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1. វ ិ លភព 

េគលនេយបយ្របមលូ្របក ់& ឥណទនេនះមនេគលបំណង្រគបដណ្ត ប់អងគភពមនទីរេពទយទំងអសេ់នកនុង Partners HealthCare 
System, Inc ។("ៃដគូ" ឬ "PHS") កដ៏ូចជអងគភព មយួែដលជ ែផនកមួយៃន ជញ ប័ណ្ណមនទីរេពទយែដលមនេឈម ះដូចខងេ្រកម៖ 
មនទីរេពទយទូេទរដ្ឋម៉ ឈេូសត (MGH) ្រពិក ំ និងមនទរីេពទយ្រស្ត ី(BWH) ្រពកិ ំ និងមនទរីេពទយហ្វូលែណរ្រស្ត ី(BWFH) 
មនទីរេពទយឃេូឡឌិឃនិសនុ (CDH) មនទរីេពទយញូវតនុេវលែសេឡ (MNH) មនទរីេពទយម៉ថវេីណយ៉ដ (MVH) មនទរីេពទយមកឺលនិ (MH) 
មនទីរេពទយ នថេខតខតេថច (NCH) មជឈមណ្ឌ លេវជជ ្រស្ដមត់េឆនរខងេជើង (NSMC) Wentworth Douglas Hospital (WDH), 

បូស្តុនមនទីរេពទយ ្ត រនីតសិមបទសពូលឌងី (SRH) មនទីរេពទយសពូលឌងីស្រមបក់របន្តករែថទំសខុភពេខម្រប៊ីជ (SHC) 
និងេខបខដូមនទរីេពទយ ្ត រនីតសិមបទសពូលឌងី (SCC) Massachusetts Eye and Ear (MEE), ែដល្រតូវបនេគ គ លជ់ទូេទថជ 
"មនទរីេពទយ" ។ 
បនរមួបញចូ លកនុងករេនះគឺ្រគូេពទយទំងអសែ់ដល្រតូវបនជលួេ យផទ លេ់ យអងគភពមនទីរេពទយ។អងគភពៃដគូទំងអសជ់ទូេទអនុ
េ ម មេគលករណ៍េនះ។ បញជ សីមព័នធភពអនកផ្តលេ់ស  (Provider Affiliate) 
េពញេលញនឹង្រតូវបនផ្តលជ់នូស្រមប់ករពិនិតយេឡើងវញិេនៃថងទី1 ែខតុ  ឆន ំ2017 កនុង 101 CMR 613.08 (d) ។ 

 

2. បញ្ហ អភបិលកចិច 

េគលនេយបយេនះ្រតូវបនបេងកើតេឡើងេ យមនករពិេ្រគះេយបលជ់មួយអនកតំ ងៃនអងគភព 

និមួយៗ េហើយ្រតូវបនរចនេឡើងេដើមបីេឆ្លើយតបេទនឹងត្រមូវកររបសអ់ងគភពនមិួយៗ។ 
េទះយ៉ង កេ៏ យកម៏នតបំន់មួយចំននួែដលលកខខណ្ឌ កនុងតំបន់ ចគំ្រទត្រមូវករស្រមប់េសចក្តែីចងែដលជក់ ក់អងគ
ភពែតមួយ។ េសចក្តីែចងជក់ ក់អងគភព្រតវូទទួលករយល្់រពមជមនុពី (1) អនុ្របធននយក្របតបិត្តិហរិញញវតថុ របស ់PHS 
(PHS Executive Vice President of Finance) ឬ (2) អនុ្របធនែផនក្របតបិត្តិករវដ្តចំណូលរបស ់PHS ។ 
ករ ក់េសនើេគលនេយបយ្របមូល្របក់ & ឥណទន (Hospital Credit & Collection Policy) េទកន់ប ្ត ញសវុតថិភពសខុភព 
(Health Safety Net) នងឹ្រតូវបនស្រមបស្រមួលេ យដំេ ះ្រ យវកិ័យប័្រតអនកជមងឺរបស ់PHS (PHS Patient Billing Solutions) 
ជមួយនឹងសណំុំឯក រករគំ្រទ ឬវតថុ ងចំបច់។  
 

3. េសចក្តែីថ្លងករណ៍ៃនេគលករណ៍ 

ថ ប័នរបសៃ់ដគូគឺជអងគភពែដល្រតូវបនេលើកែលងពនធែដលេបសកកមមមូល ្ឋ នរបសព់កួេគគឺផ្តលេ់ស ដលម់នុស  

ទំងអសែ់ដល្រតូវករករែថទំែផនកេវជជ ្រស្ត។  
 

អនកជមងឺែដល្រតូវករេស សេ្រងគ ះបនទ ន់ ឬបនទ ន់ (ដចូបនកណំត់កនុងែផនក 4B) េន មមនទីរេពទយមិន្រតូវ
បនបដិេសធេស ទំងេនះេ យែផ្អកេលើលទធភពបង់្របក់េឡើយ។ េទះជយ៉ង កេ៏ យេដើមបឱីយមនទីរេពទយៃដគូ 
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(រមួទំងមនទីរេពទយែថទំ េ្រកយសភពធងន់ធងរ នងិសខុុមលភពផ្លូ វចតិ្ត) េដើមបីបន្តផ្តលេ់ស ែដលមនគុណភពខពស ់
និងគំ្រទត្រមូវករសហគមន៍ែដលអងគភពនីមយួៗមនករទទលួខុស្រតូវកនុងករែស្វងរកករបង់្របក់ភ្ល មៗស្រមប់េស ែដល
បនផ្តល។់  
 
េគលនេយបយទំងេនះមនេគលបំណងជយួធននូវករអនុេ ម មបទបបញញត្តិរបសរ់ដ្ឋែដល ចអនវុត្តបនេន New 

Hampshire និងរដ្ឋម៉ស ឈេូសត  
និងលកខណៈវនិចិឆយ័ស្រមប់េគលនេយបយ្របមលូ្របក់ នងិឥណទនេ្រកម MGL c.58 
និងបទបញញត្តិែដលពកព់័នធជពិេសសែដលបន្របកសេ យករយិលយ័្របតបិត្តសិខុភព និងេស ធនធនមនសុ  (MA Executive Office 
of Health and Human Services) MA 101 CMR 614 នងិ 101 CMR 613 (Health Safety Net) ែដលជ "បទបញញត្តិរបសរ់ដ្ឋ" ។ េលើសពីេនះ 
េគលនេយបយេនះេឆ្លើយតបេទនឹងត្រមវូករស្រមប់េសៀវេភមគគុ េទទសក៍ស្តពីកីរទទូត់្របកស់ងរបសអ់នកផ្តលេ់ស  Medicare 
(Medicare Provider Reimbursement Manual) (ែផនកទ ី1 ជំពូកទ ី3) មជឈមណ្ឌ លស្រមប់េស  Medicare នងិ Medicaid ត្រមូវករ្របក់បណុំល 
(Centers for Medicare and Medicaid Services) របសត់្រមូវករបណុំល ្រកក ់Medicare Bad (Medicare Bad  
Debt Requirements) (42 CFR 413.89 និង្រកមចំណូលៃផទកនុងែផនកទ ី501 (r) កដ៏ចូជែផនក 9007 (a) ៃនករករពរអនកជមងឺសហព័នធ 
និងចបប់ែថទំតៃម្លសមរមយ (Federal Patient Protection and Affordable Care Act) (Pub ។ L. No. 111-148)។ 

 

4. ចំ តថ់ន ក ់& ករចលូែថរក  (ACCESS TO CARE) 

A. េគលករណ៍ទេូទ 

អនកជមងឺទំងអសែ់ដលបង្ហ ញខ្លួនស្រមប់ករពយបលេ យគម នករេ្រគងទកុនងឹ្រតូវបន យតៃម្លេ យេយងេទ មចំ ត់
ថន ក់ែដលបន ប់បញចូ លកនុងែផនកេនះ។ េស មនទីរេពទយសេ្រងគ ះបនទ ន់ ឬបនទ ន់មិន្រតូវបនបដិេសធ 
ឬពនយរេពលេ យែផ្អកេលើសមតថភពរបសម់នទីរេពទយេដើមបីកណំត់អត្តសញញ ណអនកជមងឺ 
ករ្រគបដណ្ត ប់ៃនធន ៉ប់រងរបសព់ួកេគ ឬសមតថភពបង់្របក់េនះេឡើយ។ េទះជយ៉ង កេ៏ យ 
េស ែថទំសខុភពែដលមនិែមនសេ្រងគ ះបនទ ន់ ឬមនិបនទ ន់ ច្រតូវពនយេពល ឬពនយរេ យែផ្អកេលើករពេិ្រគះ 

េយបលជ់មួយបុគគលកិគ្លីនកិរបសម់នទីរេពទយកនុងករណីែដលមនទីរេពទយមិន ចកណំត់្របភពបង់្របក់ស្រមប់េស របសខ់្លួន។ 

ភពបនទ នៃ់នករពយបលែដល្រតូវបនផ រភជ ប់
ជមយួនងឹេ គសញញ ជមងរឺបសអ់នកជមងមឺន ក់ៗ នងឹ្រតូវបនកណំតេ់ យអនកឯកេទសែផនកេវជជ ្រស្តែដល្រតូវបនកណំតេ់ យបទ ្ឋ នមលូ ្ឋ នៃន
ករអនវុត្តន ៍បទ ្ឋ នៃនករែថទំជមងថឺន កជ់ត ិនងិរដ្ឋ នងិេគលនេយបយបគុគលកិេវជជ ្រស្តមនទរីេពទយ នងិនតីវិធិ។ី េលើសពេីនះេទៀត 
មនទរីេពទយទំងអសអ់នវុត្ត មករត្រមូវ មចបបព់លកមមសកមម នងិករពយបលែផនកេវជជ ្រស្តសេ្រងគ ះបនទ នស់ហពន័ធ (EMTALA)  
(Emergency Medical Treatment) មរយៈករេធ្វើ ករពនិតិយសខុភពេដើមបីកណំតថ់លកខខណ្ឌ ែផនកេវជជ ្រស្តសេ្រងគ ះបនទ នម់នែមនឬេទ។ 
ជករសខំនក់នុងករកតស់មគ លថ់ចំ តថ់ន កៃ់នលកខខណ្ឌ ែផនកេវជជ ្រស្តរបសអ់នកជមងគឺសឺ្រមបេ់គលបណំងករ្រគប្់រគងជមងែឺតប៉េុ ្ណ ះ 

េហើយចំ តថ់ន កែ់បបេនះគមឺនេគលបណំងែដល្រគូេពទយគរួែតេមើលេឃើញអនកជមងេឺ យែផ្អកេលើេ គសញញ ជមងែឺដលបង្ហ ញេចញរបសព់ួកេគ។ 
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ចំ តថ់ន កទំ់ងេនះមនិឆ្លុះបញច ំងពកីរ យតៃម្លែផនកេវជជ ្រស្ដអពំីលកខខណ្ឌ ែផនកេវជជ ្រស្ដរបសអ់នកជមងែឺដលបនឆ្លុះបញច ំងកនុងករេធ្វើ 
េ គវនិចិឆយ័ចងុេ្រកយេឡើយ។ 

ករកំណត់ភពបនទ ន់ែផនកេវជជ ្រស្ត្រតូវបនេធ្វើេឡើង មនិយមន័យដចូខងេ្រកម៖  

B. េស បនទ ន ់នងិសេ្រងគ ះបនទ ន ់(EMERGENT AND URGENT SERVICES) 

មនទីរេពទយនងឹផ្តលេ់ស បនទ ន់ និងសេ្រងគ ះបនទ ន់េ យមិនគតិពីអត្តសញញ ណ ករ្រគបដ់ណ្ត ប់របសធ់ន ៉ប់រង ឬសមតថភព
បង់្របករ់បសអ់នកជមងេឺឡើយ។ 

េស សេ្រងគ ះបនទ ន់ (Emergent Services) រមួមន៖ 

េនកនុងែផនកេវជជ ្រស្ត េស ចំបច់្រតូវបនផ្តលជ់ូនបនទ បព់កីរចប់េផ្តើមៃនលកខខណ្ឌ ែផនកេវជជ ្រស្ត មិនថែផនក ងកយ 
ឬផ្លូ វចិត្តែដលបង្ហ ញ មរយៈេ គសញញ ៃនភពធងនធ់ងរ្រគប្់រគន់ែដលរមួទំងករឈចឺប់ធងនធ់ងរែដលអវត្តមនៃនករយកចិត្តទុក

ក់ែផនកេវជជ ្រស្តភ្ល មៗ ច្រតូវបនរពំឹងទុកេ យបុគគលគម នជនំញ្របុង្របយត័នែដលមនចេំណះដងឹជមធយមអពំីសខុភព 
និងឱសថនំឱយសខុភពរបសអ់នកជមងឺ ឬមនុស េផ ងេទៀតែដលមនេ្រគះថន កធ់ងន់ធងរ 
ករប៉ះពលយ៉់ងធងនធ់ងរដលម់ុខងរ ងកយ ឬករខូចមខុងរៃនសរ ី ងគកយធងន់ធងរ មួយ ឬែផនក មួយរបស់ ងកយ 
ឬេ យេគរពចេំពះ្រស្តមីនៃផទេពះដូចែដលបនកំណតប់ែនថមេនកនុងែផនក 1867 (e) (1) (B) ៃនចបប់សន្តិសខុសងគម 42 USC § 
1295dd(e)(1)(B)។ ករពិនតិយសខុភព នងិករពយបលស្រមប់លកខខណ្ឌ ែផនកេវជជ ្រស្តសេ្រងគ ះបនទ ន់ ឬេស  
េផ ងេទៀតែដល្រតូវបនផ្តលជ់ូនចំេពះវធិនករែដលបនត្រមូវេ យេយងេទ ម EMTALA (42 USC 1395(dd) 
មនលកខណៈ្រគប់្រគន់ ដូចជករែថទំសេ្រងគ ះបនទ ន់។ 

េស សេ្រងគ ះបនទ ន់ករ៏មួបញចូ លផងែដរ៖ 

 េស បនកំណត់ថជករសេ្រងគ ះបនទ ន់េ យអនកឯកេទសែផនកេវជជ ្រស្តែដលមន ជញ ប័ណ្ណ។  

 ករែថទំែផនកេវជជ ្រស្តស្រមប់អនកជមងឺស្រមកេពទយែដល្រតូវបនផ រភជ ប់ជមួយនឹងករែថទំសេ្រងគ ះបនទ ន់ស្រមប់
អនកជមងឺមនិស្រមកេពទយ នងិ 

 ករេផទរអនកជមងសឺ្រមកេពទយពមីនទីរេពទយែថទំជងំឺធងន់ធងរេផ ងេទៀតេទកនម់នទរីេពទយ PHS 
េដើមបផី្តលក់រែថទំអនកជមងឺស្រមកេពទយែដលមិនមន។ 

  



