Bon Secours Health System, Inc.
អត្ថបទសង្ខេបសតីពីជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ
ង្បសកកម្មរបស់ Bon Secours Health System Inc. (BSHSI) គឺ ង្្វើការផ្តល់ង្សវាកម្មសុខភាពប្បកបង្ោយ compassionate
និខគុណភាព ង្ៅដល់អនកដដលប្ត្ូវការ ង្ោយពុំគិត្អំពីលទធភាពកនុខការទូ ទាត្់ចំណាយប្ត្ឡប់ របស់ង្គង្ឡើយ។ BSHSI
ផ្តល់ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ ង្ៅកាន់ អនកជម្ងឺទាំខមានធានារ៉ា ប់ រខ និខគ្មមនធានារ៉ា ប់ រខ ដដលទទួលបានការសង្គ្រោះបនាាន់
ឬការពាបាលដដលចំបាច់ នានា ពីសំណាក់ឧបករណ៍បរ ិកាេម្នាី រង្ពទយរបស់ង្យើខទាំខអស់។
ង្ត្ើអក
ន ណាដដលមានសិទិទ
ធ ទួលបានជំនួយហិរញ្ញវត្ថ?
ុ
ង្គ្មលការណ៍ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុរបស់ BSHSI (“FAP”) ផ្តល់នូវជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ 100 ភាគរយ សប្មាប់ការសង្គ្រោះបនាាន់
ឬការពាបាលដដលចំបាច់ នានា ង្ៅដល់អនកជម្ងឺដដលមានធានារ៉ា ប់ រខ និខគ្មមនធានារ៉ា ប់រខដដលប្គប់ លកេខណឌទទួលជំនួយ
ជាម្ួយនឹខចំណូលប្គួសារដុ លប្បចំឆ្នំ ប្ត្ឹ ម្ ឬទាបជាខ 200 ភាគរយននបញ្ញ ត្ិស
ត ីព
ត ី ភាពប្កីប្ករបស់រោាភិបាល បចចុបបនន
(FGP)។ BSHSI ក៏ផ្តល់ផ្ខដដរនូវអប្ាបញ្ុច ោះនលៃង្ៅកាន់អនកជម្ងឺ ដដលចំណូលដុលរបស់ប្គួសារសថិត្ង្ៅចង្នាៃោះ 201 ភាគរយ
ដល់ 400 ភាគរយ របស់ FPG។ បុគរលដដលប្គប់ លកេខណឌរបស់ FAP
ឬបុគរលដដលគ្មមនការធានារ៉ា ប់រខដដលពុំ ប្គប់លកេខណឌទទួលបានជំ នួយហិរញ្ញ វត្ថុ
នឹខម្ិនប្ត្ូវគិត្នលៃង្លើសពីទំហំទឹកប្បាក់ ង្ចញវ ិកកយបប្ត្ជាទូង្ៅ (AGB) សប្មាប់ ការសង្គ្រោះបនាាន់
និខការពាបាលដដលចំបាច់ នានាដដលបានផ្តល់ជូនអនកជម្ងឺដដលទទួ លបានការធានារ៉ា ប់រខង្ៅង្លើការពាបាលទាំខង្នាោះង្ទ
។
ង្ត្ើប្ត្ូវោក់ពាកយង្សនើសុំជំនួយហិរញ្ញវត្ថុយ៉ា ខដូចង្ម្តច?
បុគរលមានក់ ៗដដលមានកតីបារម្ភពីលទធភាពកនុខការបខ់ចំណាយង្ៅង្លើការសង្គ្រោះបនាាន់ និខការពាបាលដដលចំបាច់ នានា
អាចោក់ ពាកយង្សនើសុំជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុបាន។ ង្ដើម្បីោក់ ពាកយង្សនើសុំជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ អនកជម្ងឺ (ឬប្គួសាររបស់ពួកង្គ
ឬអនកផ្តល់ជំនួយដនទង្ទៀត្) ប្ត្ូវបំង្ពញពាកយង្សនើសុំជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុរបស់ង្យើខ។ ឯកសារលត្ចម្ៃខពាកយង្សនើសុំជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ
និខ FAP អាចទទួ លយកបានង្ោយឥត្គិត្នលៃ ង្ោយទូ រសពាង្ៅកាន់នាយកោានបង្ប្ម្ើអត្ិលិជនរបស់ង្យើខ ាម្រយៈង្លខ
(កនុខស្សុក) 804-342-1500 ឬ (ង្សវាឥត្គិត្នលៃ) 877-342-1500។ សប្មាប់ ង្សវាបង្ប្ម្ើអត្ិ លិជន ង្ៅម្នាីរង្ពទយ Rappahannock
General Hospital សូម្ទូរសពាង្ៅកាន់ង្លខ 804-435-8529។ ពាកយង្សនើសុំជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ និខ FAP
ក៏អាចទទួ លយកបានដដរង្ោយឥត្គិត្នលៃាម្រយៈអុី ដម្៉ាល ង្ោយង្ផ្ញើសំង្ណើង្ៅកាន់ប្បអប់ P.O ង្លខ 742431 Atlanta GA,
30374-2431 របស់កម្មវ ិ្ីជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុរបស់ Bon Secours ង្ហើយសប្មាប់ម្នាីរង្ពទយ Rappahannock General Hospital
សូម្ង្ផ្ញើសំង្ណើរបស់អនកង្ៅកាន់ប្បអប់ P.O ង្លខ 1449 Kilmarnock, VA 22482 របស់កម្មវ ិ្ីជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុរបស់ Bon
Secours RGH។ ជាចុខង្ប្កាយ ពាកយង្សនើសុំជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ និខ FAP អាចយកបានង្ោយឥត្គិ ត្នលៃ
ង្ោយទាញយកឯកសារលត្ចម្ៃខពីង្គហទំពររ www.fa.bonsecours.com។
ង្ត្ើខំុអា
ញ ចទទួលបានជំនួយកនុខការបំង្ពញពាកយង្សនើសុំជំនួយហិរញ្ញវត្ថុង្ៅទីណា?
