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គោលការណ៍
គោលការណ៍របស់ក្ក ុមហន Bon Secours Health System, Inc. (“BSHSI”) ក្តូវបានគរៀបចំគ ើង
កនុងគោលបំណងគ ើមបីធានាបាននូ វលទធភាពទទួ លបានគសវាណងទ ំសខភាពសក្ាប់ទ ំងអស់ោា
ណ លក្តូវការជាចំបាច់។ BSHSI ពាបាលអា កជំងឺទ ំងអស់ គទុះបីជាាន ឬ
មិនានធានារ៉ាបរងក៏គោយ ជាមួ យនឹងគសចកត ីថ្ងៃងនរូ ការគោរព និងគមត្តតធម៌
ត្តមរយៈការទទួ លអា កជំងឺ ការផ្ដល់គសវា ការអនញ្ញាតអា កជំងឺគចញពីមនទ ីរគពទយ និងនីតិ វ ិធីថ្ន
ការគចញ វ ិកយ យបក្ត និងការក្បមូ លក្បាក់។ គោលការណ៍គនុះ ក្តូវបានគធវ ើគសចកត ីក្ាងកនុងគោល
បំណងបំគពញលកខ ខណឌនានាកនុងណផ្ាក 501(r) ថ្នចាប់សដីពីចំណូលថ្ផ្ទ កនុងឆ្ាំ 1986
ណ លក្តូវបានគធវ ើ វ ិគោធនកមម ទក់ទងនឹងគោលការណ៍សដីពីជំនួយហិរញ្ា វតថុ និងការណងទ ំណបប
គវជជ ោស្តសតសគក្្រុះបនាទន់ ការោក់កំហិតថ្ងៃ គសវាសក្ាប់បគ្រ លានសិទធិទទួ លបានជំនួយ
ហិរញ្ា វតថុ និងក្បតិបតត ិការគចញវ ិកយ យបក្ត និងការក្បមូ លក្បាក់កនុងតថ្មៃ សមរមយ។ គោលការណ៍
គនុះ គ្ួ រណតក្តូវបានបកក្ោយគៅត្តមកាលៈគទសៈនីមួយៗ។
វ ិោលភាព
គោលការណ៍គនុះ ក្តូវអនវតត គោយណផ្ា កណងទ ំអា កជំងឺធៃន់ធៃរ
និងណផ្ាកបនទ ប់សគក្្រុះបនាទន់ឯករជយរបស់ BSHSI។
និយមន័យ
ថ្ងៃ វ ិកយ យបក្តទូ គៅ (AGB) - ថ្ងៃ វ ិកយ យបក្តក្តទូ គៅ ានន័យថា ចំនួនទឹកក្បាក់
ឺ ទូ គៅក្តូវចំណាយគលើគសវាសគក្្រុះបនាទន់ និងគសវាពាបាលចំបាច់នានា
ណ លអា កជំងជា
ឺ នធានារ៉ាប់រងសក្ាប់គសវាទ ំងគនុះ។ ថ្ងៃគសវាសក្ាប់អាកជំងណឺ លានសិទធិ
ណ លអា កជំងា
ទទួ លបានជំនួយហិរញ្ា វតថុ ក្តូវោក់កំហិតមិនឱ្យគលើសពីថ្ងៃ វ ិកយ យបក្តទូ គៅ (“AGB”)
សក្ាប់គសវាទ ំងគនុះ។ ថ្ងៃគសវាទ ំងគនុះ ណផ្ែកគលើចំនួនមធយមភាគ្ ណ លក្តូវបានអនញ្ញាតពី
Medicare និងអា កទូ ទត់ាណិជជកមម សក្ាប់គសវាសគក្្រុះបនាទន់ និងការណងទ ំពាបាល
ណ លចំបាច់។ ចំនួនទឹកក្បាក់ ណ លក្តូវបានអនញ្ញាត រ ួមានចំនួនទឹកក្បាក់ណ លក្ក ុមហន
ធានារ៉ាប់រងនឹងទូ ទត់ និងចំនួនទឹកក្បាក់ណ លបគ្រ លគនាុះ ទទួ លខសក្តូវគលើការទូ ទត់គោយ
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ខល ួនឯង។ AGB ក្តូវបានគ្ណនាគោយគក្បើ វ ិធីោស្តសតគមើលក្ត ប់គក្កាយកនុង 26 CFR §1.501(r)។
សូ មគមើលឧបសមព ័នធ A សក្ាប់ព័ត៌ានបណនែ មទក់ទងនឹងការបញ្្ុុះតថ្មៃ ថ្ន AGB។
ឥណគទយយទរមិនបាន - សមតលយគ្ណនី ណ លអា កជំងឺ ឬ អា កធានាជំាក់ ណ លក្តូវលបគចល
គៅគពលមិនអាចក្បមូ លបាន។
ការណកសមផ សស - ការវុះកាត់កនុងគោលបំណងណកណក្បរ ូបរងខាងគក្ៅ។
មនទ ីរគពទយណចករំ ណលក វ ិសាាក្ត (DSH) - មនទ ីរគពទយណ លផ្ដល់គសវាឱ្យអា កជំងឺណ លានក្បាក់
ចំណូលទបជាគក្ចើននាក់ និងទទួ លការទូ ទត់ពីមណឌលគសវា Medicaid និង Medicare
គ ើមបីរ៉ាប់រងគលើចំណាយណងទ ំអា កជំងឺ ណ លមិនានធានារ៉ាប់រង។
គសវាទទួ លបាន - គសវាណ លផ្ដល់គោយមនទ ីរគពទយ BSHSI និងអាចទទួ លបាន ូ ចានណចងកនុង
គោលការណ៍សដីពីជំនួយហិរញ្ា វតថុ ក្តូវរ ួមាន៖
(A) គសវាពាបាលសគក្្រុះបនាទន់ ណ លផ្ដល់ជូនគៅកនុងបនទ ន់សគក្្រុះបនាទន់។
(B) គសវាពាបាលបនាទន់ ណ លផ្ដល់ជូនគ ើមបីគ្ៃ ើយតបនឹងោែនភាពគក្ោុះថាាក់ ល់ជី វ ិត
កនុងមនទ ីរគពទយមិនណមនបនទ ប់សគក្្រុះបនាទន់។
(C) គសវាពាបាលណ លចំបាច់។
ោែនភាពពាបាលបនាទន់ - ោែនភាពពាបាល ណ លប្ាញពីអាការធៃ ន់ធៃរក្គ្ប់ក្ោន់ (រ ួមាន
ការឈឺចប់ខាៃំង) ណ លមនសសធមម ត្តានចំគណុះ ឹងមធយមណផ្ា កសខភាព និងគវជជ ោស្តសត
អាចរំពឹងថា កងវ ុះការពាបាលភាៃមៗ អាចបណា
ដ លឱ្យាន៖
(A) គក្ោុះថាាក់ធៃន់ធៃរ ល់សខភាពរបស់អាកជំងឺ ឬ ាត្តនិងទរក
កនុងករណីស្តសតីានថ្ផ្ទគាុះ។
(B) ការបាត់បង់មខ្រថ្ន ំគណើរការរងកាយ ឬ