 
េគលនេយបយឥណទន នងិករ្របមលូ្របកម់នទរីេពទយរបស ់Partners HealthCare  

ៃថងទ ី1 ែខមក  ឆន  ំ2020 

 

      7 

េស បនទ ន់ រមួបញចូ ល៖ 

េនកនុងែផនកេវជជ ្រស្ត េស ចំបច្់រតូវបនផ្តលជ់នូបនទ បព់ីករចបេ់ផ្តើមភ្ល មៃនលកខខណ្ឌ ែផនកេវជជ ្រស្ត មនិថែផនក ងកយ 
ឬផ្លូ វចតិ្តែដលបង្ហ ញ មរយៈេ គសញញ ធងនធ់ងរៃនភពធងនធ់ងរ្រគប្់រគន់ (ែដលរមួទំងករឈចឺបធ់ងនធ់ងរ) ែដលបគុគលគម នជនំញ្របុង្របយត័នេជឿថ 
អវត្តមនៃនករយកចតិ្តទកុ កែ់ផនកេវជជ ្រស្តកនុងរយៈេពល 24 េម៉ងនំឱយេ្រគះថន ក់ធងន់ធងរដលស់ខុភពរបសអ់នកជមង ឺករ 
េធ្វើឱយមខុងរែផនក ងកយចះុេខ យ ឬករខចូមុខងរៃនសរ ី ងគែផនក ងកយ មួយ ឬែផនក មួយរបស់ ងកយ។ 
េស បនទ ន្់រតូវបនផ្តលជ់នូស្រមប់លកខខណ្ឌ ែដលមិនគំ មកំែហងដលជ់វីតិ 
នងិមនិបងក នភិ័យខពសៃ់នករខូចខតធងនធ់ងរដលស់ខុភពរបសប់គុគល។ 

 

C. េស មនិបនទ ន ់នងិមនិសេ្រងគ ះបនទ ន ់(NON-EMERGENT, NON-URGENT SERVICES)  

េស មិនបនទ ន់ និងមនិសេ្រងគ ះបនទ ន់ជទូេទ ច្រតូវបនចត់ថន ក់ជែផនករងទំង៖ 

េស េ្រជើសេរ ើស៖ េនកនុងែផនកេវជជ ្រស្ត េស ចំបច់ែដលមិនបំេពញ មនិយមន័យៃនេស សេ្រងគ ះបនទ ន់ ឬបនទ ន។់ 
អនកជមងឺជធមម  ប៉ុែន្តមិនែមនទំងអស ់កំណតក់លវភិគេស ទំងេនះជមនុ។  

"េស េផ ងៗ"៖ េស ែដលភពចំបច់ែផនកេវជជ ្រស្តមិន្រតូវបនបង្ហ ញដល្់រគូេពទយពិនតិយ។ 

"ករែថទំេ្រកយសភពធងនធ់ងរ (Post-Acute Care) "៖ េនកនុងែផនកេវជជ ្រស្ត 
េស ចំបច់ែដលបនផ្តលជ់នូេនមនទីរេពទយែដល្រតូវបនចតថ់ន ក់ជករែថទំេ្រកយសភពធងនធ់ងរែដលរមួមនេស ្ត រនីតិសមបទ។ 

Behavioral Health Services៖ េស ចំបច់ែផនកេវជជ ្រស្តែដលបនផ្តលជ់ូនេនទី ំងមួយចនំួនេផ្ត តេលើសខុភពផ្លូ វចិត្ត 
និងចតិ្ត ្រស្តរបសអ់នកជមង។ឺ 

មនទីរេពទយ ចបដិេសធមនិផ្តលជ់ូនដលអ់នកជមងនឺូវេស មិនបនទ ន់ និងមិនសេ្រងគ ះបនទ ន់ 
កនុងករណីែដលមនទីរេពទយមនិមនេជគជ័យកនុងករកំណត់ថ ករបង់្របកន់ឹង្រតូវបនេធ្វើេឡើងស្រមប់េស របសខ់្លួន។ 
េស ែដល្រតូវបនកំណត់ថមនិចំបច់ែផនកេវជជ ្រស្ត ច្រតវូបនពនយរេពលរហតូដល់ ចមនករេរៀបចកំរបង់្របក់សមរមយ។ 
ទំងេនះរមួបញចូ ល ប៉ុែន្តមនិ្រតូវបនកំណតច់ំេពះ៖ េស វះកត់ែកសមផស  េស សងគម េស អបរ់ ំនងិវជិជ ជវីៈ េសវ 
សខុភព ម្របព័នធទរូគមនគមន៍ និងេស ពេិ្រគះ មអន ញ ករពយបលទក់ទងនឹងករវះកត់ប្ដូ រេភទ 
និងករពយបលេ យអរម៉ូនមុនករវះកត់ 
េស បនផ្តលជ់នូេនកែន្លង ន ក់េនឯកេទសជេ្រចើនេនមនទីរេពទយមឺកលនីែដលមិន ក់ពកយបណ្តឹ ងទមទរសណំងេទ្រកុមហ៊នុ
ធន ៉ប់រង។  
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D. ទី ំងែដលអនកជមងឺ ចបង្ហ ញស្រមបេ់ស  

អនកជមងឺទំងអស់ ចែស្វងរកេស ែថទំបនទ ន ់នងិេស ក្រមិតសេ្រងគ ះបនទ ន់េនេពលពួកេគមកកនែ់ផនកសេ្រងគ ះបនទ ន់របសម់នទីរេពទយ 
ឬតំបន់ៃនករែថទំបនទ ន់ែដលបនកំណត់។ េទះជយ៉ង កេ៏ យ អនកជមងឺែដលមនលកខខណ្ឌ បនទ ន់ និងសេ្រងគ ះបនទ ន់ ច
នឹងមនវត្តមនេនកនុងទី ំងេផ ងៗជេ្រចើន រមួទំង ប៉ុែន្តមនិមនកំណត់ចំេពះែផនកសមភព(Labor and Delivery) ែផនកជំនួយ គ្លនីិកមនទីរេពទយ 
និងតំបន់ដៃទេទៀត។ មនទីរេពទយកផ៏្តលជ់ូនេស េ្រជើសេរ ើសេផ ងៗេទៀតេនទី ំងសខំន់ៗ មណ្ឌ លសខុភពសហគមន៍ ខ គ្លីនិក 
និងទី ំងស្រមប់អនកជមងឺមិនស្រមកេពទយដៃទេទៀត។ 

5. ករទទលួ នងិេផទ ងផទ តព់ត័ម៌នរបសអ់នកជមង ឺ
មនទីរេពទយេនះនងឹខិតខំ្របឹងែ្របងពយយមកំណត់អត្តសញញ ណយ៉ងវជិជមន លអ់នកជមងឺទំងអស ់និងទទួល កត់្រ  
និងេផទ ងផទ ត់ពត័៌មនហរិញញវតថុ  និង្របជ ្រស្តេពញេលញស្រមប់អនកជមងឺ្រគបរ់បូែដលកំពងុែស្វងរកករែថទំ។ 
ព័ត៌មនែដលទទួលបននឹង បប់ញចូ លទំងព័តម៌ន្របជ ្រស្ត (ដូចជេឈម ះអនកជមងឺ សយ ្ឋ ន េលខទូរសព័ទ 
េលខសន្តិសខុសងគម ្របសនិេបើ ចអនុវត្តបន េភទ ៃថងែខឆន ំកំេណើ ត និងអត្តសញញ ណអនកជមងឺែដល ចបនអនុវត្ត) 
និងពត័៌មនអំពធីន ៉ប់រងសខុភព (រមួមនេឈម ះ និង សយ ្ឋ ន ព័ត៌មនអតិថជិន និងអតថ្របយជន៍នន 
ដូចជតៃម្លរមួចំែណកេពលេទេពទយម្តង តៃម្ល្រតវូបង់្របចំឆន ំមុនេពលធន ៉ប់រងបង់
ឱយតៃម្ល្រតូវបង់្របចំឆន ំមុនេពលធន ៉ប់រងបងឱ់យ នងិសហធន ៉ប់រង) ្រគប់្រគន់េដើមបីធនករបង់្របក់ស្រមប់ៃថ្លេស ។ 
ត្រមូវករស្រមប់មនទរីេពទយេដើមបីទទួលបនព័តម៌នេពញេលញនឹងែតងែត្រតូវបនេរៀបចំេ យលកខខណ្ឌ របសអ់នកជមងឺ 
ជមួយករែថទំសខុភពភ្ល មៗរបសអ់នកជមងឺ្រតូវចត់ទុកជ ទភិព។ 

គឺជកតព្វកិចចរបសអ់នកជមងកឺនុងករផ្តលន់ូវធន ៉ប់រងទន់េពលេវ  និងេពញេលញ និងព័ត៌មន្របជ ្រស្ត 
និងេដើមបដីឹងពីេស ែដល្រតវូបន្រគបដណ្ត ប់េ យេគលនេយបយធន ៉ប់រងរបសព់កួេគ។  

A. េស បនទ ន ់នងិសេ្រងគ ះបនទ ន ់(EMERGENT AND URGENT SERVICES)  

ករចុះេឈម ះ នងិករទទួលយកចូលអនកជមងឺែដលសថតិកនុងេស បនទ ន់ 
និងសេ្រងគ ះបនទ ន់នឹង្រតូវបនអនុវត្តេ យ្រសប មត្រមូវកររបស ់EMTALA ។ ជទូេទ ព័ត៌មនធន ៉ប់រង 
និង្របជ ្រស្តអនកជមងឺគរួែត្រតូវបន្របមូលឱយបនឆប់ មែដល ចេធ្វើេទបន។ ករ្របមូលព័ត៌មនគួរែត្រតវូបនពនយរេពល 
េទះយ៉ង  េនេពលករ្របមូលព័ត៌មនេនះ ចពនយករពិនិតយសខុភព ឬប៉ះពលយ៉់ង
អវជិជមនដលស់ភពជមងឺរបសអ់នកជមង។ឺ េនចណុំចែដលអនកជមងឺមិន ចផ្តលព់ត័៌មនធន ៉ប់រង ឬពត័៌មន្របជ ្រស្តេនកនុង
េពលជប់ទទួលេស  េហើយ្របសនិេបើមនករយល្់រសបពីអនកជមងឺ ករ កសរួរកពត័៌មន គួរែតេធ្វើជមួយមិត្តភក្តិ 
ឬ ច់ញតែិដល ចរមួដំេណើ រមកជមួយអនកជមងឺ ឬ្រតូវបន្របប់េ យអនកជមងឺថជមិត្តភក្តិ ឬ ច់ញត។ិ 
្រតងច់ំណុចែដល ចេធ្វើបន 
ព័ត៌មនអំពីករធន ៉ប់រងែដលផ្តលេ់ យអនកជមងគឺួរែត្រតូវបនបញជ ក់ជមយួអនកបង់្របក់ មរយៈេគហទំព័របង់្របក់ 
ឬករផ្ល សប់្តូ រទនិនន័យេអឡចិ្រតនូិច (EDI) ។ 
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B. េស មនិបនទ ន ់នងិមនិសេ្រងគ ះបនទ ន ់(NON-EMERGENT, NON-URGENT SERVICES)  

ករចុះេឈម ះ នងិករទទួលយកចូលអនកជមងឺែដលសថតិកនុងេស មិនបនទ ន់ នងិមនិសេ្រងគ ះបនទ ន់គួរែត្រតូវបនអនុវត្ត
មុនេពលផ្តលេ់ស ។ អនកជមងឺែដលបនចុះេឈម ះកនុងមនទីេពទយ ឬែដល្រតឡប់មកវញិកន៏ងឹមនព័ត៌មនធន ៉ប់រង ហរិញញវតថុ  
និង្របជ ្រស្តែដល្រតូវបនពនិិតយេឡើងវញិ 
និងេធ្វើបចចុបបននភព មត្រមូវករែដលរមួទំងករេផទ ងផទ ត់ពី ថ នភពៃនធន ៉ប់រងរបសព់កួេគ 

មរយៈ EDI ឬវធិី ្រស្តេផ ងេទៀតែដលមន។ 

6. ករទទូតហ់រិញញវតថុ  

A. េគលករណ៍ទេូទ 

មនទរីេពទយេនះនងឹខតិខ្ំរបងឹែ្របងពយយមេដើមបីកណំតក់រទទលួខសុ្រតូវែផនកហរិញញវតថុ របសអ់នកជមងឱឺយបនឆប់ មែដល ចេធ្វើេទបនកនុងកឡុំង
េពលៃនករែថទំរបសអ់នកជមង។ឺ េនចណុំច ែដល ចេធ្វើេទបន មនទរីេពទយនងឹ្របមូលតៃម្លរមួចែំណកេពលេទេពទយម្តង តៃម្ល្រតូវបង្់របចំឆន ំ
មនុេពលធន ៉ប់រងបងឱ់យ នងិសហធន ៉បរ់ង ឬ្របកប់េញញើែដលចំបចម់នុេពលករផ្តលេ់ស មយួ។ 
អនកជមងែឺដលជសមជកិៃនគេ្រមងគេ្រមងែថទំងសខុភពែដលមនករ្រគប្់រគង ឬគេ្រមងធន ៉បរ់ងែដលមនត្រមូវករសទិធិ
ជក់ ក្់រតូវទទួលខសុ្រតូវកនុងករយលដ់ងឹ នងិេគរព មត្រមូវករៃនគេ្រមងធន ៉បរ់ងរបសព់កួេគទំងអស ់រមួទំងករបញជូ ន ករអនញុញ ត 
ឬករ កក់្រមតិេលើ ‘ប ្ត ញ’ េផ ងេទៀត។ មនទរីេពទយនងឹេសនើសុកំរអនុមត័ជមនុចបំច ់ករអនញុញ ត 
ឬករធននវូករបង្់របកព់្ីរកុមហ៊នុធន ៉បរ់ងេនេពល ែដល ចេធ្វើេទបន។ េនេ្រកមកលៈេទសៈមយួចនំនួ ែដលរមួទំងករផ្តល់
េស មនិបនទ ន ់នងិមនិសេ្រងគ ះបនទ ន ់ករបញជូ ន នងិករអនញុញ តទំងេនះ ចេកើតេឡើងបនទ បព់កីរផ្តលេ់ស ។ 
អនកជមងទំឺងអសែ់ដលទទលួរងនវូតុលយភពស្រមបេ់ស នងឹ្រតូវបនជូនដណឹំងអពំភីព ចរកបនៃនេស ្របកឹ ែផនកហរិញញវតថុ   
(Financial Counseling) េដើមបីជយួពកួេគកនុងករបេំពញនូវករទទលួខសុ្រតូវហរិញញវតថុ របសព់ួកេគចេំពះមនទរីេពទយ។ 
មនទរីេពទយនងឹខតិខ្ំរបងឹែ្របងឱយអសព់សីមតថភពេដើមបីផ្តលដ់បំនូម នដលអ់នកជមងទំឺងអសអ់ពំកីរទទលួខុស្រតូវែផនកហរិញញវតថុសខំន់ៗ  
មនុេពលទទលួបនករផ្តលេ់ស ចេំពះវ ិ លភពែដលពត័ម៌នេនះ ចរកបនចេំពះមនទរីេពទយ។ ករពនិតិយ ម ន្រសបជមយួ EMTALA 
នងឹ្រតូវបនបញច ប់មនុសកមមភពកំណតក់រទទលួខុស្រតូវហរិញញវតថុ របសអ់នកជមង។ឺ 
 

