ួ លខុសត្តូវបង់គដាយ ខល ួ ឯង
បន្ទទប់ពីភ្ជគីទ្ីបីដែលរា៉ាប់រងគលើអនក្ជំងឺ ា ក្ំណត់រ ួចរាល់ ូ វទ្ំហំទ្ឹក្ត្ាក្់បុពវលាភ របស់អនក្ជំង។ឺ
ទំនួលខ្សត្តូវរបស់អនក្ ំងឺ សត្មាប់អនក្ ំងឺណែលោមនធានារប់រង ទំហំទឹក្ត្ាក្់ណែលអនក្ ំងឺត្តូវទទួលខ្សត្តូវបង់ គោយខ្លួនឯង បនាាប់ ពីក្មមវ ិធី AGB ក្នងតំបន់
ានអនវតតរច
ួ ។
ECA ដែលអ ុញ្ជញត - លវើគបើមា បណតុំសក្មម ភ្ជពយងគត្ចើ ដែលា ចត់ទ្ុក្ថ្ជា ECAs ក្៏ គដាយ
អវ ើដែល ECA BSHSI ត្តូវអ ុវតត គឺត្តូវដាក្់រាយការណ៍រាយន្ទមបុគគលមិ លែ គៅ
កា ់ភ្ជនក្់ងាររាយការណ៍ឥណទ ឬការ ិយល័យឥណទ ក្នុងក្រណីដែលចំាច់។
ភ្ជគីទ្ូទត់ត្ាក្់ទ្ប
ី ី - គឺជាអងគ ភ្ជពមួ យ ដែលពុំដម ជាអន ក្ជំងឺ (ភ្ជគីទ្ីមួយ) ឬអន ក្ផ្តល់គសវា
ពាាល (ភ្ជគីទ្ីពីរ) ដែលពាក្់ព័ ធ គៅ ឹងសក្មម ភ្ជពហិរញ្ញ វតថុន គសវាក្មម ពាាលគ េះ។
បុគគលមា ធាន្ទរា៉ាប់រង - គឺជាបុគគលមានក្់ដែលមា ធាន្ទរា៉ាប់រង បុដ ត ា ទ្ទ្ួ ល វ ិក្ក យបត្ត
ចំណាយសរុបគៅគលើគសវាក្មម ដែលពុំត្តូវា ធាន្ទរា៉ាប់រង គបើដផ្ែក្តាមគគត្មាងអតថត្បគយជ ៍
របស់ពួក្គគ។ ឧទហរណ៍រ ួមមា ថ្នព
ំ ាាលដែលទ្ិញគដាយខល ួ ឯង
ឈា ែល់ក្ត្មិតអតិបរមារបស់អតថត្បគយជ ៍ ការរា៉ាប់រងគលើមាតុភ្ជព។ល។
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បុគគលោម ធាន្ទរា៉ាប់រង - អន ក្ជំងឺដែលពុំមា ធាន្ទរា៉ាប់រង។

នីតិវ ិធី
រាយការណ៍លំអិតត្បតិបតតិការ

អន ក្មា កាតពវ ក្ិចចបង់ត្ាក្់ អាចគសន ើសុំរាយការណ៍លំអិតត្បតិបតត ិការពីគណ ីរបស់ពួក្គគ
គពលណាក្៏ា គដាយពុំមា ការយក្ក្នត្មអវ ើគ ើយ។
បែិគសធ