(C) ការមិន ំគណើរការថ្នអវយវៈ ឬ ណផ្ាកថ្នរងកាយ។
ក្បាក់ចំណូលក្គ្ួ ោរ - ោច់ក្បាក់សទធ ឬ សមមូ លោច់ក្បាក់ ណ លទទួ លបាន ឬ ក្បគ្ល់ជូន
បគ្រ លាាក់។ សាារណ លមិនក្តូវបានចត់ទកជាក្បាក់ចំណូល
គ្ឺជាអតថក្បគោជន៍មិនណមនោច់ក្បាក់ និងជំនួយោធារណៈ ូ ចជា ការផ្ដល់អាហារ
និងលំគៅឋាន និងជំនួយណផ្ាកអប់រំ។
គោលការណ៍ណណនាំសដីពីភាពក្កីក្ករបស់សហព័នធ - កក្មិតភាពក្កីក្ករបស់សហព័នធ ក្តូវបាន
គក្បើក្បាស់គោយរោាភិបាលអាគមរ ិក គ ើមបីកំណត់កក្មិតភាពក្កីក្ករបស់អាកជំងឺ
និងក្គ្ួ ោររបស់ពួកគគ្ សក្ាប់គោលបំណងថ្នគោលការណ៍គនុះ។
វាណផ្ែកគលើចំណូលោច់ក្បាក់ក្បចំឆ្ាំរបស់ក្គ្ួ ោរ ជាជាងក្ទពយសរប ការគក្បើក្បាស់ក្បចំឆ្ាំ ឬ
ការវាយតថ្មៃ ផ្ទទល់ខល ួនថ្នសខាលភាព (ឧបសមព ័នធ B)។ គោលការណ៍ណណនាំសដីពីភាពក្កីក្ក
ក្តូវបានគធវ ើបច្ុបបនា ភាពជាគរៀងរល់ឆ្ាំ កនុងបញ្ជ ីសហព័នធ គោយក្កសួ ងសខាភិបាល និងគសវា
មនសសធម៌ ណ លក្តូវានក្បសិទធភាពគៅគពលកំណត់។
អក្ត្តគងរ ថ្ងៃ គសវាណ លក្តូវបានកំណត់ជាមនសក្ាប់គសវាមួ យចំនួនណ លអា កជំងឺបានគក្ជើសគរ ើស
ក្តូវទូ ទត់គោយអា កជំងឺគៅគពលគក្បើក្បាស់គសវា។
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អា កធានា - អា កជំងឺ អា កណងទ ំ ឬ អងរ ភាពទទួ លខសក្តូវគលើការទូ ទត់ វ ិកយ យបក្តណងទ ំសខភាព។
គមក្គ្ួ ោរ - បគ្រ លណ លានគ្មុះគលើចំណូលពនធ ោរជា “គមក្គ្ួ ោរ”។
ោមនលំគៅឋាន - បគ្រ លណ លោមនលំគៅឋានអចិថ្ស្តនតយ៍ ណ លអាចរស់គៅត្តមចិគញ្ច ើមងាល់ ោាក់
គៅកនុងជក្មក គបសកកមម អោរទកគចល ឬ រងយនដ ឬ កនុងោែនភាពមិនសែ ិរភាព ឬ មិន
អចិថ្ស្តនតយ៍។ បគ្រ លាាក់ អាចចត់ទកថា ោមនលំគៅឋាន គបើសិនបគ្រ លគនាុះ “រស់គៅជាមួ យ”
មិតតភ័កតិគក្ចើននាក់ និង/ឬ ក្គ្ួ ោរណ លានសាជិកគក្ចើន កនុងរយៈគពលគលើសពី 90 ថ្ងៃ។
សាជិកក្គ្ួ ោរ (“មនសសកនុងបនទុក”) - បគ្រ ល “ណ លរស់គៅ” កនុងក្គ្ួ ោរ ណ លក្តូវបានទមទរ
ចំណូលពនធ ោរថ្នគមក្គ្ួ ោរ។
អា កផ្រត់ផ្រង់ការពាបាល/ការោំក្ទជំនួយការពាបាល - អា កផ្រត់ផ្រង់ការោំក្ទ
ណ លចុះកិចចសនាជាមួ យ BSHSI គ ើមបីពិនិតយអា កជំងឺសក្ាប់កមម វ ិធីរបស់រោាភិបាល
និងជំនួយហិរញ្ា វតថុរបស់ BSHSI។
គសវាពាបាលណ លចំបាច់ - គសវាណងទ ំសខភាព ណ លក្តូវការទប់ោយត់ គធវ ើគរគ្វ ិនិចឆយ ឬ
ពាបាលជំងឺ ការរងរបួ ស ោែនភាព ជំងឺ ឬ អាការ គហើយណ លក្សបត្តមសដ ង់ោរគវជជោស្តសតណ ល
ានការទទួ លោរល់។ កនុងករណីទ ំងគនុះ គបើសិនោែនភាពបងយ រឱ្យានអាការជំងឺ ឬ
ផ្លបុះាល់គនាុះ វាក្តូវចត់ទកជា ការពាបាលណ លចំបាច់។
គសវាោមនសិទធិ - គសវាណងទ ំសខភាពខាងគក្កាម គ្ឺមិនានសិទធិទទួ លបានជំនួយហិរញ្ា វតថុ គក្កាម
គោលការណ៍គនុះគទ៖
(A) គសវាសក្ាប់ឧបបទទវគហត។ ថ្ងៃគសវាទ ំងគនុះ ក្តូវានឯកោរចាប់ទ ំងអស់ ណ ល
ក្តូវការគ ើមបីធានាបាននូ វការទូ ទត់បំណលពីតតិយភាគ្ី គទុះបីជាឯកោរ
ចាប់ទ ំងគនុះក្តូវបានបំគពញ បនាទប់ពីឯកភាពគលើការផ្ដល់សិទធិ ំបូងសក្ាប់ការទទួ ល
បានកមម វ ិធីជំនួយហិរញ្ា វតថុកដី។ គបើសិនានការរ៉ាប់រងពីតតិយភាគ្ី BSHSI នឹងក្បមូ ល
សមតលយណ លជំាក់ពីអាកទូ ទត់ជាតតិយភាគ្ី។ គបើសិន
មិនានការរ៉ាប់រងពីតតិយភាគ្ីគទគនាុះ អា កជំងឺអាចគសា ើសំជំនួយហិរញ្ា វតថុ។
(B) ការវុះកាត់ចំបាច់ណតមិនបនាទន់ ូ ចជា ការណកសមផ សស និង វ ិធីអក្ត្តគងរ និងអា កជំងឺ
ណ លានធានារ៉ាប់រង ណ លគក្ជើសមិនគក្បើធានារ៉ាប់រងរបស់ខល ួន បរ ិកាខរគពទយរយៈ
គពលណវង ការណងទ ំគៅផ្ទុះ និងឱ្សងកនុងគវជជ បញ្ញជ។
លកខ ខណឌចាប់
ត្តមរយៈការអនវតត គោលការណ៍គនុះ BSHSI ក្តូវគោរពចាប់ បទបញ្ញជ
និងបទបបញ្ា តត ិរបស់សហព័នធ រ ា និងមូ លោាន ណ លអាចអនវតត ចំគាុះសកមម ភាពនានា
អនគោមត្តមគោលការណ៍គនុះ។
នីតិ វ ិធី
គោលបំណងថ្ននីតិ វ ិធីគនុះ គ្ឺគ ើមបីឱ្យ BSHSI ពិនិតយកំណត់បគ្រ ល និងសាជិកក្គ្ួ ោររបស់
ពួ កគគ្
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ណ លអាចានលកខ ណៈសមបតត ិក្គ្ប់ក្ោន់សក្ាប់កមម វ ិធីធានារ៉ាប់រងសខភាពរបស់សហព័នធ រ ា
ឬ មូ លោាន ឬ កមម វ ិធីជំនួយហិរញ្ា វតថុសក្ាប់អាកជំងឺគៅ Bon Secours (“FAP”)។ ការអនវតត
គោលការណ៍គនុះ ចំគាុះអា កជំងឺាាក់ៗ
ក្តូវបានកំណត់ត្តមរយៈការបំគពញាកយគសា ើសំជំនួយហិរញ្ា វតតុ ក្បកបគោយការគពញចិតត
ជាមួ យនឹងឯកោរចំបាច់ទ ំងអស់។ អា កជំងឺណ លប ិគសធមិនបំគពញាកយគសា ើសំជំនួយ
ហិរញ្ា វតថុ ក្បកបគោយការគពញចិតតគទគនាុះ រ ួមទ ំងឯកោរសាែងនានា មិនានសិទធិទទួ លបាន
ជំនួយហិរញ្ា វតថុ ណ លសែ ិតគក្កាយគោលការណ៍គនុះគទ (គបើសិនអា កជំងឺទទួ លបានការជូ ន ំណឹង
ូ ចានណចងកនុងបទបបញ្ា តត ិគក្កាមណផ្ាក 501(r)។ សូ មគមើលឧបសមព ័នធ C សក្ាប់ព័ត៌ាន
ទក់ទងនឹងរគបៀបណ លអា កជំងឺអាចទទួ លបានាកយគសា ើសំជំនួយហិរញ្ា វតថុ។
BSHSI រំពឹងថា អា កជំងឺទ ំងអស់
្ៃ ងកាត់ការពិនិតយគក្ជើសគរ ើសសក្ាប់កមម វ ិធីធានារ៉ាប់រងរបស់សហព័នធ រ ា និងមូ លោាន
ឺ ហការ
មនគពល្ៃ ងកាត់ការពិនិតយគក្ជើសគរ ើសសក្ាប់ BSHSI FAP។ គគ្រំពឹងថា អា កជំងស
និងផ្ដល់ព័ត៌ានក្តឹមក្តូវទន់គពលគវោគៅកាន់ BSHSI គ ើមបីទទួ លបានជំនួយហិរញ្ា វតថុ។
បគ្រ លក្គ្ប់ោាក្តូវបានគលើកទឹកចិតតឱ្យធានារ៉ាប់រងសខភាព គបើសិនានលទធភាព
គ ើមបីធានាបាននូ វគសវាណងទ ំសខភាពកាន់ណតទូ លំទូោយ និងសក្ាប់សខភាពផ្ទទល់ខល ួនរបស់
ពួ កគគ្។
កនុងោែនភាពជាក់ោក់ ចាប់រ ា ជាធរានអាចោក់កាតពវ កិចចបណនែ ម ឬ កាតពវ កិចចខសោា
គលើមនទ ីរគពទយកនុងរ ា ទ ំងគនុះ។ គោលការណ៍គនុះ ានគោលបំណងគ ើមបីបំគពញលកខ ខណឌចាប់រ ា
និងចាប់សហព័នធគៅកនុងរ ា ទ ំងគនាុះ។ ូ គចា ុះ បទបបញ្ា តត ិខៃុះ
គ្ឺអាចអនវតត បានណតគៅកនុងរ ា មួយចំនួន ជាមួ យនឹងកំណត់សារល់ខាងគក្កាម។
1. លកខ ណៈវ ិនិចឆយថ្នការផ្ដ ល់សិទធិ
ការផ្ដល់ជំនួយហិរញ្ា វតថុនឹងក្តូវណផ្ែកគលើការកំណត់លកខ ណៈជាបគ្រ លថ្នតក្មូវការហិរញ្ា វតថុ
គហើយមិនក្តូវគរ ើសគអើងជាតិោសន៍ ោសនា ពណ៌សមប
ុ រ គភទ អាយ ោែនភាពគៅលីវ
សញ្ញជតិគ ើម ទំគនារផ្ល វូ គភទ អតត សញ្ញាណគយនឌ័រ ព័ត៌ានណហសន
ោែនភាពអតីតយទធជន ពិការភាព ឬ លកខ ណៈគផ្សងគទៀត
ណ លក្តូវបានការារគោយចាប់។
2. ថ្ងៃគសវាអា កជំងឺ
FAP ផ្ដល់នូវជំនួយហិរញ្ា វតថុ 100% សក្ាប់គសវានានា ណ លផ្ដល់ជូនអា កជំងឺាន ឬ
មិនានធានារ៉ាប់រង និងានចំណូលកនុងក្គ្ួ ោរក្បចំឆ្ាំចំនួន ឬ គក្កាម 200% ថ្ន
គោលការណ៍ណណនាំសដីពីភាពក្កីក្ករបស់សហព័នធ (FPG) ណ លក្តូវបានណកណក្បជាគរៀងរល់
ឆ្ាំ។ BSHSI ក៏ផ្ដល់នូវការបញ្្ុុះ
ថ្ងៃ ល់អាកជំងឺណ លានក្បាក់ចំណូលសរបកនុងក្គ្ួ ោរចគនាៃុះ 201% និង 400% ថ្ន
FPG (ឧបសមព ័នធ D) ផ្ងណ រ។
3. AGB