 

B. ករេរៀបចប៉ំន់ ម ន 

មនទីរេពទយនងឹផ្តលជ់ូនករប៉ន់ ម នទំងអសក់នុងរយៈេពលពីរៃថងេធ្វើករ 
ដលអ់នកជមងឺ មករេសនើសុ។ំករប៉ន់្របមណនងឹ្រតូវបនបេងកើតេ យេ្របើពត័៌មនបចចុបបននភគេ្រចើន្រតូវបន្របមលូេហើយបនទ ប់
មកគណនេ យេ្របើម៉សុនីគតិេលខប៉ន់ ម នខងកនុងនងិខងេ្រក 
(ែដល បប់ញចូ លអ្រ ស្រមប់មជឈមណ្ឌ លេវជជ ្រស្តសកិ នងិមនទរីេពទយសហគមន)៍ ។ 
ម៉សុនីគណនប៉ន់ ម នៃផទកនុងទំងេនះនងឹ្រតូវបនេធ្វើបចចុបបននភពម្តងកនុងមួយឆន ំ។ 
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ភព ចរកបនជទូេទេ្របើម៉ូឌលុេនកនុង្របព័នធវកិកយប្រត។ 
នយក ្ឋ នែដលទទួលខុស្រតវូកនុងករផ្តលក់រប៉ន់្របមណនងឹខុសគន មទី ំងប៉ុែន្តជទូេទពក់ព័នធនងឹចណុំចមួយចនំួនឬទំ
ងអសដ់ចូខងេ្រកមៈករចូលេទកន់អនកជមងកឺរ្របឹក ែផនកហរិញញវតថុករគិត្របក់របសអ់នកជមងឺនិងដំេ ះ្រ យវកិ័យប័្រតអនកជ
មងឺ។  
 

ករប៉ន់ ម នចងុេ្រកយនឹង្រតូវផ្តលជ់ូនអនកជំងឺរមួជមួយជេ្រមើសបង់្របក។់ 

 
 

C. អនកជមងែឺដលបនធន ៉បរ់ង (INSURED PATIENTS) 

មនទីរេពទយេនះនឹងខិតខំ្របឹងែ្របងពយយមេដើមបីេផទ ងផទ ត់ ថ នភពធន ៉ប់រងរបសអ់នកជមងឺ នងិជួយអនកជមងឺ
កនុងករបំេពញ មត្រមូវករៃនគេ្រមងធន ៉ប់រងសខុភពរបសព់ួកេគ។ កេផទ ងផទ ត់េនះនឹងេកើតេឡើង្រសប មេគលករណ៍មុនែដលបនេរៀប ប់េនែផនកទី 5 
។ េនេពល ែដល ចេធ្វើបន ករបញជ ក់េនះនឹងរមួបញចូ លករកំណត់អំពីករទទួលខុស្រតូវែផនកហរិញញវតថុ ែដលរពំឹងទុករបសអ់នកជមង ឺែដលរមួទំង
តៃម្លរមួចំែណកេពលេទេពទយម្តង តៃម្ល្រតូវបង់្របចំឆន ំមុនេពលធន ៉ប់រងបង់ឱយ និងសហធន ៉ប់រងែដល្រតូវអនុវត្ត។ េនចំណុចែដល ចេធ្វើេទបន 
និងកនុងែផនកគ្លនីិកសម្រសប ករបង់្របក់ចំនួនទកឹ្របក់ែដលបនកំណត់ទុកជមុន មួយ (តៃម្លរមួចំែណកេពលេទេពទយម្តង និងតៃម្ល្រតូវបង់្របចំឆន ំមុនេពល
ធន ៉ប់រងបង់ឱយេថរ) នឹង្រតូវបនេសនើសុពំីអនកជមងឺមនុេពលទទួលេស  ឬេនេពលទទួលេស ។ កនុងករណីមួយចំនួន គេ្រមងធន ៉ប់រង 
និង្របេភទៃនធន ៉ប់រងរបសអ់នកជមងឺ ចមិនអនុញញ តឱយមនករកំណត់ជក់ ក់ៃនករទទួលខុស្រតូវែផនកហរិញញវតថុ របសអ់នកជមងឺស្រមប់េស េនេពលចុះ
េឈម ះ។ កនុងករណីទំងេនះ មនទីរេពទយ ចេសនើសុំ ក់្របក់េសមើនឹងករប៉ន់ ម នដល៏្អបំផុតៃនករទទួលខុស្រតូវែផនកហរិញញវតថុអនកជមងែឺដលបនរពំឹងទុក។ 
អនកជមងឺែដលមិន ចផ្តលក់របង់្របក់ ច្រតូវបនបញជូ នេទេស ្របឹក ែផនកហរិញញវតថុ។  
 

1) គេ្រមងធន ៉ប់រងែដលបនចះុកិចចសនយ (Contracted Insurance Plans) ។ 
មនទីរេពទយបនចះុកិចចសនយជមយួគេ្រមងធន ៉ប់រងមួយចនំួន។ កនុងករណីទំងេនះ 
មនទីរេពទយនងឹែស្វងរកករបង់្របក់ពីគេ្រមងធន ៉ប់រងស្រមប់េស ែដលបន្រគបដណ្ត ប ់

ទំងអស។់ ករបង់្របករ់បសអ់នកជមងេឺលើតៃម្លរមួចំែណកេពលេទេពទយម្តង 
តៃម្ល្រតូវបង់្របចំឆន ំមុនេពលធន ៉ប់រងបងឱ់យ នងិសហធន ៉ប់រងទំងអសន់ឹង្រតវូបនេសនើសុមំុនេពលផ្តលេ់ស ។ 
្របសនិេបើេស ពិេសសមួយ្រតូវបនកំណត់េ យ្រកុមហ៊នុធន ៉ប់រងថមិន្រតូវបន្រគបដណ្ដ ប់ 
ឬ្រតូវបន្រចនេចលចំេពះករបង់្របក់ 
េនះករបង់្របក់ស្រមប់េស េនះនឹង្រតវូបនែស្វងរកេ យផទ លព់ីអនកជមងឺេ យអនុេ មេទ មកិចចសនយធន ៉
ប់រងែដលពក់ពន័ធ។ េនេពល កេ៏ យែដល ចេធ្វើេទបន 
មនទីរេពទយនងឹជយួអនកជមងឺកនុងករករបដិេសធែដលករត ៉  ឬករវនិិចឆ័យអវជិជមនដៃទេទៀតជមយួនឹង
គេ្រមងធន ៉ប់រងរបសព់កួេគែដលទទួល គ លថ់គេ្រមងធន ៉ប់រងជញកឹញប់ត្រមូវឱយអនកជមងេឺធ្វើករត ៉។  
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2) គេ្រមងធន ៉ប់រងែដលមនិបនចុះកិចចសនយ (Non-contracted Insurance Plans) . 
មនទីរេពទយនងឹព្រងីកឱយមនករអនុញញ តឱយេចញវកិ័យប័្រតរបស្់រកុមហ៊នុធន ៉ប់រងរបសអ់នកជមងឺ 
កនុងករណីែដលមនទីរេពទយមនិមនកិចចសនយជមយួ្រកុមហ៊នុធន ៉ប់រង។ 
ខណៈេពលែដលមនទីរេពទយនឹងេចញវកិ័យប្័រតពីគេ្រមងធន ៉ប់រងរបសអ់នកជមងឺ ករទទួលខសុ្រតូវហរិញញ
វតថុចងុេ្រកយសថតិេនេលើអនកជមង ឺឬអនកធន េហើយករខកខនរបស្់រកុមហ៊នុធន ៉ប់រង
កនុងករេឆ្លើយតបេទនឹងវកិ័យប័្រតមនទរីេពទយកនុងលកខណៈទន់េពលេវ ចប ្ត លឱយអនកជមងឺ្រតូវបនេចញវកិ័យប័្រត
េ យផទ លស់្រមប់េស េនះ េលើកែលងែតករណីទំងេនះ អនកជមង្ឺរតូវបនករពរពីសកមមភព្របមូល្របក់ (ែផនកទី 9 
B.3)។ សមតុលយែដលេនសលប់នទ ប់ពីករបង់្របក់ធន ៉ប់រង មួយនឹង្រតូវបនេចញវកិ័យប័្រតឱយអនកជមងឺ។ 
េនេពល កេ៏ យែដល ចេធ្វើេទបន មនទីរេពទយនឹងជួយអនកជមងឺកនុងករបដិេសធករត ៉  
ឬករវនិចិឆ័យអវជិជមនដៃទេទៀតជមួយនឹងគេ្រមងធន ៉ប់រងរបសព់ួកេគ ែដលទទួល គ លថ់
គេ្រមងធន ៉ប់រងត្រមវូឱយអនកជមងឺេធ្វើករត ៉។ 

D. អនកជមងែឺដលមនិបនទទលួករធន ៉បរ់ង (បង្់របក ់ខ្លួនឯង) (UNINSURED PATIENTS (SELF PAY)) 

អនកជមងែឺដលមនិមនធន ៉បរ់ងសខុភព េហើយមនិ្រតូវបនកណំត់ពមីនុថបនអនមុ័តស្រមបជ់នំយួហរិញញវតថុឬជអនកជមងឺ
្របកច់ណូំលទបដចូបនេរៀប បប់ែនថមេនកនុងែផនកទី 6 (E) ខងេ្រកមនងឹ្រតូវបនេសនើសុឱំយផ្តលក់រ ក្់របក់
ជមនុស្រមបេ់ស ែដលមនិត្រមូវឱយបេំពញ េ យ EMTALA ។ ករ ក្់របកន់ងឹេសមើនងឹ 100% ៃនបនទុកែដលបន
ករប៉ន់ ម នស្រមបេ់ស ែដល្រតូវផ្តលជ់នូ ករបញចុ ះតៃម្ល មយួកនុងចនំនួតចិតចួ (សមូេមើលែផនកទ ី8) ។ កនុងករណីទំងេនះ 
្របសនិេបើករប៉ន់ ម នជកែ់ស្តងៃនបនទុកមនិ ចេធ្វើេទបន េនះមនទរីេពទយ ច្របមលូករ ក្់របកែ់ដលបនកណំតជ់មនុ 
ឬករធនសន្តសិខុស្រមបក់របង្់របក។់ ្របសនិេបើអនកជមងមឺនិផ្តលក់រ ក្់របក្់របក ់ឬបង្ហ ញពអីសមតថភពកនុងករ ក់្របកេ់ទ 
េនះអនកជមងឺ ច្រតូវបនបញជូ នេទេស ្របកឹ ែផនកហរិញញវតថុ  (Financial Counseling)។ អនកជមងទំឺងអសន់ងឹ្រតូវបនផ្តលព់ត័ម៌នអពំកីមមវធិបីញចុ ះ 
តៃម្លរបសម់នទរីេពទយ មយួែដលមនស្រមបព់កួេគ។ ពលរដ្ឋ 
ែដលមនិបនទទួលករធន ៉បរ់ងនងឹមនិ្រតូវបនផ្តលជ់នូនវូេស ្របឹក ែផនកហរិញញវតថុ  (Financial Counseling) 
េដើមបីកណំតស់ទិធរិបសព់កួេគចេំពះកមមវធិរីដ្ឋ មយួ 
ឬកមមវធិឧីបតថមភរបសរ់ ្ឋ ភបិលដៃទេទៀតកដ៏ចូជជយួដលអ់នកជមងកឺនុងករ កព់កយេសនើសុកំមមវធិទំីងេនះ។ កមមវធិរីដ្ឋមនរមួបញចូ ល 
ប៉ែុន្តមនិ្រតូវបនកំណតច់េំពះ MassHealth, ConnectorCare គេ្រមងសវុតថិភពេវជជ ្រស្តកុមរ (Children’s Medical Security Plan), 
ប ្ត ញសន្តសិខុសខុភព (Health Safety Net) នងិកមមវធិេីផ ងេទៀត មយួែដល ច្រតូវបនផ្តលជ់នូ មរយៈ Health Connector នេពលអនគត។ 
ទ្ីរបកឹ ែផនកហរិញញវតថុ  (Financial Counselors) 
កន៏ងឹជយួដលអ់នកជមងផឺងែដរកនុងករ កព់កយេសនើសុកំមមវធិធីន ៉បរ់ងែដលមនិមនករឧបតថមភផ្តល់ មរយៈ Health Connector (Health Eligibility 
Plans) ។ េបើសនិជគម នត្រមូវករបនទ នេ់ដើមបីផ្តលេ់ស េទ េស អនកជមងមឺនិស្រមកេពទយ នងិករអនញុញ ត ច្រតូវបនពនយរេពល 
ឬលបុេចលរហតូដលេ់ពលែដលអនកជមងឺ ចបងល់យុ េរៀបចកំរេរៀបចហំរិញញវតថុសមរមយ ទទលួបនករធន ៉បរ់ង ឬបនចះុេឈម ះចលូ
កនុងកមមវធិជីនំយួហរិញញវតថុ ែដលនងឹ្រគបដណ្ត បេ់ស ។  
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E. អ្នកជម្ង ឺ ន្រ កច់ំណូល ប (ពលរដ្ឋ MASSACHUSETTS) 

1) នយិមនយ័ នងិ ភពមនសទិធ៖ិ អនកជមងមឺន្របកច់ណូំលទប្រតូវបនកណំតថ់បេំពញ មលកខណៈវនិចិឆយ័ MA 101 CMR 613.04 (1) ។ 
ជទេូទ ករេនះរមួបញចូ លទំងអនកជមងែឺដលជពលរដ្ឋរដ្ឋម៉ ឈេូសតែដលបន កព់កយេសនើសុ្ំរគបដណ្ត បជ់មយួ EOHHS 
េហើយមន MA MAGI ែដលបនេផទ ងផទ តេ់សមើ ឬតចិជង 300% មករែណនំពភីព្រក្ីរកសហពន័ធ (FPG) ។ 