អន ក្មា កាតពវ ក្ិចចបង់ត្ាក្់ អាចបែិគស្រាល់ចំណុច ឬការគិតនលៃ ណាមួ យគៅគលើ វ ិក្ក យបត្ត
របស់ពួក្គគ។ ពួ ក្គគអាចគ្វ ើការបែិគស្ជាលាយលក្ខ ណ៍អក្េរ ឬតាមរយៈទ្ូ រសពទ មក្អន ក្
តំណាងដផ្នក្បគត្មើអតិលិជ របស់គយើង។ ត្បសិ គបើអនក្មា កាតពវ ក្ិចចបង់ត្ាក្់ គសន ើសុំឯក្ោរ
ដែលពាក្់ព័ ធ ឹង វ ិក្ក យបត្តរបស់គគ បុគគលិក្ត្តូវខំត្បឹងដត្បងឱ្យអស់ពីក្មាៃំងកាយចិតតក្នុងការ
ផ្តល់ឯក្ោរទ ំងគន្ទេះគៅែល់ពួក្គគ ក្នុងរយៈគពលបីនលងន នលងគ្វ ើការ។
ខួ បការគចញវ ិក្ក យបត្ត
ខួ បការគចញវ ិក្ក យបត្តរបស់ BSHSI ចប់គផ្តើមពីកាលបរ ិគចេ ទ្ន រាយការណ៍ទ្ី01 គហើយ
បញ្ច ប់គៅរយៈគពល 120នលង គត្កាយ។ អំ ុ ងគពលខួ បការគចញវ ិក្ក យបត្ត អន ក្មា កាតពវ ក្ិចច
បង់ត្ាក្់អាច ឹងទ្ទ្ួ លា ទ្ូ រសពទ រាយការណ៍ ិងលិខិត។ ឹងមា ការទ្ូ រសពទ គៅកា ់
អន ក្មា កាតពវ ក្ិចចបង់ត្ាក្់ក្នុងអំ ុ ងគពលន ខួ បការគចញវ ិក្ក យបត្ត។ ខាងគត្កាមគ េះគឺជា
កាលវ ិភ្ជគន រាយការណ៍ ិងលិខិត៖
 រាយការណ៍ត្តូវា គផ្ញើគៅអន ក្មា កាតពវ ក្ិចចបង់ត្ាក្់ គៅគពលដែល
សមតុលយត្តូវា បញ្ជាក្់ថ្គៅជំពាក្់
 លិខិតរំលឹក្ត្តូវា គផ្ញើជូ 30នលង បន្ទទប់ពីកាលបរ ិគចេ ទ្គចញវ ិក្ក យបត្ត
គែើមបីជូ ែំណឹងែល់អនក្មា កាតពវ ក្ិចចបង់ត្ាក្់ថ្ គណ ីរបស់ គគពុំទ ់សងគៅគ ើយ។
 លិខិតទ្ីពីរ ត្តូវា គផ្ញើជូ 30 នលង បន្ទទប់ពីលិខិតទ្ី 01 គែើមបីជូ ែំណឹង
ែល់អនក្មា កាតពវ ក្ិចចបង់ត្ាក្់ថ្ គណ ីរបស់គគហួ សកាល ក្ំណត់សងត្ាក្់។
 លិខិតទ្ីបី ិងជាលិខិតចុងគត្កាយ ត្តូវា គផ្ញើជូ 30 នលង បន្ទទប់ពី លិខិតទ្ីពីរ
គែើមបីជូ ែំណឹងែល់អនក្មា កាតពវ ក្ិចចបង់ត្ាក្់ថ្
គណ ីរបស់គគហួ សកាលក្ំណត់សងត្ាក្់្ង ់្ងរ គហើយគណ ី
ឹងត្តូវគផ្ទរគៅកា ់ភ្ជនក្់ងារត្បមូ លត្ាក្់។
 គៅនលងទ្ី 120 ន ខួ បការគចញវ ិក្ក យបត្ត គណ ីរបស់អនក្មា កាតពវ ក្ិចច បង់ត្ាក្់
ត្តូវា ត្បគល់ជូ គៅភ្ជនក្់ងារត្បមូ លត្ាក្់ចមបង។ ភ្ជនក្់ងារត្បមូ លត្ាក្់ចមបង
ឹងជូ ែំណឹងគៅអន ក្មា កាតពវ ក្ិចច បង់ត្ាក្់ តាមរយៈរាយការណ៍ទរត្ាក្់ 30
នលងមុ គពលគគ អ ុវតត សក្មម ភ្ជពត្បមូ លត្ាក្់ វ ិោមញ្ញ ណាមួ យ ។ រាយការណ៍
ឹងបញ្ចល
ូ
ូ វកាលបរ ិគចេ ទ្ចុងគត្កាយ ដែលគគ ឹងចប់គផ្តើមអ ុវតត
សក្មម ភ្ជពត្បមូ លត្ាក្់ វ ិោមញ្ញ ិងគសចក្ត ីសគងខ បគដាយគត្បើ
ភ្ជោោមញ្ញ មួ យពីគោលការណ៍ជំ ួ យហិរញ្ញ វតថុ។
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រាយការណ៍ ិងលិខិត ីមួយៗ គៅក្នុងខួ បការគចញវ ិក្ក យបត្តរបស់គយើងមា
ូវ
ព័ត៌មា ពាក្់ព័ ធ ឹង វ ិ្ីោស្តសតទ្ូ ទត់ត្ាក្់ ជគត្មើសទ្ូ ទត់ត្ាក្់ គវបោយជំ ួ យ ហិរញ្ញ វតថុ
ិងគលខទ្ំន្ទក្់ទ្ំ ងគៅកា ់អនក្តំណាងដផ្នក្បគត្មើអតិលិជ ។