បគ្រ លណ លានសិទធិកនុង FAP ឬ បគ្រ លណ លមិនានធានារ៉ាប់រង នឹងមិនក្តូវបានគ្ិត
ថ្ងៃ គសវាគលើសពី AGB សក្ាប់គសវាសគក្្រុះបនាទន់ ឬ ការណងទ ំពាបាលចំបាច់គនាុះគទ។
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BSHSI ផ្ដល់នូវការបញ្្ុុះថ្ងៃសក្ាប់អាកជំងឺណ លមិនានធានារ៉ាប់រង និងមិនាន
លកខ ណសមបតត ិក្គ្ប់ក្ោន់សក្ាប់ជំនួយហិរញ្ា វតថុ។
ការបញ្្ុុះថ្ងៃ ណ លផ្ដល់ជូនបគ្រ លទ ំងគនុះ គ្ឺជា AGB។ AGB
គ្ឺជាទីផ្ារណ លក្តូវបានណកតក្មូវជាគរៀងរល់ឆ្ាំ និងណផ្ែកគលើ វ ិធីោស្តសតគមើលក្ត ប់គក្កាយ
គោយគក្បើអក្ត្ត Medicare និងអក្ត្តាណិជជកមម រ ួមទ ំងការទូ ទត់រ ួមោា
និងការកាត់ថ្ងៃនានា (ឧបសមព ័នធ E)។
4. សិទធិសនម តជាមន
កនុងករណីខៃុះ អា កជំងឺមិនានធានារ៉ាប់រង អាចានសិទធិទទួ លបានជំនួយហិរញ្ា វតថុ
បណនត អាកជំងឺមិនបានផ្ដល់ឯកោរសាែង
ណ លក្តូវការសក្ាប់ការទទួ លបានសិទធិគនុះគទ។ កនុងករណីទ ំងគនុះ
ចំណូលបាន់ោមនរបស់អាកជំងឺ និង/ឬ ចំនួនថ្នកក្មិតភាពក្កីក្ករបស់សហព័នធ អាចក្តូវ
បានផ្ដល់ជូនត្តមរយៈក្បភពគផ្សងៗ ូ ចជា ទីភាាក់្រឥណទន ណ លជាភសដុត្តង
ក្គ្ប់ក្ោន់គ ើមបីបញ្ញជក់ពីការផ្ដល់ជំនួយហិរញ្ា វតថុឱ្យអា កជំងឺ។ សិទធិសនម តជាមន ក្តូវបាន
កំណត់គៅត្តមករណីនីមួយៗ និងានក្បសិទធភាពសក្ាប់ណតករណីពាបាលគនាុះ
បគណា
ណ ុះ។
5. រយៈគពលានសិទធិ
អា កជំងឺអាចគសា ើសំជំនួយហិរញ្ា វតថុរហូ ត ល់ 240 ថ្ងៃ បនាទប់ពីកាលបរ ិគចឆ ទរបាយការណ៍
វ ិកយ យបក្ត ំបូង។ គបើសិនអា កជំងឺក្តូវបានឯកភាពសក្ាប់ជំនួយហិរញ្ា វតថុ ការរ៉ាបរង
ចំណាយរបស់ពួកគគ្ានសពលភាពរយៈគពល 240 ថ្ងៃ មនគពល និង 240 ថ្ងៃ
គក្កាយគពល កាលបរ ិគចឆ ទចុះហតែ គលខាគលើាកយគសា ើសំរបស់ពួកគគ្។ អា កជំងឺណ ល
ទទួ លបានការឯកភាពសក្ាប់ជំនួយហិរញ្ា វតថុ ណ លមកទទួ លគសវាមដ ងគទៀត
កនុងរយៈគពល 240 ថ្ងៃ ថ្នក្កមខ័ណឌគពលគវោអនម័ត នឹងក្តូវ្ៃ ងកាត់ការក្តួ តពិនិតយ
សក្ាប់កមម វ ិធីធានារ៉ាប់រងសខភាពរបស់សហព័នធ រ ា ឬ មូ លោាន ជាគរៀងរល់គលើកណ ល
មកទទួ លគសវា។ ជំនួយហិរញ្ា វតថុរបស់ BSHSI មិនណមនជាធានារ៉ាប់រងគទ។