ថ នភពភពមនសទិធរិបសអ់នកជមងសឺ្រមបក់រធន ៉បរ់ងេ្រកមកមមវធិី មយួ Mass Healthy, ប ្ត ញសន្តសិខុសខុភព (Health 
Safety Net) នងិ CMSP េ្រកម 300%) នងឹ្រតូវបនេផទ ងផទ ត ់េនេពលចះុេឈម ះេ យេ្របើ្របពន័ធ MMIS របសក់រយិលយ័ Medicaid (Office 
of Medicaid), ្របពន័ធ TriZetto ឬ្របពន័ធចះុេឈម ះមនទរីេពទយេផ ងេទៀត មករអនវុត្ត 
នងិករផ្ល សប់្តូ រ មយួចេំពះ ថ នភពរបសអ់នកជមងនឺងឹ្រតូវបនកតស់មគ លេ់នកនុងកណំត្់រ ។ 
ែដនកណំតែ់ដលមនែចងេនកនុងែផនកេនះស្រមបអ់នកជមងែឺដលមន្របកច់ណូំលទប្រតូវបនទមទរស្រមបេ់ស កមមេនមនទរីេពទយែដ
លមនករយកចតិ្តទកុ កខ់ពសេ់នរដ្ឋម៉ ឈេូសតេហើយជទេូទមនិ បប់ញចូ លេស កមមេនឯករអនវុត្តែដលពកព់ន័ធមនទរីេពទយេន 
New Hampshire មនទរីេពទយ McLean នងិប ្ត ញ ្ត រនតីសិមបទសប៉ញ។់ 
ករបញចុ ះតៃម្លស្រមបេ់ស កមមេន មអងគភពទំងេនះ្រតូវបន បប់ញចូ លកនុងេគលករណ៍បញចុ ះតៃម្លស្រមបអ់នកជមងនឺងិអនកផ្តលេ់ស
ហរិញញវតថុ ែដលមនិមនករធន ៉បរ់ង។ 

 
2) ែដនកំណត់េស ៖ អនកជមងឺែដល្រតូវបនកំណត់ 

អត្តសញញ ណថជអនកជមងឺមន្របក់ចំណូលទបនឹង្រតូវបនផ្តលជ់ូននូវេស ្រសបេទ មេគលករណ៍ែណនំៃនករ
្រគបដណ្ដ ប់េលើ HSN ឬ MassHealth ែដលរមួទំងែដនកំណត់ "េស ែដលមនសទិធិ (Eligible Service)" េ្រកមបទបញញត្តិ 
របសរ់ដ្ឋ និងបញជ ថីន ំមនេវជជបញជ ែដល្រតូវអនវុត្ត។ អនកជមងឺែដលចង់ទទួលបនេស  "មនិមនសទិធិ (Non-Eligible)" 
នឹង្រតូវបនជូនដំណឹងជ យលកខណ៍អក រអពំីករចំ យអតិបរមៃនេស េនះ េហើយ្រតូវចុះហតថេលខ
ទទួល គ លថ់ពួកេគទទួលយកករទទួលខុស្រតូវែផនកហរិញញវតថុមុនផ្តលេ់ស ។ 
បញជ ៃីនកមមវធិីអនកជមងែឺដលមនលកខណៈសមបត្តិ្រគប់្រគន់ថជ "្របក់ចំណូលទប" គឺេនកនុង 9 B (3) – 
អនកជមងឺែដលបនករពរពីសកមមភព្របមូល្របក់ (Collection Action)។  

 
 

3) ករលបំកែផនកេវជជ ្រស្តរបស ់HSN (HSN Medical Hardship)៖ 
ពលរដ្ឋរដ្ឋម៉ ឈេូសតែដលមនករំតិ្របកច់ណូំល មយួ ចមនលកខណៈសមបត្ត្ិរគប្់រគនស់្រមបក់រលបំកែផនកេវជជ ្រស្ត 
របស ់HSN (HSN Medical Hardship) ្របសនិេបើករចំ យែផនកេវជជ ្រស្តែដល ចទទលួបនេលើសព្ីរបកច់ណូំលរបស្់រគួ រ 
ហសួពសីមតថភពរបសព់កួេគកនុងករបង្់របកស់្រមបេ់ស ែដលមនសទិធ។ិ 
កមមវធិអីតតីកលេនះគជឺបទបញញត្តមិយួែដលកណំតក់នុងវ ិ លភពជករកណំតម់យួដង េហើយ មនិែមនជ្របេភទៃនករ្រគបដណ្ត ប ់
(101 CMR 613.05) េឡើយ។ 
កមមវធិេីនះ ច្រតូវបនអនវុត្តែតបនទ បព់កីរផ្តលេ់ស េនេពលែដលអនកជមងបឺនទទលួខសុ្រតូវែផនកហរិញញវតថុ ែតប៉េុ ្ណ ះ។ 
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(a) លកខណៈសមបត្តៃិនករចំ យ (Expense Qualification)៖ ្របេភទ 

នងិចនំនួទកឹ្របកៃ់នករចំ យែផនកេវជជ ្រស្តែដល ចទទលួបន្រតូវបនបញជ កេ់នកនុង 101 CMR 613.05 ។ 
វកិយ័ប្័រតែដលបង្់របក ់នងិមនិបង្់របកជ់មយួេស ែដលមនរហតូដល ់12 ែខ មនុកលបរេិចឆទ
ករ កព់កយេសនើសុំ ច្រតូវបន កព់កយេសនើសុជំមយួនងឹករកណំត់ កព់កយេសនើសុចំនំនួ 2 កនុងរយៈេពល 12 ែខ។  

(b) ដេំណើ រករពកយេសនើសុ៖ំ មនទរីេពទយនងឹជយួដលអ់នកជមងកឺនុងករ្របមលូពត័ម៌នទំងអសែ់ដល្រតូវអនវុត្ត 
េហើយនងឹបញជូ នពកយេសនើសុកំរលបំកែផនកេវជជ ្រស្តេទកន ់HSN េដើមបីពនិតិយ នងិអនមុត័។ 
អនកជមងមឺនករទទលួខសុ្រតូវកនុងករ្របមលូ្របក ់
នងិបញជូ នសណំុំឯក រៃនករចំ យែផនកេវជជ ្រស្តែដល្រគប្់រគនទំ់ងអស។់ មនទរីេពទយត្រមូវឱយ កព់កយេសនើសុេំទកន ់HSN 
កនុងរយៈេពល 5 ៃថង បនទ បព់ទីទលួបនសណំុំឯក រ នងិករេផទ ងផទ តទំ់ងអសព់អីនកជមង។ឺ 

(c) ករកំណត៖ HSN នឹងកំណត់លកខណៈសមបត្តិរបស ់អនកជមងឺស្រមប់កមមវធិីេនះ េហើយនឹងជនូដណឹំងេទ 
មនទីរេពទយថេតើ វកិ័យប័្រត ខ្លះជករទទួលខសុ្រតូវ របសអ់នកជមងឺ នងិេតើវកិ័យប័្រត ខ្លះែដល ច្រតូវបន 
បញជូ នេទកន់ HSN ។ ករកំណត់ករលបំកែផនកេវជជ ្រស្ត (Medical Hardship) 
្រតូវបនកំណត់េទវកិ័យប័្រតទំងេនះែដល្រតូវបនរមួបញចូ លជមួយពកយេសនើសុ។ំ 
មិនមនរយៈេពលៃនភពមនសទិធិ េហើយវកិយ័ប័្រត ច្រតូវបនេ្របើម្តងេដើមបីគំ្រទពកយេសនើសុ។ំ 

(d) ករករពរពីករ្របមូល្របក់៖ សកមមភព្របមលូ្របក់
ទំងអសន់ឹង្រតូវបនបញឈប់ស្រមប់សមតុលយទំងអសែ់ដល្រតូវបនកំណត់េ យ HSN េដើមបមីនសទិធិបនករ្រគប
ដណ្ត ប់េ្រកមករលបំកែផនកេវជជ ្រស្ត (Medical Hardship)។ 
ករេនះ ប់បញចូ លទំងសមតុលយែដល ច្រតូវបន ក់ឱយេទភន ក់ងរខងេ្រក ឬភន ក់ងរ្របមូល្របក់
ែដលេធ្វើករកនុងនមមនទីរេពទយ។ ្របសនិេបើមនទីរេពទយប ជ័យកនុងករ ក់ពកយេសនើសុកំនុងអំឡុងេពល 5 ៃថង 
បនទ ប់ពទីទួលករពិនិតយេផទ ងផទ ត់ទំងអសព់អីនកជមងឺ េនះសមតុលយទំងអសែ់ដល ច
មនលកខណៈសមបត្តិ្រគប់្រគន់េ្រកមករលបំកែផនកេវជជ ្រស្ត (Medical Hardship) 
្រតូវបនករពរពីសកមមភព្របមូល្របក់។ 

 
4) ករទទួលខុស្រតូវែផនកហរិញញវតថុ របសអ់នកជមងឺមន្របក់ចំណូលទប 

(a) ករទទួលខុស្រតូវែផនកហរិញញវតថុស្រមប់អនកជមងចឺំណូលទប្រតូវបនកំណតច់ំេពះតៃម្លរមួចំែណកេពលេទេពទយ
ម្តង (ពីអនកបង្់របក់ មួយេលើកែលងែត Medicare) តៃម្ល្រតូវបង់្របចំឆន ំមុនេពលធន ៉ប់រងបង់
ឱយែដលកំណត់េ យ HSN ឬ CommonHealth Spend Down ែដលបនផ្តលជ់ូន 
កនុងករណីេ្រកយេនះែដលអនកជមងឺបនយល្់រពមឱយបនេចញវកិ័យប័្រតស្រមប់ CommonHealth Spend Down ។ 

(b) តៃម្លរមួចំែណកេពលេទេពទយម្តងស្រមប់ឱសថ ថ ន (Pharmacy Co-Payments)៖ អនកជមងមឺន្របកច់ំណូលទបមន
យេុលើស 18 ឆន ំទទលួខុស្រតូវេលើករបង់្របក់រមួគន ស្រមប់េស ឱសថ ថ ន។ ្រសប មេគលនេយបយទូេទ 
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តៃម្លរមួចំែណកេពលេទេពទយម្តងនឹង្រតូវេសនើសុេំនេពលទទលួេស ។ 
តៃម្លរមួចំែណកេពលេទេពទយម្តងែដលមនិបនបង្់របក់នងឹ្រតូវបនចត់ទកុថជករទទួលខុស្រតវូរបសអ់នកជមងឺ 
និង្រតូវបន្របមលូ្របក់្រសប មដំេណើ រករ្របមលូ្របក់េ យខ្លួនឯងទូេទ។ 
េនះគឺជតៃម្លរមួចំែណកេពលេទេពទយម្តងស្រមបឱ់សថ ថ នែដលមនចនំួនអតិបរម្របចំឆន ំ $250 ។ 

(c) ករ ក់្របក់ស្រមប់អនកជមងឺមន្របក់ចំណូលទបែដល្រតវូបនកំណត់ថជ Partial HSN 
ឬករលបំកែផនកេវជជ ្រស្ត (Medical Hardship)៖ ករ ក់្របក់នឹង្រតូវបនេសនើសុពំីអនកជមងទំឺងេនះ 
េនះគឺជករ្រគបដណ្ត បដ់ំបងូស្រមប់តុលយភពេបើកចំហស្រមប់េស មនិសេ្រងគ ះបនទ ន់ (Non-Emergency) 
ឬមិនបនទ ន់ (Non-Urgent) ែផនកេវជជ ្រស្ត។ ថ នភពៃនតៃម្ល្រតវូបង់្របចំឆន ំមុនេពលធន ៉ប់រងបង់
ឱយ្រគួ រ្របចំឆន ំរបសអ់នកជមងនឺឹង្រតូវបន្រតួតពិនិតយេមើល េហើយករ ក់្របក់រហតូដល ់20% ៃនតៃម្ល្រតូវបង់
្របចំឆន ំមុនេពលធន ៉ប់រងបង់ឱយ្របចំឆន ំរបសអ់នកជមងឺ ឬករចូលរមួចែំណកករលបំក (Hardship contribution) 
រហតូដលអ់តិបរមចំនួន $500 ច្រតូវបន្របមូល្របក់ពអីនកជមងឺ។ 

(d) គេ្រមងបង់្របក់ គេ្រមងបង់្របក់៖ អនកជមងមឺន្របក់ចំណូលទបនឹង្រតូវបនជូនដំណឹងពីភព ចរកបនៃន 
គេ្រមងបង់្របក់េដើមបីបេំពញនវូតុលយភពេបើកចំហទំងអស់ មលកខខណ្ឌ ែដលបនបញជ ក់េនកនុងែផនក 9 D 4) ។ 

(e) េស ែដលមនិមនសទិធិ៖ អនកជមងឺ្របកច់ំណូលទបនឹងត្រមូវឱយបង់្របក់ស្រមប់េស ែដលមិនមនសទិធិ (Non-
Eligible Services) ែដរមួបញចូ ល ប៉ុែន្តមិនកំណតច់ំេពះ េស ភពគម នកនូ (Infertility Services) TeleHealth, eHealth, 
េស ែកសមផស  (Cosmetic Services) 
ឬេស ែផនកេវជជ ្រស្តមិនចំបច់ពយបល មេវជជ ្រស្តជមុនែដលបនផ្តលជ់នូថអនកជមងឺបនទទួលពត័៌មន 

អំពីៃថ្លអតិបរមៃនេស ទំងេនះជមុន នងិចុះហតថេលខេលើករទទួល គ លថ់េស មិន្រតូវបន្រគបដណ្ដ បេ់ យ 
HSN ឬកមមវធិីជនំួយេផ ងេទៀតរបសរ់ដ្ឋម៉ ឈេូសតេឡើយ។ 
េស នឹង្រតូវបនពនយរេពលរហតូដលក់របង្់របក់្រតូវបនេធ្វើេឡើង េ យេយង មេគលករណ៍ែណនំកនុង4 A។ 

5) ទំនួលខុស្រតូវហរិញញវតថុ របសអ់នកជមងែឺដលមន្របក់ចំណូលតិច - មនទីរេពទយសខុភពនងិករ ្ត រនីតិសមបទ - 
ករទទួលខុស្រតូវែផនកហរិញញវតថុចំេពះេស កមមទំងេនះ្រតូវបន្រគបដណ្ត ប់េនកនុងេគលនេយបយជំនួយរបសអ់នកជ
មងឺនិងហរិញញវតថុ ែដលមិនមនករធន ៉ប់រង។ 

6) ករកំណត់ ថ នភព្របក់ចំណូលទបែដលមិនទន់បនសេ្រមច: អនកជមងែឺដលមនទីរេពទយបន ក់ពកយេសនើសុកំមមវធិីរដ្ឋ 
ឬកមមវធិីែដលឧបតថមភជទូេទេ យរ ្ឋ ភិបលេផ ងេទៀតនងឹទកុវកិ័យប្័រតរហតូដល ់30 ៃថងេ យរង់ចំករកំណត់។ 
បនទ ប់ពីរយៈេពល 30 ៃថងពួកេគនឹង្រតូវបនដំេណើ រករជករបង់្របក់ខ្លួនឯង (Self Pay) រហតូដលម់នករកណំត់។ 
ត្រមូវករស្រមប់ករ ក់្របក់ ចនឹង្រតូវបនេលើកែលងេ យរង់ចំករកណំត់េ យទី្របកឹ ែផនកហរិញញវតថុ  
កនុងករណីែដលពកយេសនើសុរំបសអ់នកជមងឺ្រតវូបនបំេពញ េហើយរពំឹងទុកថនងឹទទួលបនករអនមុ័ត។ 