គោលការណ៍ណណនាំសីព
ដ ីនីតិវ ិធី
សូមគមើលឧបសមព័នធ B សត្មាប់គោលការណ៍ណណនាំ។
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ឧបសមព័នធ A
AGB
សត្មាប់ព័ត៌មា បដ ែ មពាក្់ព័ ធ ឹងការបញ្ចុេះតនមៃ របស់ AGB អន ក្អាចដសវ ងរក្ា តាមរយៈ
គគហទ្ំព័រ www.fa.bonsecours.com ឬ ទក្់ទ្ងគៅដផ្នក្បគត្មើអតិលិជ តាមរយៈទ្ូ រសពទ គលខ
(ក្នុងត្ស ុក្) 804-342-1500 ឬ (គសវាឥតគិតនលៃ ) 1-877-342-1500។ សត្មាប់ដផ្នក្បគត្មើអតិលិជ
គៅម ទ ីរគពទ្យ Rappahannock General Hospital សូ មទ្ូ រសពទ គៅគលខ 804-435-8529។
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ឧបសមព័នធ B
គោលការណ៍ណណនាំ
គោលការណ៍ដណន្ទំទ ំងគ េះ ត្តូវា ផ្តល់ជូ គែើមបីជាជំ ួ យែល់បុគគលិក្ក្នុងការសគត្មច
តាមគោលបំណងន គោលការណ៍គ េះ។ គៅគពលដែលអ វុ តត តាមគោលការណ៍ដណន្ទំគ េះ
បុគគលិក្ត្តូវា រំពឹងថ្ ឹងគ្វ ើការវ ិភ្ជគគៅតាមវ ិោលភ្ជពន ការអ ុវតត
ការងាររបស់ពួក្គគ។

ិង/ឬទ្ំ ួ លខុសត្តូវ

ការគចញវ ិក្ក យបត្តគៅកា ់អនក្ដែលោម កាតពវ ក្ិចចបង់ត្ាក្់
1. ដសវ ងរក្ព័ត៌មា ដែលពាក្់ព័ ធ ៖ BSHSI

ឹងពាយមអស់ពីសមតែ ភ្ជព គែើមបីដសវ ងរក្

ព័ត៌មា ពីអនក្ជំងឺ ថ្គតើគសវាក្មម ធាន្ទរា៉ាប់រងសុខភ្ជពឯក្ជ ឬោធារណៈ ឹងទ្ទ្ួ ល
ខុសត្តូវការចំណាយគលើគសវាក្មម ដែលផ្តល់ជូ គដាយម ទ ីគពទ្យគៅកា ់អនក្ជំងឺ ទ ំង ត្ស ុង
ឬមួ យដផ្នក្។

2. ភ្ជគីបង់ត្ាក្់ទ្ីបី៖ ម ទ ីរគពទ្យត្តូវទមទរ ូ វទ្ំហំទ្ឹក្ត្ាក្់ដែលខក្ខា សងទ ំងត្ស ុង
ពីភ្ជគីបង់ត្ាក្់ទ្ីបី គដាយរ ួមបញ្ចល
ូ បុដ ត មិ ក្ំហិត ូ វ អន ក្បង់ត្ាក្់ដែលជាប់ ក្ិចចស ា
ិងមិ ជាប់ក្ិចចស ា អន ក្បង់ត្ាក្់ដែលជាប់កាតពវ ក្ិចច បំណុល ិងអន ក្ធាន្ទរា៉ាប់រងបំណុល
ិងយ យ ត ិងអន ក្បង់ត្ាក្់តាមរយៈក្មម វ ិ្ីរដាាភិាល
ដែលមា ទ្ំ ួ លខុសត្តូវហិរញ្ញ វតថុគៅគលើការដលរក្ាអន ក្ជំងឺ។ BSHSI