ទ ំងមិនណមនក្បជាពលរ ា និងក្បជាពលរ ា អចិថ្ស្តនតយ៍
ានសិទធិទទួ លបានជំនួយហិរញ្ា វតថុ។ គទុះជាោងណា
អា កជំងឺគៅសហរ ា អាគមរ ិកណ លគក្បើទិោាការ នឹងក្តូវបានវាយតថ្មៃ សក្ាប់ជំនួយ
ហិរញ្ា វតថុគៅត្តមករណីនីមួយៗ។ គបើសិនអា កជំងឺគក្បើទិោាការ ក្តូវបានឯកភាពសក្ាប់
ជំនួយហិរញ្ា វតថុ ក្កបខ័ណឌគពលគវោថ្នការឯកភាព នឹងគក្បើសក្ាប់ណតករណីណងទ ំគនាុះ
បគណា
ណ ុះ មិនណមន 240 ថ្ងៃ មនគពល ឬ គក្កាយគពលកាលបរ ិគចឆ ទចុះហតែ គលខាគលើាកយ
គសា ើសំគ ើយ។ អា កជំងឺតក្មូវឱ្យផ្ដល់គសចកត ីចមៃ ងថ្នទិោាការ និងធានារ៉ាប់រងទ ំងឡាយ
ព័ត៌ានហិរញ្ា វតថុ និង/ឬ ការឧបតត មា។
6. អា កផ្ដល់គសវាណ លចូ លរ ួម
គសវាពាបាលជាក់ោក់ និងគសវាណងទ ំសគក្្រុះបនាទន់ ក្តូវបានផ្ដល់ជូនគោយអា កផ្ដល់
គសវាមិនណមន BSHSI ណ លមិនណមនជាបគ្រ លិករបស់ BSHBI ណ លអាចគចញវ ិកយ យបក្ត
គោយណ កសក្ាប់គសវាពាបាល
និងណ លអាចមិនអនម័តគោលការណ៍ជំនួយហិរញ្ា វតថុគនុះ។ សូ មគមើលឧបសមព ័នធ F
សក្ាប់ព័ត៌ានលមែ ិតទក់ទងនឹងបញ្ជ ីអាកផ្ដល់គសវាទ ំងអស់ ណ លផ្ដល់ការណងទ ំចំ
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បាច់ ឬ ការសគក្្រុះបនាទន់ និងណ លមិនបានអនម័តកមម វ ិធីជំនួយហិរញ្ា វតថុរបស់
BSHSI។
គោលការណ៍ណណនាំ
សូ មគមើលឧបសមព ័នធ G សក្ាប់គោលការណ៍ណណនាំសដីពីនីតិ វ ិធី។
គោលការណ៍គនុះ ក្តូវបានអនម័តគោយក្ក ុមក្បឹកាភិបាលថ្ន BSHSI។
សក្ាប់ការគចញវ ិកយ យបក្ត និងការក្បមូ លក្បាក់ សូ មគមើលគោលការណ៍សដីពីការគចញវ ិកយ យបក្ត
និងការក្បមូ លក្បាក់។
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ឧបសមព ័នធ A
ការបញ្្ុុះតថ្មៃ AGB
សក្ាប់ព័ត៌ានបណនែ មាក់ព័នធនឹងការបញ្្ុុះតថ្មៃ របស់ AGB អា កអាចណសវ ងរកបានត្តមរយៈ
គគ្ហទំព័រ www.fa.bonsecours.com ឬ ទក់ទងគៅណផ្ាកបគក្មើអតិងិជនត្តមរយៈទូ រសពទ គលខ
(កនុងក្ស ុក) 804-342-1500 ឬ (គសវាឥតគ្ិតថ្ងៃ ) 1-877-342-1500។ សក្ាប់ណផ្ាកបគក្មើអតិងិជន
គៅមនទ ីរគពទយ Rappahannock General Hospital សូ មទូ រសពទ គៅគលខ 804-435-8529។
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ឧបសមព ័នធ B
គោលការណ៍ណណនាំសដីពីភាពក្កីក្ករបស់សហព័នធ
តារាងខាងជម្រកាម ម្រត្ូវបានដកស្សង់ជចញពីជោលការណ៍ណណនំសីព
ដ ីភាពម្រកីម្រករបស់សហព័នធឆ្នំ 2016៖