F. ថ នភពពេិសស - ករចះុេឈម ះ នងិករទទលួខសុ ្រតូវែផនកហរិញញវតថុ របសអ់នកជមង ឺ

េនេ្រកមកលៈេទសៈមួយចំននួ ព័ត៍មនបែនថម ឬនតីិវធិី ច្រតូវករចំបច់េដើមបីគំ្រទដំេណើ រករៃនពកយបណ្តឹ ងរបសអ់នកជមងឺ។  
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1) សណំងស្រមប់បុគគលកិ សណំងស្រមប់បគុគលកិ៖ េស ែដលពក់ព័នធនឹងេ្រគះថន ក់ែផនកឧស ហកមម ្រតូវបន
សមគ លយ៉់ង្រតឹម្រតូវេនកនុងកណំត់្រ ៃនករចុះេឈម ះអនកធន។ 
ព័ត៌មនបែនថមែដលត្រមវូឱយមនរមួមនកលបរេិចឆទ និងេពលេវ ៃនេ្រគះថន ក់ េឈម ះនេយជក នងិេលខទូរសព័ទ 
និងអនកផ្តលស់ណំងរបសន់េយជក នងិេលខទូរសព័ទ។ (សមូេមើល 10, F, 4 ែដលទក់ទងនងឹករ ក់ពកយ
បណ្តឹ ងទមទរេទកន់អនកផ្តលស់ណំងស្រមប់បុគគលកិ  
(Workers Compensation) មុននងឹ ក់េសនើ HSN ។ )  

 
2) េ្រគះថន ក់រថយន្ត (Motor Vehicle Accidents (MVA)) និងករទទលួខុស្រតូវរបសភ់គីទីបី  

(Third Party Liability)៖ េស ែដលពក់ព័នធនងឹេ្រគះថន ក់រថយន្ត 
ឬករទទួលខុស្រតូវរបសភ់គីទបីីេផ ងេទៀតគួរែត្រតូវបនសមគ លយ៉់ង្រតឹម្រតូវេនកនុងកំណត់្រ ៃនករចុះេឈម ះ។ 
កិចចខតិខ្ំរបងឹែ្របងយមនឹង្រតូវបនេធ្វើេឡើងេដើមបី្របមូលពត័៌មនបែនថមែដល្រតវូបនត្រមូវស្រមប់ករ ក់េសនើករទម
ទររបស ់MVA ែដលរមួទំងកលបរេិចឆទ នងិេពលេវ ៃនេ្រគះថន ក់ ទី ំងស្រមប់ករណីទទួលខុស្រតូវរបសភ់គីទីបី 
និង្រកុមហ៊នុធន ៉ប់រងរថយន្តែដលបន គ ល់ មួយេលើកែលងែតេន New Hampshire 

ែដលមនទរីេពទយមិន ចបញជូ នករទមទរេទ្រកុមហ៊នុ កសចរណ៍ MVA ។ 
េឈម ះេមធវែីដលមនទំនក់ទនំងជមួយពកយបណ្តឹ ងទមទរគួរ្រតវូបនកតស់មគ លេ់នកនុង្របព័នធចុះេឈម ះ 
្របសនិេបើ មន។ (សមូេមើល 10, F, 3 ែដលទក់ទងនងឹករ កព់កយបណ្តឹ ងេទកន់អនកទទួលខសុ្រតូវ MVA េនកនុង MA 

មុនេពលករ ក់េសនើរបស ់HSN ។ ) េនកនុង NH 

ករទមទរនឹង្រតូវបន ក់ជមយួករធន ៉ប់រងសខុភពរបសអ់នកជងំឺឬេចញវកិកយប្រតេ យផទ លេ់ទអនកជំងេឺ យ
ែផ្អកេលើករែណនំរបសអ់នកជំង។ឺ េស កមមែដលេចញវកិកយប្រតជូនអនកជំងឺស្រមប់ MVA 

មិនែមនជកមមវតថុ ៃនករបញចុ ះតៃម្លេទ។ 
 
3) ជនរងេ្រគះៃនឧ្រកដិ្ឋកមមហងិ (MA): ៖ េស ែដលទក់ទង

េទនឹងជនរងេ្រគះៃនឧ្រកិដ្ឋកមមហងឹ គួរែត្រតវូបនសមគ លយ៉់ង្រតមឹ្រតវូេនកនុងកំណត់្រ ៃនករចុះេឈម ះេ យមន
ជមួយនឹងេពលេវ  និងទីកែន្លងៃនឧបទទវេហតផុងែដរ។ កនុងករណីមួយចំននួ មលូនិធិែដលមនកំណត់ ច 
រកបនពីករយិលយ័របសអ់គគេមធវេីដើមបីបនទូទត់ចំ យែផនកេវជជ ្រស្តែដលមិន្រតូវបន្រគបដណ្ត ប់េ យករធ
ន ៉ប់រងែផនកេវជជ ្រស្ត ឬប ្ត ញសវុតថិភពសខុភព (Health Safety Net)។ េនេពល្រតូវបនបង្ហ ញ េហើយ 
អនកជមងឺគរួែត្រតូវបនបញជូ នេទេស ្របឹក ែផនកហរិញញវតថុ េដើមបីបេំពញសណំុំឯក រសម្រសបស្រមប់សណំងពី Victims 
of Violence Crimes Fund ។ 

 
4) HITECH (បេចចកវទិយពត័៌មនសភុពស្រមប់ចបប់ សខុភពគ្លនីកិ និងេសដ្ឋកចិចៃនឆន ំ 2010) ផ្តលជ់ូនអនកជមងឺ 

នូវសទិធិកនុងេពលផ្តលេ់ស េដើមបីេសនើសុពំ័ត៌មនសខុភព ធរណៈរបសអ់នកជមងឺ (PHI) ែដលទក់ទងនឹងធតជុក់ ក់មួយ 
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ឬេស ែដលមិន្រតូវបនេផញើេទករធន ៉ប់រងសខុភពរបសព់កួេគស្រមបេ់គលបំណងៃនករបង់្របក។់ 
អនកជមងឺ្រតូវបនេគរពំងឹថនឹងបង្់របក់សមតុលយ្រតូវសងយ៉ងេពញេលញេនេពលទទួលេស  ឬេនេពល
ទទួលបនរបយករណ៍។ HITECH អនុញញ តឱយអនកជមងមឺិនមនធន ៉ប់រងែដលបនេចញវកិយ័ប័្រត។ 
មិនលបុករទទួលខុស្រតូវែផនកហរិញញវតថុ របសអ់នកជមងឺកនុងករបង់្របក់គណនីេឡើយ។ 

គណនីគរួែត្រតូវបនកត់សមគ លក់នុងមួយនីតិវធិីេដើមបីករពរ្របឆំងនឹងករេចញផ យមិនសមរមយ។ 
 

5) ពកយេសនើសុសំមង ត់របស ់HSN៖ ពកយេសនើសុសំមង ត់ ច្រតូវបន ក់េសនើេ្រកមកលៈេទសៈចំនួនពរី។ 
 

(a) អនីតជិន៖ ករ ក់ពកយសមង ត់ ច្រតវូបន ក់ជូន ស្រមប់អនតីិជនែដលបង្ហ ញស្រមប់េស គេ្រមង្រគួ រ 
និងេស ែដលទក់ទងេទនឹង ជំងឺឆ្លងេ យកររមួេភទ។ 
ពកយេសនើសុទំំងេនះ ច្រតូវបនដំេណើ រករេ្រកម្របក់ចំណូលរបសអ់នតីិជនេ យមិនគិតពី្របក់ចំណូល្រគួ រ
។ អនកជមងឺទំងេនះគួរែត្រតូវបនបញជូ នេទេស ្របកឹ ែផនកហរិញញវតថុ  (Financial Counseling)។ 

 
(b) បុគគលែដល្រតូវេគេធ្វើបប ឬរេំ ភបំពន៖ បគុគលទំងេនះក៏ ចេសនើសុកំរធន ៉ប់រងេលើ HSN 

េ យែផ្អកេលើ្របក់ចំណូលផទ លខ់្លួនរបសព់ួកេគ។ 
អនកជមងឺទំងេនះ ច្រតូវបនអនមុ័តស្រមប់េស េពញេលញែដល្រគបដណ្ត ប់េ យ HSN ។ 
អនកជមងឺទំងេនះគួរែត្រតូវបនបញជូ នេទេស ្របកឹ ែផនកហរិញញវតថុ  (Financial Counseling)។ 

 
6) បុគគលែដលគម នឯក រ។ 

អនកជមងឺ ចមនករ្រពយួបរមភអពំីភពសមុគ ម ញៃនអេន្ត ្របេវសនៃ៍នករ កព់កយេសនើសុសំ្រមប់ ថ នភពអនកជមងមឺន្របក ់

ចំណូលទប។ អនកជមងឺែដលមនមេធយបយតចិតួចគួរែត្រតូវបនេលើកទឹកចតិ្តឱយ កព់កយេសនើសុកំមមវធិីរដ្ឋ 
ឬកមមវធិីែដលឧបតថមភេ យរ ្ឋ ភបិលេផ ងេទៀត។ ្របសនិេបើអនកជមងឺបន្តបង្ហ ញពកីរ្រពយួបរមភ 
អនកជមងឺ ច្រតូវបនេគបញជូ នេទកន់ភន កង់រខងេ្រកេដើមបទីទលួបនករ្របកឹ ។ 
អនកជមងែឺដលមិន្រពម ក់ពកយេសនើសុជំំនួយនងឹបន្តចត់ទកុជករបង់្របក់េ យខ្លួនឯង។ េស សេ្រងគ ះបនទ ន់ នងិបនទ ន់ 
(រមួទំងរហតូដលេ់ទពរីសប្ត ហៃ៍នថន ំែដលបនទមទរេដើមបីេឆ្លើយតបេទនឹងករគំ មកែំហងភ្ល មៗដលស់ខុភពរបសអ់នកជមង)ឺ 
គួរបន្តទទលួបន។ េស មិនបនទ ន់ និងមិនសេ្រងគ ះបនទ ន់ ច្រតូវបនពនយរេពល ឬលបុេចលរហតូដលេ់ពលែដលអនកជមងឺ ច
បង់្របក់ េធ្វើករេរៀបចហំរិញញវតថុសមរមយ ទទួលបនធន ៉ប់រង ឬបនចុះេឈម ះចលូកនុងកមមវធិីជំនយួ
ហរិញញវតថុ ែដលនងឹធនេលើេស ។  

7) ករសកិ ្រ វ្រជវ៖ េស ែដលទកទ់ងេទនងឹករសកិ ្រ វ្រជវគរួែត្រតូវបនកតស់មគ លេ់នេពលចះុេឈម ះស្រមបេ់ស េនះ 
នងិ្រតូវបនសមគ លេ់ដើមបីធនថ បនទុកៃនេស ទំងេនះ្រតូវបន កជ់នូមលូនធិ្ិរ វ្រជវែដលបនកណំត។់ 
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8) អនកបរចិច គសរ ី ងគ៖ មនទីរេពទយនងឹកំណតអ់ត្តសញញ ណអនកបរចិច គសរ ី ងគេនេពលផ្តលេ់ស  នងិធនថ
ពកយបណ្តឹ ងទមទរស្រមប់េស កមមទំងេនះ្រតូវបនអនុវត្តេទ មធន ៉ប់រងសមរមយ ឬ្របភពមូលនធិិេផ ងេទៀត។ 

 
9) អនកជមងអឺន្តរជត៖ិ េលើសពីេនះេទៀតេដើមបអីនុវត្ត មនីតិវធិីែដលបនបញជ ក់ស្រមបអ់នកជមងមឺនធន ៉ប់រង 

និងមិនមនធន ៉ប់រង មនទីរេពទយេនះនឹងខិតខំ្របងឹែ្របងេដើមបី្របមលូព័តម៌ន សយ ្ឋ នកនុង្រសុក និង
អចិៃ្រន្តយស៍្រមប់ពលរដ្ឋបរេទស និងចត់វធិនករ
បែនថមេទៀតែដលសម្រសបេដើមបធីនេលើករបង់្របក់ជមុនស្រមប់េស ែដលមិនបនទទួលករធន ៉ប់រងទំងអស។់ 

7. េស ្របកឹ ែផនកហរិញញវតថុ (FINANCIAL COUNSELING SERVICES)  

A. ជទេូទ 

មនទរីេពទយេនះនងឹែស្វងរកករកំណត់អត្តសញញ ណអនកជមងឺែដល ចមនិបនទទួលករធន ៉ប់រងមិន្រគប់្រគន់ 
ឬមនិ្រគប់្រគន់េដើមបផី្តលក់រ្របកឹ  នងិជំនួយ។ មនទីរេពទយនងឹផ្តលេ់ស ្របកឹ ែផនកហរិញញវតថុដលអ់នកជមងឺទំងេនះ នងិ្រកុម្រគួ ររបសព់ួកេគ 
ែដលរមួទំងករពិនិតយ ភពមនសទិធិស្រមប់្របភពេផ ងេទៀតៃនករធន ៉បរ់ង ដចូជ កមមវធិរីដ្ឋ នងិកមមវធិីរ ្ឋ ភិបលដៃទៗេទៀត 
(ែដល ប់បញចូ លទំងវ ិ លភព ចេធ្វើេទបន កមមវធិ ីMedicaid េនកនុងរដ្ឋេផ ងេទៀតេ្រកពរីដ្ឋម៉ ឈេូសត ឬរដ្ឋញូ ំៃសអឺ) 
និងផ្តលព់័ត៌មន ែដលទកទ់ងនងឹវធិី ្រស្តទូទតទំ់ងអសែ់ដល ចទទួលយកបនៃនករបង់្របកវ់កិ័យប័្រតមនទរីេពទយ។ 
មនទរីេពទយនងឹេលើកទកឹចិត្តដលអ់នកជមងឺែដលមនសទិធិស្រមប់ករ្រគបដណ្ត ដប់ពកីមមវធិីរដ្ឋ 
ឬកមមវធិីរបសរ់ ្ឋ ភិបលេផ ងៗេទៀតេដើមបី ក់ពកយេសនើសុ្ំរគបដណ្ត ប់ េហើយ្រតវូជួយអនកជមងឺកនុងករ ក់ពកយេសនើសុអំតថ្របេយជន៍។ 
អនករសេ់នរដ្ឋម៉ ឈេូសត ក៏ ច ក់ពកយេសនើសុ ំនិង្រតូវបនយល្់រពមស្រមប់ករធន ៉បរ់ងេ យ HSN ស្រមប់សហធន ៉ប់រង 
ឬតៃម្ល្រតូវបង់្របចំឆន ំមុនេពលធន ៉ប់រងបងឱ់យែដលមនិ្រគបដណ្ដ ប់េ យគេ្រមងធន ៉ប់រងបឋមរបសព់កួេគ។ 

B. ករទនំកទ់នំងៃនភព ចរកបនៃនេស ្របកឹ ែផនកហរិញញវតថុ  (COMMUNICATION OF AVAILABILITY OF  

FINANCIAL COUNSELING SERVICES) 