ឹងគចញ

វវ ិក្ក យបត្តយងទ ់គពលគវលា គៅកា ់ភ្ជគីបង់ត្ាក្់ទ្ីបីដែលជាប់ពាក្់ព័ ធ ទ ំងអស់
តាមរយៈព័ត៌មា ដែលផ្តល់គដាយអន ក្ជំងឺ ឬអន ក្តំណាងរបស់ពួក្គគ។
ការគចញវ ិក្ក យបត្តគៅកា ់អនក្មា កាតពវ ក្ិចចបង់ត្ាក្់
គស រ ើរាយការណ៍ ិងលិខិត ត្តូវា គត្បើត្ាស់ គែើមបីជូ ែំណឹងគៅែល់អនក្មា កាតពវ ក្ិចច
បង់ត្ាក្់អំពីសមតុលយគណ ីរបស់គគ។ រាយការណ៍ ិងលិខិត ីមួយៗ មា បញ្ចល
ូ
ូវ
ព័ត៌មា ដែលពាក្់ព័ ធ ឹង វ ិ្ីោស្តសតបង់ត្ាក្់ ជំ ួ យហិរញ្ញ វតថុ ិងគលខទ្ំន្ទក្់ទ្ំ ងក្រណីមា
ចមង ល់។
1. ការគចញវ ិក្ក យបត្តគៅអន ក្ជំងឺដែលមា ធាន្ទរា៉ាប់រង៖ ម ទ ីរគពទ្យត្តូវគចញវ ិក្ក យបត្តជា
បន្ទទ ់គៅកា ់អនក្មា កាតពវ ក្ិចចបង់ត្ាក្់ ូ វទ្ំហំទ្ឹក្ត្ាក្់ដែលា គណន្ទគដាយ
រាយការណ៍ធាន្ទរា៉ាប់រងប ទ ុ ក្ចំណាយ (EOB) ឬគៅកា ់ភ្ជគីបង់ត្ាក្់ទ្ីបី។
2. ការគចញវ ិក្ក យបត្តគៅអន ក្ជំងឺដែលោម ធាន្ទរា៉ាប់រង៖ ម ទ ីរគពទ្យត្តូវគចញវ ិក្ក យបត្តជា
បន្ទទ ់គៅកា ់អនក្មា កាតពវ ក្ិចចបង់ត្ាក្់ ូ វទ្ំហំទ្ឹក្ត្ាក្់ជំពាក្់។ ទ្ំហំទ្ឹក្ត្ាក្់
ជំពាក្់គដាយអន ក្មា កាតពវ ក្ិចចបង់់ត្ាក្់ ត្តូវា ក្ំណត់គដាយការគណន្ទនលៃ វ ិក្ក យបត្តទ្ូ គៅ
(AGB) គដាយម ទ ីរគពទ្យ។ ការគណន្ទរបស់ BSHSI ខាង គត្កាម

ឆលុេះបញ្ជចំងពីភ្ជគរយបញ្ចុេះតនមៃ គៅគលើទ្ឹក្ត្ាក្់ត្តូវបង់សរុប គៅតាមតំប ់ ភូ មិោស្តសត ីមួយៗ។
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AGB:
 Bon Scours វរ ិជមុ ៖ បញ្ចុេះតនមៃ 75% គៅគលើទ្ឹក្ត្ាក្់ត្តូវបង់សរុប
ពីគសវាក្មម ពាាលគដាយសត្មាក្ម ទ ីរគពទ្យ
គដាយមិ សត្មាក្ក្នុងម ទ ីរគពទ្យ។

ិងគសវាក្មម ពាាល

 Bon Secours គហមលុ ៖ បញ្ចុេះតនមៃ 75% គៅគលើទ្ឹក្ត្ាក្់ត្តូវបង់សរុប
ពីគសវាក្មម ពាាលគដាយសត្មាក្ម ទ ីរគពទ្យ
គដាយមិ សត្មាក្ក្នុងម ទ ីរគពទ្យ។