# មនសសកនុងក្គ្ួ ោរ

រ ា ទ ំង 48
ថ្នសហរ ា អាគមរ ិក

200%

និង D.C.

FPL

300% FPL

400% FPL

1

$11,880

$23,760

$35,640

$47,520

2

$16,020

$32,040

$48,060

$64,080

3

$20,160

$40,320

$60,480

$80,640

4

$24,300

$48,600

$72,900

$97,200

5

$28,440

$56,880

$85,320

$113,760

6

$32,580

$65,160

$97,740

$130,320

7

$36,730

$73,460

$110,190

$146,920

8

$40,890

$81,780

$122,670

$163,560

$4,140

$8,280

$12,420

$16,560

មនសសាាក់បណនែ ម
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ឧបសមព ័នធ C
ការទទួ លបានព័ត៌ានអំពីជំនួយហិរញ្ា វតថុ
អា កជំងឺអាចទទួ លបានាកយគសា ើសំជំនួយហិរញ្ា វតថុពីគគ្ហទំព័រ www.fa.bonsecours.com
អា កចុះបញ្ជ ី ឬ ទីក្បឹកាហិរញ្ា វតថុ ណ លានទីត្តំងសែ ិតគៅមនទ ីរគពទយរបស់គយើង ឬ ត្តមរយៈការ
គៅគៅកាន់គសវាអតិងិជន ណ លានទូ រសពទ គលខ (កនុងក្ស ុក) 804-342-1500 ឬ
(គសវាឥតគ្ិតថ្ងៃ) 877-342-1500។ សក្ាប់គសវាអតិងិជន គៅមនទ ីរគពទយ Rappahannock
General Hospital សូ មទូ រសពទ គៅគលខ 804-435-8529។ សក្ាប់អាកជំងឺគៅរ ា Maryland
ចាប់រ ា តក្មូវឱ្យានការោក់ាកយគសា ើសំខសោា សក្ាប់ជំនួយហិរញ្ា វតថុ
គហើយគោកអា កក៏អាចណសវ ងរកាកយគសា ើសំត្តមរយៈ URL ខាងគលើ ឬ ទក់ទងគៅគលខទូ រសពទ
ខាងគលើ។
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ឧបសមព ័នធ D
ថ្ងៃ គសវាអា កជំងឺ

ទីផ្ារមូ លោាន

ការបញ្្ុុះថ្ងៃ

ការបញ្្ុុះថ្ងៃ

ការបញ្្ុុះថ្ងៃ

<=200% FPL

201-300% FPL

301-400% FPL

បាល់ទីម័រ

100%

72%

68%

គហមងន

100%

83%

79%

គកនថាក់គ្ី

100%

83%

79%

Rappahannock

100%

72%

68%

រ ិជមន

100%

83%

79%

ខារ៉ា ូលីណាខាងគជើង

100%

88%

84%
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ឧបសមព ័នធ E
ថ្ងៃ វ ិកយ យបក្តទូ គៅត្តមទីផ្ារ BSHSI
ទីផ្ារ BSHSI

AGB

បាល់ទីម័រ

See below*

គហមងន

25%

គកនថាក់គ្ី

25%

Rappahannock

35%

រ ិជមន

25%

ខារ៉ា ូលីណាខាងគជើង

20%

Baltimore
មនទ ីរគពទយ Bon Secours Hospital
2000 West Baltimore Street | Baltimore, MD 21223
* គោយោរចាប់ Maryland និងចាប់ពនធ ោរសហព័នធ
កំណត់ចំនួនណ លក្តូវគ្ិតថ្ងៃ គលើអាកជំងឺ បគ្រ លណ លានសិទធិ FAP ឬ
បគ្រ លមិនានធានារ៉ាប់រង នឹងមិនក្តូវបានគ្ិតថ្ងៃខពស់ជាង AGB ឬ
ថ្ងៃគសវាណ លក្តូវបានកំណត់គោយគ្ណៈកមម ការក្តួ តពិនិតយចំណាយគសវាសខភាព
Maryland សក្ាប់ការសគក្្រុះបនាទន់ ឬ ការណងទ ំពាបាលចំបាច់នានា។
Hampton
មណឌលសខភាព Bon Secours Maryview
3636 High Street | Portsmouth, VA 23707
មនទ ីរគពទយ Mary Immaculate
2 Bernardine Drive | Newport News, VA 23602
មណឌលសខភាព Bon Secours DePaul
150 Kingsley Lane | Norfolk, VA 23505