មនទីរេពទយនងឹបទិផ យ (សញញ ) ៃនភព ចរកបនៃន កមមវធិីជនំួយែផនកហរិញញវតថុ ែដល ចរកបន 
និងេរៀប បអ់ំពទីីកែន្លងែដល្រតវូេទទទួលជនំយួដូចខងេ្រកម៖ 

1. អនកជមងឺស្រមកេពទយ គ្លីនកិ ែផនកសេ្រងគ ះបនទ ន់ និងមណ្ឌ លសខុភពសហគមន៍ និង/ឬតំបន់ចុះេឈម ះ 

2. កែន្លងរង់ចំេស ្របកឹ ែផនកហរិញញវតថុ   

3. កែន្លងចុះេឈម ះ / ករអនុញញ តចូលក ្ត លែដលេបើកចំហស្រមប់អនកជមង ឺ

4. កែន្លងរង់ចំេនករយិលយ័ជំនួញ ែដលេបើកចហំស្រមប់អនកជមងឺ 

សញញ នឹង្រតវូបនបកែ្របេទជភ េផ ងេទៀតចំេពះវ ិ លភពែដលថ ភ ជភ បឋមេ្រចើនជង 10% ៃនពលរដ្ឋកនុង
េស របសម់នទីរេពទយ។ ជទូេទ សញញ នឹង្រតវូបទិផ យជភ អង់េគ្លស នងិភ េអសប៉ញ។ 
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សញញ ែដលបនបិទផ យនងឹ ចេមើលេឃើញចបស ់និង ច នបនចបសច់ំេពះអនកជមងឺែដលមកពនិិតយេនកែន្លងទំងេនះ។ 
្ល កសញញ កន៏ងឹបញចូ លេសចក្តែីណនំស្តពីីករចូលេទកន់េស បកែ្របស្រមប់អនកជមងែឺដលមនត្រមវូករភ េផ ងេទៀត។ 

េសចក្តជីូនដណឹំងបទ ្ឋ ននឹង្រតវូបនផ្តលជ់ូនដលអ់នកជមងទំឺងអសេ់នេពលចុះេឈម ះដំបូងជមយួៃដគូ ែថទំសខុភព  
(Partners HealthCare) ។ េសចក្តីជនូដំណឹងទំងេនះកន៏ឹង្រតូវបនផ្តលជ់ូនផងែដរេនកនុងមនទេីពទយ នងិមណ្ឌ លសខុភពទំងអស ់
េហើយ្រតវូបនផ្តលជ់ូនជ្របចំដលអ់នកជមងឺែដលមន្រ ប់េនេពលែដលពកួេគ្រតវូបនេគរពំងឹទកុថមនករទទួលខុស្រតវូេលើ្របកអ់នក
ជមងឺេចញេ យខ្លួនឯង។ ចបប់ចម្លងេពញេលញៃនេគលនេយបយេនះ នងិេគលនេយបយជំនយួែផនកហរិញញវតថុ របស ់PHS 
និងេគលករណ៍បញចុ ះតៃម្ល និងនងិជំនយួហរិញញវត ្រមបអ់នកជមងឺ PHS 
ែដលមនិមនករធន ៉ប់រងកន៏ឹង្រតូវបនផ្តលជ់ូនដលអ់នកជមងឺេទ ម ករត្រមូវ។ 
េគលនេយបយទំងពីរេនះកន៏ឹង្រតូវបនបិទផ យេនេលើអ៊និេធើណិ ម www.partners.org/patientbilling ជមយួតំណេទ
ទំព័រេដើមៃនអងគភពមនទីរេពទយទំងអសេ់នកនុងទី ំងែដល ចកណំត់អត្តសញញ ណបន។ 

 

C. ត្រមូវករទលីេំន ស្រមបក់មមវធិរីដ្ឋ 

ភពមនសទិធិស្រមប់កមមវធិីរដ្ឋជទូេទ្រតវូបនកណំត់ចំេពះអនកជមងឺែដល ចបង្ហ ញពកីែន្លង ន ក់េនកនុងរដ្ឋ ។ ជទូេទ 
អនកជមងែឺដលបនប្តូ រទីលេំនជបេ ្ត ះ សននេទ 
កនុងេគលបណំងែតមួយគត់េដើមបទីទួលបនអតថ្របេយជន៍ៃនករែថទំសខុភពមនិបេំពញ មត្រមវូករៃនលេំន នេឡើយ។ 
មនទីរេពទយនឹងេធ្វើករជមួយអនកជមងឺមន្របក់ចណូំលទបែដលមនិមនមនលកខណៈសមបត្តិ្រគប្់រគន់ េដើមបកីំណតអ់ត្តសញញ ណ
ជេ្រមើសេផ ងេទៀត នងិផ្តលេ់យបលដ់លព់កួេគអំពកីរទទួលខុស្រតវូរបសព់ួកេគ។ 

D. ពកយេសនើសុសំ្រមបក់មមវធិរីដ្ឋ  

មនទីរេពទយជួយអនកជមងឺកនុងករបំេពញពកយេសនើសុកំមមវធិីរដ្ឋ និងធន និង ក់េសនើសណំុំឯក រចំបច់
ែដលត្រមូវេ យកមមវធិរីដ្ឋែដល្រតូវអនុវត្ត។ 
បុគគល ក់ពកយេសនើសុសំ្រមបក់រ្រគបដណ្ដ ប់ មរយៈពកយេសនើសុឯំកស ្ឋ នែតមយួែដល្រតវូបនបញជូ ន មរយៈ្របព័នធចុះ 

េឈម ះរបសរ់ដ្ឋ (hCentive) ។ មរយៈដំេណើ រករេនះ បុគគលមន ក់ៗ ច ក ់ពកយេសនើសុំ មរយៈេគហទំព័រអន ញ 
(ែដលមនទី ំងេនក ្ត លៃនេគហទពំ័រ Health Connector របសរ់ដ្ឋ) ពកយេសនើសុ្ំរក ស ឬ មទរូសព័ទ
ជមួយតំ ងេស បេ្រមើអតិថិជនែដលមនេន MassHealth ឬ Health Connector ។ សណំុំឯក រចំបច់ ចរមួបញចូ ល 
ប៉ុែន្តមិន្រតវូបនកំណត់ចំេពះភស្តុ ងៃន៖ (1) ្របក់ចំណូល្រគួ រ្របចំឆន ំ (បញជ ្ីរបក់ែខ កំណត់្រ ៃនករករបង់្របក់
សវុតតថភិពសងគម នងិលខិតិពនីេយជក លខិិត្របកសពនធ ឬរបយករណ៍ធនគរ) (2) ភពជពលរដ្ឋ នងិអត្តសញញ ណ (3) ថ នភព
អេន្ត ្របេវសន៍ស្រមប់ជនមនិែមនជពលរដ្ឋ (្របសនិេបើមន) នងិ (4) ្រទពយសមបត្តិរបសប់ុគគលទំងេនះែដលមន យចុប់ព ី65 
ឆន ំេឡើង។ រដ្ឋនងឹជូនដំណឹងដលអ់នកជមងឺអពំីសណំុំឯក រ មួយែដល្រតវូ ក់ជូនស្រមប់ករេផទ ងផទ ត់ចុងេ្រកយ។ 
អនកជមងឺ ចទទលួបនធន ៉បរ់ងបេ ្ត ះ សនន ្របសនិេបើេគលករណ៍ែណនំកមមវធិី្រតវូបនេឆ្លើយតប។ 
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1) ករ ក់ពកយេសនើសុសំ្រមប់កមមវធិីរដ្ឋ។ លព់កយេសនើសុសំ្រមប់កមមវធិីរដ្ឋ ែដលរមួទំង
ពកយេសនើសុំ ម្របពន័ធេអឡចិ្រតនូិច នងិ មអន ញ្រតូវែតចុះហតថេលខេ យអនកជមងឺ 
ឬអនកតំ ង្រសបចបប់របសព់ួកេគ។ ករពិនតិយេផទ ងផទ តគ់ួរែត្រតូវបន ក់ជនូ បនទ បព់ីករ ក់
ពកយេសនើសុ្ំរតូវបនដំេណើ រករ េហើយរដ្ឋបនេសនើសុសំណំុំឯក រ។ កនុងអំឡុងេពល ក់ពកយេសនើសុ ំ
អនកជមងឺនងឹ្រតូវបនផ្តលដ់ំបូនម នថ HSN ច យករណ៍ពីព័តម៌នលម្អិតៃនករេ្របើ្របស ់HSN របសអ់នកជមងេឺទកន់
នេយជករបសអ់នកជមងឺ។ ករបង្ហ ញេនះគឺជែផនកមួយៃនពកយេសនើសុកំមមវធិរីដ្ឋ។ 
  

2) ករកំណត់ៃនភពមនសទិធិ។ ពកយេសនើសុកំមមវធិីរដ្ឋទំងអស្់រតូវបន្រតួតពិនតិយេមើល និងដំេណើ រករេ យករយិលយ័ 
Medicaid (Office of Medicaid) ែដលេ្របើេគលករណ៍ែណនំស្តពីីភព្រកី្រកសហព័នធ 
្រពមទំងសណំុំឯក រចំបចន់នែដលបនេរៀប ប់ខងេលើជមូល ្ឋ នស្រមប់កំណត់ភពមនសទិធិស្រមប់កមមវធិីរ
ដ្ឋទំងអស។់ 

 
3) ករបញច ប់ពកយេសនើសុកំរលបំកែផនកេវជជ ្រស្ត (Medical Hardship)។ ពកយេសនើសុកំលៈេទសៈពិេសស  

(Special Circumstances Application) ែដល្រតូវបនកំណតន់ឹង្រតូវបំេពញេ យមនទីរេពទយ េហើយបញជូ នេទ  
HSN មរយៈ្របព័នធ INET ស្រមប់ករកំណត់របសព់ួកេគ។ 

 
4) ករជនូដំណឹងពកីរទទួលខុស្រតវូអនកជមងឺ ទី្របឹក ែផនកហរិញញវតថុនឹងខិតខំ្របងឹែ្របងជនូដំណឹងដលអ់នកជមងឺ HSN 

ទំងអសអ់ំពកីរទទួលខុស្រតវូរបសព់ួកេគដូចែដលបនេរៀប ប់េនកនុង 13 A ែដលរមួទំងត្រមវូករ យករណ៍ពី្របក់ចំេណញ 
ឬករបង្វលិសង HSN ស្រមបក់រ្រគបដណ្ត ប់េឡើងវញិរបសភ់គីទីបី មយួែដលពកួេគ ចទទលួបន។ 

E. ករយល្់រពមស្រមបក់រ្រគបដណ្ត ប ់

មនទីរេពទយមិនមនតួនទីកនុងករកណំតភ់ពមនសទិធិកមមវធិីែដលបនេធ្វើេឡើងេ យករយិលយ័ Medicaid (Office of Medicaid) ឬកមមវធិ ី

NH Medicaid េនះេទ ប៉ុែន្តករេសនើសុរំបសអ់នកជមងឺ ចមនតនួទីផទ លក់នុងករប្តឹងទមទរ ឬែស្វងរក
ព័ត៌មនទកទ់ងនឹងករសេ្រមចចតិ្តេលើករ្រគបដណ្ត ប់។ េសចក្តីជនូដំណឹងអំពភីពមនសទិធិទទលួ។ 
េនែតជករទទួលខសុ្រតូវរបសអ់នកជមងឺកនុងករជូនដំណឹងដលម់នទីរេពទយពកីរសេ្រមចចតិ្តេលើករ្រគបដណ្ត ប់ទំងអសែ់ដលបនេធ្វើេឡើង

េ យរដ្ឋេដើមបីធនករវនិិចឆយ័្រតមឹ្រតូវ នងិទន់េពលេវ ៃនវកិ័យប័្រតមនទីរេពទយទំងអស។់  

 

F. បណ្តឹ ងត ៉ េលើលទធផល 

អនកជមងឺ ចេសនើសុកំរ្រតួតពនិិតយេមើលៃនករកណំត់ពីកមមវធិរីដ្ឋែដល ចអនវុត្តបនទក់ទងនឹង ថ នភពរបសព់ួកេគ 
សេំណើ រ្រតូវេផញើេទករយិលយ័ Medicaid (Office of Medicaid) េ យមនសណំុំឯក រគំ្រទ។ 
សេំណើ រព័តម៌នបែនថមែដលបនេធ្វើេឡើងេទកនម់នទីរេពទយនឹង្រតវូបនបញច ប់កនុងរយៈេពល 30 ៃថង។ 
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8. ករបញចុ ះតៃម្ល ករែកត្រមូវ នងិករែថទំសបបុរសធម ៌

A. ជទេូទ 

មនទីរេពទយ ចពនយរករបញចុ ះតៃម្លអនកជំង ឺឬករែកត្រមវូេផ ងេទៀតចំេពះអនកជមងឺ ្របសនិេបើពួកេគមនលកខណៈ
សមបត្ត្ិរគប់្រគនេ់្រកមេគលនេយបយបញចុ ះតៃម្លគម នធន ៉ប់រងរបស ់PHS េគលនេយបយជនំួយែផនកហរិញញវតថុ របស ់PHS (PHS 
Financial Assistance Policy) ឬេនេលើមូល ្ឋ នពកីរណីមួយេទករណី បនផ្តលថ់ម្រន្តីហរិញញវតថុ ្របធនមនទីរេពទយ (Hospital Chief Financial 
Officer) អនុ្របធន PHS ែផនក្របតបិត្តិកររង្វង់ចំណូល (PHS Vice President of Revenue Cycle Operations) នយក PHS 
ៃនដំេ ះ្រ យវកិយ័ប័្រតអនកជមងឺ (PHS Director of Patient Billing Solutions) 
ឬអនកតំ ងេរៀងៗខ្លួនរបសព់កួេគបនអនញុញ តករបញចុ ះតៃម្លែបបេនះ។ ករបញចុ ះតៃម្លគរួ្រតូវបនកំណត់យ៉ងចបស់ ស ់
ចង្រកងជឯក រ និង្រសប មករអនវុត្ត ជីវកមមល្អ លកខន្តិកៈរដ្ឋ និងសហព័នធែដលមន្រ ប ់េហើយ្រសប មករែណនំែដល ច 
ពីេពលមួយេទេពលមយួ ្រតូវបនេចញេ យ ជញ ធរសហព័នធ ឬរដ្ឋ។ 

ករបញចុ ះតៃម្លនងឹមិនែផ្អកេលើទនំក់ទំនង មយួែដលអនកជមងឺ ឬ្រកមុ្រគួ ររបសគ់ត់ ចមនជមួយនិេយជតិមនទរីេពទយ 
ឬសមជិកៃនអងគភព្រគប់្រគងេឡើយ។ 

ករបញចុ ះតៃម្លនងឹមិន្រតូវបនពនយរេឡើយ េ យែផ្អកេលើករពចិរ េលើ "សពុលភពវជិជ ជីវៈ" ស្រមប់្រគូេពទយ 
ឬ្រកមុ្រគួ ររបសគ់ត់។ 