ិងគសវាក្មម ពាាល

 Bon Secours Rappahannock: បញ្ចុេះតនមៃ 65% គៅគលើទ្ឹក្ត្ាក្់ត្តូវ បង់សរុប
ពីគសវាក្មម ពាាលគដាយសត្មាក្ម ទ ីរគពទ្យ ិង
គសវាក្មម ពាាលគដាយមិ សត្មាក្ក្នុងម ទ ីរគពទ្យ។

 Bon Secours គក្ ថ្ក្់គី៖ បញ្ចុេះតនមៃ 75% គៅគលើទ្ឹក្ត្ាក្់ត្តូវបង់សរុប
ពីគសវាក្មម ពាាលគដាយសត្មាក្ម ទ ីរគពទ្យ
គដាយមិ សត្មាក្ក្នុងម ទ ីរគពទ្យ។

ិងគសវាក្មម ពាាល

 Bon Secours ខារ៉ា ូលីណាខាងគជើង៖ បញ្ចុេះតនមៃ 80% គៅគលើទ្ឹក្ត្ាក្់ត្តូវ
បង់សរុបពីគសវាក្មម ពាាលគដាយសត្មាក្ម ទ ីរគពទ្យ
ពាាលគដាយមិ សត្មាក្ក្នុងម ទ ីរគពទ្យ។