Kentucky
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មនទ ីរគពទយ Our Lady of Bellefonte
St. Christopher Drive | Ashland, KY 41101
Rappahannock
មនទ ីរគពទយជំងឺទូគៅ Bon Secours Rappahannock
101 Harris Road | Kilmarnock, VA 22482
Richmond
មនទ ីរគពទយ ST. Mary
5801 Bremo Road | Richmond, VA 23226
មណឌលសខភាពតំបន់រំឭកវ ិញ្ញាណក័ខ នធ
8260 Atlee Road | Mechanicsville, VA 23116
មនទ ីរគពទយសហគ្មន៍ រ ិជមន
1500 N. 28th Street | Richmond, VA 23223
មណឌលសខភាព ST. Francis
13710 St. Francis Boulevard | Midlothian, VA 23114
ខារ៉ា ូលីណាខាងគជើង
ST. Francis Downtown
1 St. Francis Drive | Greenville, SC 29601
ST. Francis Eastside
125 Commonwealth Drive | Greenville, SC 29615
ST. Francis Millennium
2 Innovation Drive | Greenville, SC 29607
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ឧបសមព ័នធ F
អា កផ្ដល់គសវាណ លចូ លរ ួម
សក្ាប់បញ្ជ ីរយគ្មុះគវជជបណឌិតទ ំងអស់ ណ លផ្ដល់គសវាសគក្្រុះបនាទន់ ឬ គសវាពាបាលចំបាច់
គហើយណ លមិនអនម័តកមម វ ិធីជំនួយហិរញ្ា វតថុរបស់ BSHSI សូ មចូ លគៅកាន់គគ្ហទំព័រ
www.fa.bonsecours.com។
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ឧបសមព ័នធ G
គោលការណ៍ណណនាំសដីពីនីតិ វ ិធី
គោលការណ៍ណណនាំទ ំងគនុះ ក្តូវបានផ្ដល់ជូនគ ើមបីជួយឱ្យបគ្រ លិកសគក្មចបាននូ វគោលគៅថ្ន
គោលការណ៍គនុះ។ គៅគពលអនវតត ត្តមគោលការណ៍ណណនាំទ ំងគនុះ បគ្រ លិកក្តូវបានរំពឹងថានឹង
គធវ ើការវ ិនិចឆយគៅត្តម វ ិោលភាពថ្នការអនវតត និង/ឬ
ការទទួ លខសក្តូវគលើការ្ររបស់ពួកគគ្។
ំគណើរការផ្ដល់សិទធិ
ំគណើរការខាងគក្កាម នឹងក្តូវគក្បើក្បាស់គ ើមបីកំណត់ការផ្ដល់សិទធិទទួ លបានជំនួយហិរញ្ា វតថុ៖
(A) ាកយគសា ើសំ ក្តូវបំគពញគោយអា កជំងឺ ឬ តំណាងចត់ត្តំងគផ្សងគទៀត។ គោលបំណង
ថ្នាកយគសា ើសំគនុះ គ្ឺគ ើមបីកត់ក្ត្តទិនាន័យណ លក្តូវការចំបាច់គ ើមបីបញ្ញជក់សិទធិ
ទទួ លបានជំនួយហិរញ្ា វតថុរបស់អាកជំងឺ។
(B) ក្បភពទិនាន័យខាងគក្ៅ អាចគក្បើគ ើមបីផ្ដល់ព័ត៌ានអំពីអាកជំងឺ ឬ សមតែ ភាពទូ ទត់
ក្បាក់របស់អាកធានា ( ូ ចជា ការវាយតថ្មៃ ឥណទនជាគ ើម)។
(C) អា កជំងឺក្តូវានសមតលយគ្ណនី ឬ គសវាត្តមកាលកំណត់ ជាមួ យនឹង BSHSI

មនគពលគសា ើសំជំនួយហិរញ្ា វតថុ។ ការទទួ លបានសិទធិអាចក្តូវបានកំណត់គៅគពលណាមួ យ
កនុងរយៈគពលរ ដ ថ្នក្បាក់ចំណូល។
(D) អា កជំងឺណ លប ិគសធមិនចូ លរ ួម និងមិនសហការជាមួ យអា កផ្រត់ផ្រង់ការពាបាល
មិនានសិទធិទទួ លបានជំនួយហិរញ្ា វតថុ ណ លសែ ិតគក្កាមគោលការណ៍គនុះគទ។
រល់ការបញ្្ុុះតថ្មៃ ជូនអា កជំងឺ ណ លមិនសែ ិតកនុងគោលការណ៍គនុះ នឹងក្តូវក្តួ តពិនិតយ
និងឯកភាព ឬ ប ិគសធ គៅត្តមករណីនីមួយៗ។
(E) អា កោក់ាកយគសា ើសំជំនួយហិរញ្ា វតថុ នឹងទទួ លបានការជូ ន ំណឹងជាលិខិត
គបើសិនានការគសា ើសំព័ត៌ានបណនែ ម។ លិខិតគនុះនឹងណណនាំអាកោក់ាកយឱ្យបញ្ជន
ូ
ព័ត៌ានកនុងរយៈគពល 30 ថ្ងៃគធវ ើការ បនាទប់ពីទទួ លបានលិខិតគនុះ។
គបើសិនព័ត៌ានតក្មូវមិនទទួ លបានកនុងរយៈគពល 30 ថ្ងៃគធវ ើការគទគនាុះ
ចំណាត់ការគផ្សងគទៀតនឹងមិនគកើតគ ើងគ ើយ ទក់ទងនឹងការគសា ើសំរបស់អាកោក់ាកយ
សក្ាប់ជំនួយហិរញ្ា វតថុ។
(F) សំគណើរសំជំនួយហិរញ្ា វតថុ ក្តូវពិនិតយគមើលភាៃមៗ គហើយ BSHSI

ឺ ំពីការឯកភាព ឬ ការប ិគសធកនុងរយៈគពល 60 ថ្ងៃ
ក្តូវពាោមជូ ន ំណឹង ល់អាកជំងអ
បនាទប់ពីទទួ លបានាកយគសា ើសំគពញគលញ។