ករបញចុ ះតៃម្លនងឹមិន្រតូវបនផ្តលជ់ូនដលអ់នកជមងឺេដើមបីបងកឱយអនកជមងទឺទួលបនេស  ឬ្រតូវបនផ រភជ ប់ ម
រេបៀប មួយដលក់របេងកើត ជីវកមមែដល ចបង់្របក់បនេ យកមមវធិីែថទំសខុភពសហព័នធេនះេទ 
េហើយកម៏ិន្រតូវបនយកមកវញិស្រមប់ ច់្របក់ស្រមប់ទំនញិ ឬេស ែដលបនផ្តលេ់ យមនទីរេពទយ ឬអងគភព
ៃដគូេផ ងេទៀត (ែដល បប់ញចូ លទំងករបញចុ ះតៃម្លស្រមប់ ងលក់កដូ ង រឆ្អិនស្រមប់ ជេដើម) ។ 

ជទូេទ តៃម្លរមួចំែណកេពលេទេពទយម្តង សហធន ៉ប់រង ឬតៃម្ល្រតវូបង់្របចំឆន ំមុនេពលធន ៉ប់រងបង់
ឱយនងឹមនិ្រតវូបនេលើកែលង ឬបញចុ ះតៃម្លេឡើយ។ 

មូលេហតុចំេពះករបដិេសធ ឬបញចុ ះតៃម្លតៃម្លរមួចំែណកេពលេទេពទយម្តង សហធន ៉ប់រង ឬតៃម្ល្រតូវបង្់របចំឆន ំមុនេពល
ធន ៉ប់រងបងឱ់យ៖ 
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 ករពិបកែផនកហរិញញវតថុ ែដលបនបង្ហ ញជទូេទែផ្អកេលើ្របក់ចំណូលអនកជមងឺ និងព័ត៌មន្រទពយសមបត្តិែដល្រតូវអនុវត្ត 

 ករេកើតេឡើង្រពតឹ្តិករណ៍ែដល ច យករណ៍បនពីបញ្ហ ធងនធ់ងរ ឬបញ្ហ គ្លនីិកដៃទេទៀតែដលមកពទីស នកិចច
ទំងមូលៃនករ ន ក់េន្រតូវបនេលើកែលង។ តៃម្លរមួចែំណកេពលេទេពទយម្តង និងតៃម្ល្រតវូបង់្របចំឆន ំមនុេពលធន
៉ប់រងបង់ឱយែដលបន្របមូលជមុនៃន្រពតឹ្តិករណ៍ (ឧទហរណ៍៖ េនកែន្លងពិនិតយចូល) នឹង្រតូវបនសងវញិ។ 

(ស្រមប់ព័ត៌មនលម្អិត សមូេមើលេគលនេយបយមិនបង្់របក់ៃដគូស្រមប់្រពឹត្តិករណ៍គុណភព និងសវុតថភិព) ។ 

 កនុងករណីក្រម ករេលើកែលង ច្រតូវបនអនញុញ តេ យម្រន្ត្ីរបធនែផនកហរិញញវតថុ របសម់នទីរេពទយ (Hospital Chief 
Financial Officer) អនុ្របធន PHS ែផនក្របតបិត្តកិររង្វងច់ំណូល (PHS Vice President of Revenue Cycle Operations) 
ឬអនកតំ ងរបសព់ួកេគេរៀងៗខ្លួន។ 

មូលេហតុៃនករបញចុ ះតៃម្លេផ ងៗេទៀតរមួមន៖ 

 េដើមបេីលើកទកឹចតិ្តករបង្់របកភ់្ល មៗ 

 េដើមបទីទួល គ លក់រណីែតមួយគត់ៃនករលបំកែផនកហរិញញវតថុ  

 េដើមបីកត់បនថយៃថ្លរដ្ឋបលៃនករ្របមូល្របក់  

 ករេរៀបចំអ្រ ករណីពិេសស្រតូវបនចរចរមនុេពលផ្តលេ់ស  និង 

 ដូចែដល្រតូវករស្រមប់ករែថរក ទំនក់ទនំងអនកជមងឺវជិជមនែដលរមួមន ប៉ុែន្តមិនកំណតច់ំេពះធតុដូចជ
ករពនយេពលមនិបនរពំងឹទកុកនុងករផ្តលេ់ស  ឬករផ្តលក់រែថរទំែដលមិនល្អឥតេខច ះេផ ងេទៀត។  

B. ករបញចុ ះតៃម្ល ករែកត្រមូវ នងិករែថទំសបបុរសធម ៌(CHARITY CARE)  

មនទីរេពទយេនះនងឹរក កមមវធិីស្រមប់ករបញចុ ះតៃម្លអនកជមងឺែដលមិនបនទទួលករធន ៉ប់រង (Uninsured Patient Discounting) 
និងេគលនេយបយជំនួយែផនកហរិញញវតថុ  (Financial Assistance Policy) ស្រមបក់របញចុ ះតៃម្លបែនថម។ 
ករបញចុ ះតៃម្លេលើជំនួយហរិញញវតថុទំងេនះនឹង្រតូវបនទទួល គ លជ់ទូេទថជករែថទំសបបុរសធមេ៌ យមនទីរេពទយ (Charity 
Care by the Hospital)។ កមមវធិីែបបេនះនងឹ្រតវូបនអនមុ័តេ យអនុ្របធន្របតិបត្តិជន់ខពសែ់ផនកហរិញញវតថុ  (Partners Executive 
Vice President for Finance) នងិ ក់ពកយដចូែដលបនផ្តលេ់នកនុងែផនកទី2 ។ 
មនទីរេពទយក៏ ចទទួល គ លផ់ងែដរថជករែថទំសបបុរសធម៌ សមតុលយទំងេនះែដលមិន ច្រតូវបន្របមលូ
្របក់ពីអនកជមងឺេ យ រែតករករពររបសព់ួកេគពីសកមមភព្របមូល្របកដ់ូចបនេរៀប បេ់នកនុងេលខ 101 CMR 13.08 (3) 
និងែផនក 9B (3) ៃនេគលនេយបយេនះ។ 
សមតុលយអនកជមងឺែដលមនលកខណៈសមបត្តិ្រគប់្រគន់េ្រកមេគលនេយបយែថទំសបបុរសធម៌របសម់នទីរេពទយ (Hospital’s 
Charity Care policies) 

ច្រតូវបន យករណ៍ថជបំណុលមិន្រតឹម្រតូវ Medicare (Medicare Bad Debt)។  
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9. វកិយ័ប្័រត នងិករ្របមលូ្របកអ់នកជមង ឺ(PATIENT BILLING AND COLLECTIONS)  

A. ទដិ្ឋភពទេូទ 

មនទីរេពទយនងឹកចិចខិតខំ្របឹងែ្របងពយយមេដើមប្ីរបមូល្របកប់នទុកទំងអសែ់ដលេចញពី្រកុមហ៊នុធន ៉ប់រងេយងេទ ម 

បទ ្ឋ នឧស ហកមមែដលបនបេងកើត េហើយនងឹែស្វងរកករបង់្របក់ នងិករែកត្រមូវកចិចសនយ 
ឱយបនទន់េពលេវ េទកនុងគណនីរបសអ់នកជមងឺ។ 
កិចចខតិខ្ំរបងឹែ្របងទំងេនះរមួបញចូ លទំងករេចញវកិ័យប័្រតធន ៉ប់រងែដល ចរកបនទំងអស ់េ យេយង 
េទ មត្រមវូកររបសអ់នកបង់្របក់ និងករ ម ន ទន់េពលៃនពកយបណ្តឹ ងែដលបនបដិេសធ។ អនកជមងឺ 
ឬអនកធនដៃទេទៀតនឹង្រតូវទទលួខុស្រតូវ ចេំពះសមតុលយគណនីទំងអសែ់ដលេនសល ់បនទ ប់ពី 
ករេសនើសុកំរធន ៉ប់រងទំងអស ់និងករែកត្រមូវ ម 
កិចចសនយ្រពមទំងបន្រពមេ្រព ងេលើករបញចុ ះតៃម្ល/ករែកត្រមូវ មករែណនំករេផទរ្របក់ មួយែដលបនទទួលពអីនកបង់
្របក់ េលើកែលងែតេនកែន្លងែដល សមតុលយ ច្រតូវបនបញជូ នេទ HSN ឬ្រតូវបនចតទ់ុក 
ថមនករេលើកែលងពីសកមមភព្របមូល្របក់កនុងបទបញញត្តិរបសរ់ដ្ឋ។ 
សកមមភព្របមលូ្របក់ ចរមួបញចូ លនូវរបយករណ៍អនកជមងសឺបំុ្រតអនកជមងឺ ទំនក់ទនំង មទូរសព័ទ នងិេសចក្តី 
ជូនដំណឹង្របមលូ្របក់ចុងេ្រកយ។ 

B. របយករណ៍របសអ់នកជមង ឺលខិតិ នងិករេ ទរូសព័ទ  

មនទីរេពទយេ យផទ ល ់ឬ មរយៈភន ក់ងរែដលបន ចត់ ំងរបសខ់្លួននឹងេរៀបចំ ឬេផញើរបយករណ៍ដល ់
អនកជមងឺឱយបនេទៀងទតេ់ដើមបីផ្តលដ់ំបូនម នដលព់ួកេគអពំីសមតលុយែដលជំពកម់នទីរេពទយ។ មលទធភពែដល ចេធ្វើេទបន 
អនកជមងឺនងឹទទលួបន េសចក្ដសីេងខបៃនបនទុក ករបង់្របក់ទំងអស ់នងិករែកត្រមូវ ែដលបនរមួបញចូ លជមួយនឹងករេចញ 
វកិ័យប័្រតដបំូងស្រមប់កលបរេិចឆទស្រមបេ់ស នីមួយៗ។ ជទូេទ អនកជមងគឺួរែតទទួលបនេសចក្តីែថ្លងករណ៍ ឬលខិិតចំននួបី 
(3) ឬេ្រចើន កនុងកំឡុងេពលេចញ វកិ័យប័្រតែដល្រតូវបនេគរពំងឹទុកថនឹងមនរយៈេពល 120 ៃថង 
្របសនិេបើជសកមមភពដៃទេទៀតមិនបន េកើតេឡើងែដលបង្ហ ញថករបែនថមវកិ័យប័្រតគឺមនិ ចេទរចួ។ 
កំណត់្រ ៃនសកមមភពគណនទំីងអស ់និង ករទំនក់ទនំង ែដលរមួទំងវកិយ័ប័្រត្រតូវបនឆ្លុះបញច ំង 
ជទូេទេនកនុងបញជ ្ីរបតបិត្តិករ្របពន័ធវកិ័យប័្រត និង/ឬេយបលគ់ណនី។ 
បុគគលកិ្រតូវចង្រកងឯក រ លក់រទក់ទងទំងអសជ់មួយអនកជមងឺ (ឬអនកធន) េនកនុង្របព័នធវកិ័យប័្រត ែដល្រតូវអនុវត្ត 
ឬ្របព័នធ្របមូល្របក់ េ យខ្លួនឯង។  

1) ករផ្អ កករេចញវកិ័យប័្រត។ េនកនុង ថ នភពមួយចំននួ បនបន្តករេចញវកិយ័ប័្រត 
និងសកមមភព្របមូល្របក់ ចមិនសមរមយ េហើយ ច ្រតូវបនផ្អ ក ឬឈប។់ ថ នភពែបបេនះរមួបញចូ ល 
ប៉ុែន្តមិនកំណតច់ំេពះ៖ សយ ្ឋ ន ្រកក់ (ែផនកទី 7 ខងេ្រកម) ករណីក យ័ធន (ែផនក F (1)) អនកជមងឺ ្ល ប ់
ពកយបណ្តឹ ងអនកជមងឺ ឬបញ្ហ  េស អតថិិជន សមតុលយតូច (ែផនកទី 10 (B) (8)) ឬរង់ចំ ករកំណត់ MassHealth 
ឬ្របក់ចំណូលទប។  
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2) េសចក្តីជនូដំណឹងអំពីភព ចរកបនជនំួយែផនកហរិញញវតថុ។ 
របយករណ៍របសអ់នកជមងឺនងឹរមួបញចូ លករជូនដណឹំង មួយែដលត្រមវូេ យបទបញញត្តិេដើមបជីូនដំណឹងដលអ់នកជមងឺ
អំពីភព ចរកបន និងមេធយបយេដើមបីទទលួបនជំនួយែផនកហរិញញវតថុ។ ភ  
និងខ្លមឹ រៃនេសចក្តីជនូដំណឹងទំងេនះនឹងអនុេ ម មបទបញញតិ EOHHS នងិ IRS 501 (r) បចចុបបនន។ 
េសចក្តីជនូដំណឹងែដលទកទ់ងនឹងភព ចរកបនៃនជនំួយហរិញញវតថុកន៏ឹង្រតូវបនរមួបញចូ លេនកនុងករទំនកទ់ំនងអនក
ជមងឺែដលបនសរេសរ និងពកយសម្ដីេផ ងេទៀតទំងអស់ មក្រមិតែដល ចេធ្វើេទបន។ 