បុគរលដដលប្ត្ូវការជំនួយកនុខការបំ ង្ពញពាកយង្សនើសុំជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ អាចទូរសពាម្កកាន់នាយកោានបង្ប្ម្ើអត្ិ លិជនរបស់ង្យើខ
ាម្រយៈង្លខទូរសពាដដលបានង្រៀបរប់ខាខង្លើ។
ង្ត្ើមានង្សវាកម្មអីខ
វ ោះ
ៃ ?
រល់ង្សវាកម្មសង្គ្រោះបនាាន់ ចំបាច់ ទាំខអស់ ប្ត្ូវបានប្គបដណតប់ង្ប្កាម្ FAP
រួម្បញ្ូច លទាំខង្សវាកម្មពាបាលង្ោយពុំ សប្មាកង្ៅម្នាីរង្ពទយ ង្សវាកម្មពាបាលង្ោយសប្មាកង្ៅម្នាីរង្ពទយ
និខង្សវាកម្មបនាប់សង្គ្រោះបនាាន់។ ង្សវាគ្មមនសិទិធ ដូចជា ការវោះកាត្់ ចំបាច់ ដត្ម្ិនបនាាន់ ការដកសម្ផសស
និខនីត្ិវ ិ្ី សីព
ត ីអប្ាការប្បាក់ ង្លរ អនកជម្ងឺដដលង្ប្ជើ សង្រ ើសម្ិនង្ប្បើ ប្បាស់ង្សវាធានារ៉ា ប់រខ ឧបករណ៍ពាបាលដដល្ន់
ង្សវាពាបាលាម្ផ្ាោះ ង្សវាកម្មដដលបានផ្តល់ ង្ោយសារដត្ង្ប្គ្មោះថ្ននក់ ជានចដនយ និខថ្ននំង្ពទយដដលទទួ លបានង្វជជបញ្ជ
ជ
ដដលពុំ មានប្គបដណតប់ ង្ោយកម្មវ ិ្ីជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ។ កនប្ម្ង្សវាដដលគិត្ង្ោយង្វជជបណិឌ ត្
និខអនកឯកង្ទសដដលពុំ ដម្នជាបុគរលិករបស់ BSHSI និខបុគរលដដលផ្តល់ង្សវាង្ៅកនុខម្នាីរង្ពទយ
នឹខម្ិនសាទរជាម្ួយនឹ ខកម្មវ ិ្ីជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុង្ឡើយ។ អនកប្ត្ូវពិ ភាកាជាម្ួយនឹ ខង្វជជបណិឌ ត្របស់អនក
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ឬចូលង្ៅកាន់ង្គហទំពររ www.fa.bonsecours.com
ង្ដើម្បីកំណត្់ថ្នង្ត្ើង្វជជបណិឌ ត្បានសហការជាម្ួយនឹ ខកម្មវ ិ្ីជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុរបស់ BSHSI ឬង្ទ។
ង្ត្ើខុំប្ញ ត្ូវង្្វើដូចង្ម្តច ប្បសិនង្បើខុំមា
ញ នចម្ងល់ ឬប្ត្ូវការជំនួយកនុខការបំង្ពញពាកយង្សនស
ើ ុំង្នោះ?
ប្បសិនង្បើអនកប្ត្ូវការជំ នួយ អនកអាចទំ នាក់ទំនខង្ៅកាន់ អនកប្បឹកាហិរញ្ញ វត្ថុ ឬង្បឡាករង្ៅាម្ម្នាីរង្ពទយរបស់ង្យើខ
ឬទំនាក់ទំនខាម្ទូរសពាង្ៅកាន់នាយកោានបង្ប្ម្ើអត្ិលិជនរបស់ង្យើខ ាម្រយៈង្លខ (កនុខស្សុក)
804-342-1500 ឬ (ង្សវាឥត្គិត្នលៃ) 877-342-1500។ សប្មាប់ង្សវាបង្ប្ម្ើអត្ិលិជនង្ៅម្នាីរង្ពទយ Rappahannock General
Hospital សូម្ទំនាក់ទំនខាម្រយៈង្លខ
804-435-8529។ ជំនួយអាចទទួលបានផ្ខដដរ ាម្រយៈការជួបជាម្ួ យដផ្នកចុោះង្្មោះរបស់ម្នាីរង្ពទយង្យើខ
ក៏ដូចជាជួបជាម្ួយនឹខអនកប្បឹ កាហិរញ្ញ វត្ថុ និខង្បឡាករង្ៅាម្ម្នាីរង្ពទយរបស់ង្យើខ។
សប្មាប់អនកជម្ងឺដដលម្ិ នអាចង្ប្បើ ប្បាស់ភាសាអខ់ង្គៃសបាន ការបកដប្បឯកសារង្នោះ FAP
និខពាកយង្សនើសុំជំនួយហិរញញ្ញ វត្ថុអាចដសវខរកបានជាភាសាដនទង្ទៀត្ រួម្មានភាសាអខ់ង្គៃស និខភាសាង្អស៉ា។ញ។
សូម្ទំនាក់ ទំនខាម្ង្លខទូរសពាដដលមានខាខង្លើ ឬចូ លង្ៅកាន់ ង្គហទំពររ www.fa.bonsecours.com
ង្ដើម្បីទាញយកឯកសារបកដប្បននអត្ថបទសង្ខេបសតីពីជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ BSHSI FAP និខពាកយង្សនើសុំជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ។
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