(G) មនទ ីរគពទយ Maryland ណតបគណា
ណ ុះ៖ ការប ិគសធថ្នសំគណើសំជំនួយហិរញ្ា វតថុ

អាចបដ ឹងតវា៉ាបាន គោយទក់ទងគៅគសវាអតិងិជន ត្តមរយៈទូ រសពទ គលខ
(គសវាឥតគ្ិតថ្ងៃ ) 877-342-1500។
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ការគផ្ទៀងផ្ទទត់ក្បាក់ចំណូល
ឯកោរខាងគក្កាម នឹងក្តូវគក្បើក្បាស់គ ើមបីគផ្ទៀងផ្ទទត់ក្បាក់ចំណូលកនុងក្គ្ួ ោរ៖
(A) ចំណូលពនធ ោរណ លបានបំគពញសក្ាប់ក្គ្ួ ោររបស់អាកជំងឺ កនុងឆ្ាំក្បតិទិនចងគក្កាយ

(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)

បងែ ស់។
 គបើសិនអា កជំងឺគធវ ើការឱ្យខល ួនឯង គសចកត ីចមៃ ងថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ា វតថុអាជីវកមម
ក្បចំក្តីាសចងគក្កាយរបស់អាកជំងឺ ជាមួ យនឹងចំណូលពនធ ោរអាជីវកមម ឆ្ាំចស់
និងចំណូលពនធ បគ្រ លរបស់អាកជំងឺ។
កនទុយប្យន់ថ្ ងមីៗបំផ្ត ឬ របាយការណ៍ពីនិគោជក។
លិខិតបញ្ញជក់អតថក្បគោជន៍និកមម ភាព ណ លប្ាញពីការប ិគសធ ឬ ការទទួ ល
បានសិទធិ និងចំនួនទឹកក្បាក់ណ លទទួ លបាន។
លិខិតបញ្ញជក់របបសនដ ិសខសងរ មបច្ុបបនា ឬ របាយការណ៍ធនាោរគពញគលញ សក្ាប់
ការោក់ក្បាក់បគញ្ា ើសនដ ិសខសងរ មគោយផ្ទទល់។
របាយការណ៍គោធនិវតត ន៍បច្ុបបនា ។
លិខិត SNAP។
ឯកោរគកាុះគៅត្តមតោការ ឬ លិខិតពីឱ្ពកាដយមិនណមនអាណាពាបាល
ណ លប្ាញចំនួនទឹកក្បាក់ណ លទទួ លបានពីអាហារកិចច។
កិចចសនាជួ លផ្ទុះ ឬ ឯកោរបញ្ញជក់ចំណូលសរបពីការជួ លផ្ទុះ។
ឯកោរណ លប្ាញពីតថ្មៃ ភាគ្ហន សញ្ញាប័ណណ CD ឬ ក្ទពយសមបតត ិគផ្សងគទៀត
ណ លអា កជំងឺាន។
គសចកដ ីចមៃ ងទ ំងក្ស ុងថ្នគ្ណនីទីផ្ារក្បាក់ គ្ណនីសនស ំ ឬ គ្ណនីចរនដ ។

គទុះបីជាភសដុត្តងថ្នក្បាក់ចំណូល ក្តូវបានគសា ើសំសក្ាប់ការពិចរណាថ្នកមម វ ិធីជំនួយហិរញ្ា វតថុ
របស់អាកជំងឺ បទបបញ្ា តត ិ DSH ថ្នក្បព័នធកនុងក្ស ុកមួ យចំនួន អាចតក្មូវឱ្យានភសដុត្តង
បញ្ញជក់ក្បាក់ចំណូល។ បទបបញ្ា តត ិទ ំងគនុះ នឹងក្តូវគោុះក្ោយគៅត្តមករណីនីមួយៗ គ ើមបីធានា
បាននូ វការអនវតត ត្តមកមម វ ិធី DSH ក្បព័នធកនុងក្ស ុក។
ការគផ្ទៀងផ្ទទត់សិទធិសនម តជាមន
ត្តមការប្ាញព័ត៌ានរបស់អាកជំងឺ ឬ គបើពំ ូ គចាុះគទ ព័ត៌ានណ ល BSHSI ទទួ លបាន
ឺ ចសនម តជាមនថា ានសិទធិទទួ លបានជំនួយហិរញ្ា វតថុ 100% គោយមិនចំបាច់
អា កជំងអា
បំគពញាកយសំជំនួយហិរញ្ា វតថុគនាុះគទ កនុងកាលៈគទសៈ ូ ចខាងគក្កាម៖