ិងគសវា

ការអ ុវតត ការត្បមូ លត្ាក្់
1. ការអ ុវតត ការត្បមូ លត្ាក្់ទ្ូគៅ៖ ដផ្ែក្គៅគលើគោលការណ៍គ េះ BSHSI ឹងគត្បើត្ាស់
វវ ិ្ីោត្សត ត្បមូ លត្ាក្់ដែលសមគហតុផ្លមួ យ គែើមបីទ្ទ្ួ លា ត្ាក្់ពីសំណាក្់អនក្
មា កាតពវ ក្ិចចបង់ត្ាក្់។ សក្មម ភ្ជពត្បមូ លត្ាក្់ទ្ូគៅ រ ួមមា ការគចញរាយការណ៍
/លិខិតអន ក្មា កាតពវ ក្ិចចបង់ត្ាក្់ ការទ្ូ រសពទ ិងការបញ្ជ ូ គណ ីគៅកា ់នែគូ
ពាណិជាក្មម គផ្េងៗគទ្ៀត ែូ ចជាបុដ ត មិ ក្ំហិត អន ក្ទ្ទ្ួ លទ្ិញត្ាក្់ត្បមូ លជាមុ អន ក្
ត្បមូ លទ្ិញ Early out ិងអន ក្ទ្ទ្ួ លទ្ិញឥណគទ្យយទរមិ ា ។ BSHSI ឹងមិ លក្់
ក្មម សិទ្ធិបំណុលអន ក្ជំងឺគៅកា ់ភ្ជគីទ្ីបីគន្ទេះគ ើយ។
2. សក្មម ភ្ជពត្បមូ លត្ាក្់ វ ិោមញ្ញ ៖ BSHSI ិងនែគូ ភ្ជនក្់ងារត្បមូ លត្ាក្់របស់គយើង ឹងអ ុវតត
ECA ក្នុងទ្ត្មង់ជាការរាយការណ៍គៅកា ់កា រ ិយល័យឥណទ ។ ការ
រាយការណ៍ពីអនក្មា កាតពវ ក្ិចចបង់ត្ាក្់ គៅកា ់កា រ ិយល័យឥណទ សត្មាប់
ក្រណីដែលពុំា បង់ត្ាក្់គៅគលើទ្ំហំទ្ឹក្ត្ាក្់ដែលជំពាក្់ ឹងពុំត្តូវអ ុវតត គន្ទេះគទ្ រហូ តែល់
60 នលង បន្ទទប់ពីខួបការគចញវ ិក្ក យបត្តត្តូវា បញ្ច ប់។ អន ក្មា កាតពវ ក្ិចច បង់ត្ាក្់
ឹងត្តូវជូ ែំណឹង 30 នលងមុ ការរាយការណ៍គៅកា ់កា រ ិយល័យឥណទ
គដាយនែគូ ភ្ជនក្់ងារត្បមូ លត្ាក្់ ឹងជូ ែំណឹងពី ECAs ដែល ឹងត្តូវអ ុវតត ក្រណី
ដែលពុំមា ការបង់ត្ាក្់ទ ់គពល ក្៏ែូចជាផ្តល់ ូ វឯក្ោរសគងខ បលតចមៃ ងគដាយគត្បើ
ភ្ជោោមញ្ញ អំពីគោលការណ៍ជំ ួ យហិរញ្ញ វតថុែល់អនក្ជំងឺ។ ទ ំង BSHSI ិងនែគូ
ភ្ជនក្់ងារត្បមូ លត្ាក្់ ឹងពុំអ ុវតត ECA ទ្ល់ ឹងអន ក្មា កាតពវ ក្ិចចបង់ត្ាក្់គ ើយ
មុ គពលដែលពួ ក្គគា អ ុវតត សក្មម ភ្ជពសមគហតុផ្ល ក្នុងការក្ំណត់ថ្គតើពួក្គគ
មា ត្គប់លក្ខ ខណឌសត្មាប់ទ្ទ្ួ លជំ ួ យហិរញ្ញ វតថុដែរឬក្៏អត់។
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3. ពុំអ ុវតត ECA អំ ុ ងគពលែំគណើរការដាក្់ពាក្យគសន ើសុំជំ ួ យហិរញ្ញ វតថុ៖ BSHSI ិង
នែគូ ភ្ជនក្់ងារត្បមូ លត្ាក្់របស់គគ ឹងមិ អ ុវតត ECA គៅកា ់អនក្មា កាតពវ ក្ិចចបង់
ត្ាក្់ ដែលា ដាក្់ពាក្យគសន ើសុំជំ ួ យហិរញ្ញ វតថុគទ្។ ត្បសិ គបើគគក្ំណត់ថ្ អន ក្មា
កាតពវ ក្ិចចបង់ត្ាក្់ ា ជាប់ក្នុងការទ្ទ្ួ លា ជំ ួ យហិរញ្ញ វតថុទ ំងត្ស ុង គហើយអន ក្
មា កាតពវ ក្ិចចបង់ត្ាក្់ ា បង់ត្ាក្់គន្ទេះ BSHSI ត្តូវត្បគល់ត្ត ប់ វ ិញ ូ វទ្ំហំ