ោមនទីជក្មក។
អា កជំងឺណ លក្តូវបានបញ្ជន
ូ មកពីសាគ្មជាតិថ្នគ្ៃ ីនិកឥតគ្ិតថ្ងៃ ។
ិធី
ការចូ លរ ួមកនុងកមម វ ស្តសតី កមម វ ិធីទរក និងកមម វ ិធីការ (WIC)។
សិទធិទទួ លបានអាហារ (SNAP)។
សិទធិទទួ លបានកមម វ ិធីជំនួយកនុងមូ លោាន ឬ រ ា ណ លមិនទទួ លបានមូ លនិធិ (ឧ.
Medicaid Spend Down)។
(F) អា កជំងឺណ លាន FPL 200% ឬ តិចជាងគនុះ និងមិន ឹងពីក្ទពយសមបតត ិ។
(G) អា កជំងឺណ លានគ្ណនីជំាក់ មនគពលកស័យធន Chapter 7 គហើយ FPL របស់ពួកគគ្
សែ ិតគក្កាម 200%។
(H) ឧបសគ្រ ចមបងគផ្សងគទៀត ណ លគធវ ើឱ្យអា កជំងឺោមនសមតែ ភាពទូ ទត់។
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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ទំនាក់ទំនងថ្នកមម វ ិធីជំនួយហិរញ្ា វតថុ
BSHSI នឹងក្បឹងណក្បងឱ្យអស់ពីលទធភាពគ ើមបីធានាថា ព័ត៌ានអំពីកមម វ ិធីរបស់គយើង និងភាព
អាចរកបាន ក្តូវបានជូ ន ំណឹងចាស់ោស់ និងអាចរកបានជាទូ គៅសក្ាប់ោធារណជន។
គោកអា កអាចទទួ លបានគសចកត ីចមៃ ងថ្នាកយគសា ើសំជំនួយហិរញ្ា វតថុ
និងគោលការណ៍គៅគលើគគ្ហទំព័រ www.fa.bonsecours.com។ BSHSI ក៏នឹងផ្ដល់អាសយោាន
គគ្ហទំព័រ ល់អាកណ លគសា ើសំផ្ងណ រ។ គោកអា កក៏អាចទទួ លបានជំនួយ
កនុងការបំគពញាកយគសា ើសំជំនួយហិរញ្ា វតថុពីកណនៃ ងចុះគ្មុះ ទីក្បឹកាហិរញ្ា វតថុ ឬ ការ ិោល័យ
គបឡាធិការរបស់គយើង។ ទីក្បឹកាហិរញ្ា វតថុ ឬ ការ ិោល័យគបឡាធិការ អាចណសវ ងរកបានគៅ
កណនៃ ងចុះគ្មុះអា កជំងឺ។ គោកអា កអាចគៅកាន់តព័ត៌ានរបស់គយើង ណ លានទីត្តំងសែ ិត
គៅមនទ ីរគពទយនីមួយៗ គ ើមបីគសា ើសំជំនួយកនុងការណសវ ងរកទីក្បឹកាហិរញ្ា វតថុ ឬ ការ ិោល័យ
គបឡាធិការ។ គោកអា កអាចទទួ លបានគសចកត ីចមៃ ងថ្នាកយគសា ើសំជំនួយហិរញ្ា វតថុ
និងគោលការណ៍គនុះ គោយឥតគ្ិតថ្ងៃ ត្តមការគផ្ញើលិខិត គោយទក់ទងណផ្ាកគសវាអតិងិជន
ត្តមរយៈទូ រសពទ គលខ (កនុងក្ស ុក) 804-342-1500 ឬ (គសវាឥតគ្ិតថ្ងៃ ) 877-342-1500។
សក្ាប់គសវាអតិងិជនគៅមនទ ីរគពទយ Rappahannock General Hospital សូ មទូ រសពទ គៅគលខ
804-435-8529។
ការគចញវ ិកយ យបក្ត និងការក្បមូ លក្បាក់
សក្ាប់នីតិ វ ិធីគចញវ ិកយ យបក្ត និងក្បមូ លក្បាក់ សូ មគមើលគោលការណ៍សដីពីការគចញវ ិកយ យបក្ត
និងការក្បមូ លក្បាក់របស់គយើង។ គោលការណ៍គនុះ គរៀបរប់ពីនីតិ វ ិធីរបស់ BSHSI
និងសកមម ភាពក្បមូ លក្បាក់ វ ិោមញ្ា ណ លអាចអនវតត កនុងករណីមិនានការទូ ទត់។ គោកអា ក
អាចទទួ លបានគសចកត ីចមៃ ងថ្នគោលការណ៍សដីពីការគចញវ ិកយ យបក្ត និងការក្បមូ លក្បាក់
ត្តមរយៈគគ្ហទំព័រ www.fa.bonsecours.com។ គោកអា កក៏អាចទទួ លបានគសចកត ីចមៃ ងគោយ
ឥតគ្ិតថ្ងៃថ្នគោលការណ៍គនុះ ពីអាកចុះបញ្ជ ី ទីក្បឹកាហិរញ្ា វតថុ ឬ
ការ ិោល័យគបឡាធិការរបស់គយើង។ ទីក្បឹកាហិរញ្ា វតថុ ឬ ការ ិោល័យគបឡាធិការ
អាចណសវ ងរកបានគៅទីត្តំងចុះគ្មុះអា កជំងឺ។ គោកអា កក៏អាចគៅតព័តា
៌ នរបស់គយើង
ណ លានទីត្តំងសែ ិតគៅមនទ ីរគពទយនីមួយៗ គ ើមបីគសា ើសំជំនួយកនុងការណសវ ងរកទីក្បឹកាហិរញ្ា វតថុ
ឬ ការ ិោល័យគបឡាធិការ។ គោកអា កក៏អាចទទួ លបានគសចកត ីចមៃ ងថ្នគោលការណ៍
គចញវ ិកយ យបក្ត និងក្បមូ លក្បាក់គោយឥតគ្ិតថ្ងៃត្តមការគផ្ញើលិខិត គោយទក់ទងណផ្ា កគសវា
អតិងិជនរបស់គយើង ត្តមទូ រសពទ គលខ (កនុងក្ស ុក) 804-342-1500 ឬ (គសវាឥតគ្ិតថ្ងៃ ) 877-3421500។ សក្ាប់គសវាអតិងិជនគៅមនទ ីរគពទយ Rappahannock General Hospital
សូ មទូ រសពទ គៅគលខ 804-435-8529។
មនទ ីរគពទយ Maryland Hospital ណតបគណា
ណ ុះ៖ គក្ៅពីនីតិ វ ិធី និងលកខ ខណឌខាងគលើ នីតិ វ ិធីមួយ
ចំនួនបណនែ មគទៀត ក្តូវអនវតត ចំគាុះអា កជំងឺណ លណសវ ងរកការពាបាលកនុងមនទ ីរគពទយ BSHSI’s
Maryland។


អា កជំងឺក្តូវទទួ លបានការជូ ន ំណឹងកនុង “ត្តរងព័ត៌ានមនទ ីរគពទយ” ព័ត៌ានណ លក្តូវបាន
កំណត់ខាងគលើ ក៏ ូ ចជា ៖ (1) ការណណនាំសដីពីរគបៀបគសា ើសំកមម វ ិធីជំនួយគវជជ ោស្តសតថ្ន
Maryland និង កមម វ ិធីគផ្សងគទៀត ណ លអាចជួ យអា កកនុងការទូ ទត់ វ ិកយ យបក្តគនុះ (2)
ព័ត៌ានទំនាក់ទំនងសក្ាប់កមម វ ិធីជំនួយគវជជោស្តសតថ្ន Maryland និង (3) គបើសិនជាាន
របាយការណ៍ថ្ងៃគសវាគពទយ មិនក្តូវបានបញ្្ល
ូ គៅកនុង វ ិកយ យបក្តមនទ ីរគពទយ និងក្តូវបានគចញ
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វ ិកយ យបក្តោច់គោយណ ក។ ត្តរងព័ត៌ានមនទ ីរគពទយគនុះ ក្តូវផ្ដល់ជូនអា កជំងឺ (a) មនគពល
គចញពីមនទ ីរគពទយ (b) ជាមួ យវ ិកយ យបក្តមនទ ីរគពទយ និង (c) ត្តមការគសា ើសំ។
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