ទ្ឹក្ត្ាក្់ដែលា ទ្ទ្ួ លពីអនក្មា កាតពវ ក្ិចចបង់ត្ាក្់ទ ំងឡាយណា ដែលមា ទ្ំហំ ្ំជាង
5 ែុលាៃរ គៅគពលដែលអន ក្មា កាតពវ ក្ិចចបង់ត្ាក្់ា ជាប់។ ត្បសិ គបើ អន ក្
មា កាតពវ ក្ិចចបង់ត្ាក្់ ត្តូវា អ ុម័តឱ្យ ូ វជំ ួ យហិរញ្ញ វតថុមួយដផ្នក្គន្ទេះ BSHSI
ឹងត្តូវត្បគល់ត្ត ប់ វ ិញ ូ វទ្ំហំទ្ឹក្ត្ាក្់ទ ំងឡាយណា ដែលគលើសពីទ្ំហំទ្ឹក្ត្ាក្់
ដែលត្តូវា ចត់ទ្ុក្ថ្ជាទ្ំ ួ លខុសត្តូវតទល់ខល ួ របស់អនក្មា កាតពវ ក្ិចចត្តូវបង់។ BSHSI
ឹងមិ ត្បគល់ត្ត ប់មក្អន ក្មា កាតពវ ក្ិចចបង់ត្ាក្់ វ ិញ ូ វទ្ំហំទ្ឹក្ត្ាក្់
ទ ំងឡាយណាដែលតិចជាង 5 ែុលាៃរគន្ទេះគទ្។ ត្បសិ គបើអនក្ដាក្់ពាក្យ ា ជាប់
ទ្ទ្ួ លជំ ួ យហិរញ្ញ វតថុមួយដផ្នក្ គន្ទេះ ECA ឹងមិ ត្តូវអ ុវតត គ ើង វ ិញគទ្ រយៈគពល 30 នលង
បន្ទទប់ពីកាលបរ ិគចេ ទ្អ ុម័តទ្ទ្ួ លា ជំ ួ យហិរញ្ញ វតថុមួយដផ្នក្គន្ទេះ។
4. គគត្មាងបង់ត្ាក្់ ៖
a. អន ក្មា សិទ្ធិទ្ទ្ួ លា ការពាាល៖ BSHSI ិងភ្ជនក្់ងារត្បមូ លត្ាក្់ ីមួយៗ
ដែលគ្វ ើសក្មម ភ្ជពតំណាងឱ្យ BSHSI ត្តូវផ្តល់ជូ អន ក្មា កាតពវ ក្ិចចបង់ត្ាក្់
ូ វជគត្មើសក្នុងការចុេះក្ិចចស ាគគត្មាងបង់ត្ាក្់។ ក្ិចចស ាគគត្មាងបង់ត្ាក្់
ឹងអ ុញ្ជញតឱ្យអន ក្មា កាតពវ ក្ិចចបង់ត្ាក្់ បង់ត្ាក្់ជំពាក្់គៅក្នុងអំ ុ ងគពល
ជាក្់លាក្់ណាមួ យ។
b. លក្ខខ្ណឌថ្នគគត្មាងបង់ត្ាក្់៖
 គគត្មាងបង់ត្ាក្់ទំងអស់ ត្តូវណតោមនការត្ាក្់
 ការបង់ត្ាក្់ត្បចំដខទ ំងអស់ ឹងអាត្ស័យគលើក្ិចចត្ពមគត្ពៀង គទ្វរភ្ជគី
គៅតាមទ្ំហំដែលត្ពមគត្ពៀងោនរវាង BSHSI ិងអន ក្មា កាតពវ ក្ិចចបង់ត្ាក្់
 សមតុលយគៅគលើគណ ី ត្តូវដតបង់ឱ្យា ត្គប់ ក្នុងអំ ុ ងគពល
ដែលា ត្ពមគត្ពៀងោន
 ការបង់ត្ាក្់ ត្បត្ពឹតតគៅគៅនលងទ្ី 15 ន ដខ ីមួយៗ
 គៅត្ក្ ុងញូវយក្៖ ការបង់ត្ាក្់ត្បចំដខ មិ ត្តូវគលើសពី 10 ភ្ជគរយ
ន ចំណូលែុលត្ាក្់របស់អនក្ជំងឺគ ើយ
c. គសចក្ត ីត្បកាសពីការហួ សកាលក្ំណត់គគត្មាងសងត្ាក្់៖ គគត្មាងសងត្ាក្់
ឹងត្តូវត្បកាសថ្ហួ សកាលក្ំណត់សង បន្ទទប់ពីអនក្មា កាតពវ ក្ិចចបង់ត្ាក្់
ខក្ខា មិ ា បង់ត្ាក្់ជាប ត បន្ទទប់។ ត្បសិ គបើក្រណីគ េះគក្ើតមា គ ើង
អន ក្មា កាតពវ ក្ិចចបង់ត្ាក្់ ឹងទ្ទ្ួ លា គសចក្ត ីជូ ែំណឹងពីការហួ កាល
ក្ំណត់សងត្ាក្់។ គសចក្ត ីជូ ែំណឹងគ េះ ឹងត្តូវគផ្ញើរតាមអុីដមលគៅកា ់
អាសយដាា អន ក្មា កាតពវ ក្ិចចបង់ត្ាក្់ដែលគគទ្ទ្ួ លា ចុងគត្កាយ។ បន្ទទប់
ពីគគត្មាងបង់ត្ាក្់ត្តូវា ត្បកាសថ្ហួ សកាលក្ំណត់សងគន្ទេះ BSHSI ឬ
ភ្ជនក្់ងារត្បមូ ល ឹងអ ុវតត សក្មម ភ្ជពត្បមូ លត្ាក្់ គដាយអ ុគលាមគៅតាម
គោលការណ៍គ េះ។
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5. ភ្ជនក្់ងារត្បមូ លត្ាក្់៖វBSHSI ឹងត្បគល់គណ ីរបស់អនក្មា កាតពវ ក្ិចចបង់ត្ាក្់គៅ
ភ្ជនក្់ងារត្បមូ លត្ាក្់ គយងគៅតាមលក្ខ ខណឌែូ ចខាងគត្កាម៖
A. ភ្ជនក្់ងារត្បមូ លត្ាក្់ ត្តូវមា ក្ិចចស ាជាលាយលក្ខ ណ៍អក្េរជាមួ យ BSHSI។
B. ក្ិចចស ាជាលាយលក្ខ ណ៍អក្េររបស់ BSHSI ជាមួ យ ឹងភ្ជនក្់ងារត្បមូ លត្ាក្់
ត្តូវបញ្ចល
ូ លក្ខ ខណឌថ្ សក្មម ភ្ជពរបស់ភ្ជនក្់ងារត្បមូ លត្ាក្់គៅតាមកាតពវ ក្ិចច របស់គគ
ត្តូវគោរពតាមគបសក្ក្មម ទ្សេ វ ិស័យ គុណតនមៃ លក្ខ ខណឌន គោលការណ៍ជំ ួ យហិរញ្ញ វតថុ
ិងគោលការណ៍ការគចញវ ិក្ក យបត្ត ិងការត្បមូ ល ត្ាក្់គ េះ របស់ BSHSI។
C. ភ្ជនក្់ងារត្បមូ លត្ាក្់ ត្តូវយល់ត្សបក្នុងការជូ ែំណឹងគៅអន ក្មា កាតពវ ក្ិចច
បង់ត្ាក្់រយៈគពល 30 នលង មុ គពលចប់គផ្តើមអ ុវតត ECA ណាមួ យ។ គសចក្ត ីជូ
ែំណឹងគ េះ ត្តូវមា ចាប់លតចមៃ ងលិខិតសគងខ បន គោលការណ៍ជំ ួ យហិរញ្ញ វតថុ ផ្ងដែរ។
D. BSHSI ឹងរក្ាក្មម សិទ្ធិន បំណុល (ឧ. បំណុល ឹងមិ ត្តូវ “លក្់” គៅភ្ជនក្់ងារ
ត្បមូ លត្ាក្់គន្ទេះគទ្)
E. ភ្ជនក្់ងារត្បមូ លត្ាក្់ ត្តូវមា
ីតិ វ ិ្ីជាត្ោប់ក្នុងការក្ំណត់អនក្មា កាតពវ ក្ិចច
បង់ត្ាក្់ ដែលអាចជាប់ទ្ទ្ួ លា ជំ ួ យហិរញ្ញ វតថុ។ ភ្ជនក្់ងារត្បមូ លត្ាក្់ ត្តូវ
ត្ាប់ពីក្មម វ ិ្ីជំ ួ យហិរញ្ញ វតថុ ិងដណន្ទំអនក្មា កាតពវ ក្ិចចបង់ត្ាក្់ដែលក្ំពុង
ដសវ ងរក្ជំ ួ យហិរញ្ញ វតថុ ត្ត ប់គៅកា ់ន្ទយក្ដាា បគត្មើអតិលិជ របស់ BSHSI វវ ិញ
តាមរយៈ (ក្នុងត្ស ុក្) 804-342-1500 (គសវាឥតគិតនលៃ ) 1-877-342-1500 ឬ តាមរយៈ
www.fa.bonsecours.org។ សត្មាប់ម ទ ីរគពទ្យ Rappahannock General Hospital
អន ក្មា កាតពវ ក្ិចចត្តូវបង់ត្ាក្់ ត្តូវដណន្ទំឱ្យទ្ូ រសពទ គៅកា ់គលខ
804-435-8529។
ភ្ជនក្់ងារត្បមូ លត្ាក្់ មិ ត្តូវដសវ ងរក្ការបង់ត្ាក្់ណាមួ យពីសំណាក្់អនក្មា
កាតពវ ក្ិចចបង់ត្ាក្់ ដែលា ដាក្់ពាក្យគសន ើសុំជំ ួ យហិរញ្ញ វតថុគ ើយ។
F. យងគោចណាស់ា ក្ ៃ ងផ្ុត 120 នលង ពីនលងដែល BSHSI គផ្ញើវ ិក្ក យបត្តែំបូង
គៅកា ់អនក្មា កាតពវ ក្ិចចបង់ត្ាក្់តាមគណ ី។
G. អន ក្មា កាតពវ ក្ិចចបង់ត្ាក្់ មិ ចរចរគគត្មាងបង់ត្ាក្់ ឬមិ មា គគត្មាង
បង់ត្ាក្់។
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