3) អនកជមងឺ្រតូវបនករពរពីសកមមភព្របមូល្របក់ (Collection Action)។ 
មនទីរេពទយនងឹចត់វធិនករសមេហតុផលេដើមបធីនថគម នសកមមភព្របមូល្របក់ ែដលរមួទំងករេ មទរូសព័ទ 
េសចក្តីែថ្លងករណ៍ ឬលខិិតែដល្រតូវបនផ្តួចេផ្តើម
ស្រមប់សមតលុយអនកជមងឺទំងេនះែដល ច្រតូវបនេលើកែលងពីសកមមភព្របមូល្របក់ មបទបញញត្តិ ែដល
រមួទំងអនកជមងឺែដលកំណត់ថជអនកជមងឺមន្របក់ចំណូលទបេ យករយិលយ័ Medicaid (Office of Medicaid) 
(េលើកែលងែតអនកជមងែឺដលមន្របក់ចំណូលតិចតួច (Dental-Only Low Income Patients) ប៉ុេ ្ណ ះ) ឬបនចះុេឈម ះ
េនកនុង MassHealth គេ្រមងសវុត្តិភពែផនកេវជជ ្រស្តកុមរ (Children’s Medical Security Plan (CMSP)) 
ជមួយ្របក់ចណូំល្រគួ រ MAGI េសមើ ឬតិចជង 300% ៃនមលូនិធិ FPG ជំនយួសេ្រងគ ះបនទ ន់ដលម់នុស ចស ់
ជនពិករ និងកមុរ (Emergency Aid to the Elderly, Disabled, and Children (EAEDC)) នងិ Health Safety Net (េពញេលញ 
ឬែផនក) េលើកែលងែតតៃម្ល្រតូវបង់្របចំឆន ំមុនេពលធន ៉ប់រងបង់ឱយ នងិតៃម្លរមួចំែណកេពលេទេពទយម្តង
ែដលកំណតេ់ យកមមវធិីទំងេនះជករទទួលខុស្រតូវរបសអ់នកជមងឺ 
និងតៃម្លរមួចែំណកេពលេទេពទយម្តងពីអនកបង់្របក់ភគទីីបី មួយ េលើកែលងែត Medicare .. 
្របសនិេបើ ្រតូវបនកំណត់ថ អនកជមងឺ្រតូវបនចុះេឈម ះ កនុង្របេភទមួយកនុងចេំ ម្របេភទទំងេនះ េនះ 
សកមមភព្របមលូ្របក់ទំងអស ់(េលើកែលងែត តៃម្លរមួចំែណកេពលេទេពទយម្តង នងិតៃម្ល្រតូវបង់្របចំឆន ំមុនេពល
ធន ៉ប់រងបងឱ់យ HSN ែដល្រតវូអនុវត្ត) ជមួយអនកជមងឺ
នឹង្រតូវបនបិទស្រមប់េស ែដលបនេកើតេឡើងអំឡុងេពលៃនភពសទិធិរបសអ់នកជមង។ឺ 
សកមមភព្របមលូ្របក់កន៏ងឹឈប់ែដរដ ប អនកជមងឺ្រតូវបនកំណត់ថជ្របក់ចំណូលទប ្របសនិេបើ
សមតុលយគមឺកពីរយៈេពលែដលអនកជមងឺមនិបនចុះេឈម ះកនុងកមមវធិីែដលមនលកខណៈសមបត្តិ្រគប់្រគន។់ 
មនទីរេពទយ ចបន្តេផញើលខិតិែដលេសនើសុពំ័ត៌មន ឬសកមមភពរបសអ់នកជមងឺេដើមបីេ ះ្រ យករ្រគបដណ្ត ប់ 
និង/ឬបញ្ហ ៃនភពមនសទិធិជមួយអនកបង់្របក់បឋម កមមវធិសីណំងស្រមប់បុគគលកិ (Workers Compensation 
Program) ឬេដើមបីទទួលបនព័តម៌នករទទួលខសុ្រតូវរបសភ់គទីីបី (Third Party Liability) ឬអនកផ្តល ់MVA មួយ។ 

4) េសចក្តីជនូដំណឹងៃនករ្របមូល្របក់ចុងេ្រកយ។ 
មនទីរេពទយនងឹខតិខំ្របឹងែ្របងេដើមបីេផញើដលអ់នកជមងឺមន ក់ៗនូវេសចក្តីជូនដំណឹង្របមូល្របក់ចងុេ្រកយ 
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មុនេពលគណន្ីរតូវបនលបុេចលជបំណុលមិនល្អ។ កនុងករណីភគេ្រចើន េសចក្តីជនូដំណឹង្របមូល្របក់
ចុងេ្រកយនងឹ្រតូវបនរមួបញចូ លកនុងេសចក្តីែថ្លងរបសអ់នកធន។  

5) បំណុលមិនល្អសេ្រងគ ះបនទ ន់ (Emergent Bad Debt) ។ 
ចំេពះករណីទំងេនះែដលគណនីកំពុង្រតវូបនពចិរ េ យមនទីរេពទយេដើមបេីសនើសុេំទកន់ HSN 
ជបំណុលមនិល្អសេ្រងគ ះបនទ ន ់(Emergent Bad Debt) មនទីរេពទយនឹងធនថលកខខណ្ឌ ដូចខងេ្រកម្រតូវបនេឆ្លើយតប៖ 

(a) គណនីគឺជ្របធនបទេដើមបីសកមមភព្របមូល្របក់បន្តអបបរមចំនួន 120 ៃថង។ 

(b) សណួំរអំពីភពមនសទិធ្រតូវបនេធ្វើេឡើងចំេពះ MMIS េដើមបបីង្ហ ញពីករ្រគបដណ្ត ប់។ 

(c) េស ែដលផ្តលជ់ូនមនលកខណៈសមបត្តិ្រគប់្រគន់ជបនទ ន់ ឬសេ្រងគ ះបនទ ន់ មនិយមន័យកនុង 

េគលនេយបយេនះ។ 

(d) េសចក្តជីនូដំណឹងអពំីករ្របមូល្របក់ចងុេ្រកយ្រតូវបនេផញើេ យលខិិតែដលបនបញជ ក់ស្រមបស់មតុលយទកឹ្របក់ចំននួ 
$1,000 ឬេ្រចើនជងេនះ។ គណនីែដល្រតវូបនចង្រកងជឯក រ្រតមឹ្រតវូជគណនី សយ ្ឋ នមនិ្រតឹម្រតូវ (Bad Address) 

ច្រតវូបន កជ់ូនេទ HSN េ យមិនបនេផញើលខិិតចងុេ្រកយៃនករជនូដំណឹង មរយៈ របញជ ក់ែដលបនផ្តលថ់ 120 
ៃថងពីករេចញវកិយ័ប័្រតដំបងូ េហើយបនទ ប់ពីករខតិខំ្របងឹែ្របងសមេហតផុល មនទីរេពទយមនិ ចទទលួបន
ករេធ្វើបចចុបបននភព សយ ្ឋ នេឡើយ។ 
ករពយយមសមេហតុផលនងឹ្រតវូបនេធ្វើេឡើងេដើមបីជូនដំណឹងេទពលរដ្ឋរដ្ឋម៉ ឈេូសតថ ប ្ត ញសវុតថិភពសខុភព 
(Health Safety Net) ចផ្តលព់ត័៌មនលម្អតិៃនពកយបណ្តឹ ង មួយែដលបន ក់ជនូ HSN េទកនន់េយជករបសអ់នកជមង។ឺ  

6) ករេ ទូរសព័ទ និងលខិតិៃនករ្របមូល្របក។់ 
មនទីរេពទយនងឹេធ្វើករខិតខ្ំរបងឹែ្របងសមេហតុផលេដើមបី្របមូល្របក់សមតុលយែដលេនសលទំ់ងអសេ់ យ រមនទីរេព
ទយ។ ករខិតខំ្របឹងែ្របង្របមូល្របក់ែដលបនពនយេពលនងឹែ្រប្របួល ្រសយ័េលើក ្ត មួយចំននួ ែដលរមួបញចូ ល 
ប៉ុែន្តមិនកំណត់្រតឹមតុលយភពៃនគណនី នងិ្របវត្តិករ្របមូល្របក់មុនរបសអ់នកជមងឺ។ 
ករខិតខ្ំរបងឹែ្របង្របមូល្របកប់ែនថម ច ប់បញចូ លទំងករេ ទូរសព័ទអនកជមងឺ និងលខិិតេដើមបីបែនថម
ដំេណើ រករេសចក្តីែថ្លងករណ៍របសអ់នកជមងឺែដលបនេរៀប បេ់នកនុងែផនកទី 10 B ។ មែដល ចេធ្វើេទបន 
ករេ ទូរសព័ទ និងសបំុ្រតទំងេនះនងឹរមួបញចូ លកររលំកឹែដលទក់ទងនងឹភព ចរកបនៃនជនំួយែផនកហរិញញវតថុ។ 

7) ករ្រតឡប់ សយ ្ឋ នមិន្រតឹម្រតូវ (Bad Address Returns) ។ 
មនទីរេពទយនងឹេធ្វើករខិតខ្ំរបងឹែ្របងសមេហតុផលេដើមបី ម ន និងេឆ្លើយតបេទនឹងេសចក្តីែថ្លងករណ៍របស់
អនកជមងឺទំងអសែ់ដលបន្រតឡប់េ យ USPS ែដលមិន ចបញជូ នេទបន។ េនកែន្លងែដល ចេធ្វើេទបន 
គណននីងឹ្រតូវបនកណំតថ់ជ "គណនី សយ ្ឋ នមនិ្រតមឹ្រតូវ (Bad Address Accounts)" េនកនុង្របពន័ធេចញវកិយ័ប្័រត 
េហើយពត័ម៌ន សយ ្ឋ ននងឹ្រតូវបនេផទ ងផទ ត ់នងិែកត្រមូវេ យេ្របើកមមវធិ ី“រលំង ន” ែដល ចរកបនពភីគទីបី។ី ជទេូទ 
េនេពលែដលគណនមីយួ្រតូវបន កទ់ងថ់ជ សយ ្ឋ នមនិ្រតមឹ្រតូវ (Bad Address) េនះគម នេសចក្តែីថ្លងករណ៍ 
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ឬលខិតិបែនថម មយួ្រតូវបនដេំណើ រករេទ លះុ្រ ែតមន សយ ្ឋ នថមមីយួ្រតូវបនកណំតអ់ត្តសញញ ណ។ 
បនបន្តេផញើេសចក្តែីថ្លងករណ៍េទកន់ សយ ្ឋ នមនិ្រតមឹ្រតូវគទំឺងមនិសម្រសបខងពនធ ករ េហើយ ចប ្ត ល
ឱយមនកររេំ ភបពំនសទិធឯិកជន HIPAA ។ 
គណនី សយ ្ឋ នមនិ្រតមឹ្រតូវនងឹ្រតូវបន កទ់ងេ់នកនុង្របពន័ធចះុេឈម ះេដើមបីជនូដណឹំងដលប់គុគលកិែដលចលូរមួកនុងដេំណើ រករ
ចះុេឈម ះេដើមបីទទលួបន សយ ្ឋ នថមពីអីនកជមង។ឺ គណនែីដលមនពត័ម៌ន្របជ ្រស្តថមបីផំតុែដលមន សយ ្ឋ នមនិ្រតមឹ្រតូវ 
(Bad Address) ច្រតូវបនបញជូ នេទកនភ់ន កង់រខងេ្រកជបណុំលមនិល្អ (Bad Debt) ស្រមបក់រ ម នបែនថម 
េលើកែលងែតគណនបីណុំលមនិល្អសេ្រងគ ះបនទ ន ់(Emergent Bad Debt) ែដលមនសក្ត នពុលនងឹ្រតូវអនវុត្តស្រមប ់120 
ៃថងមនុេពល ក។់ 

8) ករែកត្រមូវសមតុលយតិចតួច។ ករទទួល គ លៃ់ថ្លករដំេណើ រករេសចក្តីែថ្លងករណ៍ និងសកមមភពករ្របមូល្របក់ 
មនទីរេពទយ ចទប់ ក ត់េសចក្តីែថ្លងករណ៍េនេលើគណនីេនេ្រកមក្រមតិ "ករេចញវកិ័យប្័រតដុ ្ល រតចូ" ។ 
្រសេដៀងគន េនះែដរ បនទ ប់ពីករេចញវកិ័យប្័រត មនទីរេពទយ ចកណំត់ករ្របមូល្របក់ និងសកមមភព្រ វ្រជវ
េលើសមតុលយតចូៗ នងិែកត្រមូវគណនីេ្រកមក្រមិត "ករលបុសមតុលយតចូ" ។ កនុងករណី កេ៏ យ 
ករែកត្រមូវសមតុលយតូចែដលសថតិេ្រកមែផនកេនះ្រតវូបនេចញវកិ័យប័្រតេទ HSN ។ 
ក្រមតិសមតុលយទបធមម ្រតូវបនអនុវត្តចេំពះសមតុលយគណនីអនកធនែដលមនចំននួតចិជង $ 10.00 ។  

C. េសចក្តជីនូដណឹំងអពំបីនទុកបែនថម 

មនទីរេពទយនឹងែថរក ដំេណើ រករេដើមបីកំណតអ់ត្តសញញ ណសមតលុយអនកជមងទំឺងអសែ់ដលសថតិេនេ្រកម Health Safety Net Trust Fund 
Surcharge ដូចបនបញជ ក់េនកនុង 101 CMR 614 ។ ចនំួនទឹក្របកប់នទុកបែនថមនងឹ្រតូវបនេចញវកិកយប្័រតដលអ់នកជមងឺ 
និងមលូនិធិែដល្របមូលបនបនេផទរេទកន ់HSN មកលវភិគែដលបនេសនើសុ។ំ 

D. ករេរៀបចកំរបង្់របក ់ 

1) សរបុ ករបង្់របក់ ច្រតូវបនេធ្វើេឡើងេនកនុងករកំណតេ់ផ ងៗគន េន្រគប់មនទីរេពទយៃដគូទំងអស។់ 
ករេរៀបចំេដើមបពីនយរករបង់្របក់ គេ្រមងបង់្របក់ ឬករបង់្របក់មួយែផនកៃនករ ក់្របក់
ជធមម ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យេស ករទទួល គ លម់នទីរេពទយ ឬដំេ ះ្រ យករេចញវកិយ័ប័្រត PHS ។ 
ករេរៀបចំករបង់្របក់ទំងអសន់ឹងអនុេ មេទ មលកខណៈវនិិចឆ័យែដលបនកំណត់ជមនុ េហើយ្រតូវបន
កត់្រ ឱយបន្រតឹម្រតូវេនកនុង្របព័នធេចញវកិ័យប័្រត និងចុះេឈម ះរបសម់នទីរេពទយ។ 
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2) ទ្រមង់ៃនករបង្់របក់ 

(a) ករបង់្របក់ជមនុ ច្រតវូបនេធ្វើេឡើងេ យមូលបបទនប័្រតមនធនគរ/នងិមូលបបទនប័្រតែដលមនករបញជ ក ់
ករេផទរ្របក ់ឬកតឥណទន/ឥណពនធ។ ច្់របក់មនិ្រតវូបនទទួលយកេនទី ំងមនទីរេពទយភគេ្រចើនបំផតុ។ 
មូលបបទនប័្រតផទ លខ់្លួនពធីនគរសហរដ្ឋ េមរកិ្រតូវបនទទួលយកជទូេទស្រមប់សមតុលយមនទកឹ្របក់តចិជង 
$5,000 លះុ្រ ែតមន្របវត្តិៃនករ្រតួតពិនតិយែដលប ជ័យេ រទកឹ្របកម់និ្រគប់្រគន់។ 
មូលបបទនប័្រតផទ លខ់្លួន ច្រតវូបនេសនើរសុឱំយបន្រគប់្រគន់ មនុេស ែដលបនកណំត់កលវភិគេដើមបី
អនុញញ តេពលេវ ស្រមប់ករេផទ ងផទ ត់មូលបបទនប័្រត។ 
អនកជមងឺែដលមន្របវត្តិបំណុលមនិល្អ ច្រតវូបន្រតួតពិនតិយេមើលជលកខណៈបគុគលេដើមបកីំណតវ់ធិីបង់្របកែ់ដលសមរមយ។ 

(b) ្របអប់ចក់េ រធនគរ។ 
ករបង់្របកេ់ យមូលបបទនប្័រតផទ លខ់្លួន ច្រតូវបនេធ្វើេឡើងេទកនុង្របអប់េ រធនគររបសម់នទីរេពទយ។ 
ករបង់្របក់ មកតឥណទនមិន្រតូវបនទទលួយក មករេផញើសបំុ្រតេទ។ 

(c) ករបង់្របក់ នងិករេចញវកិ័យប័្រតេអឡចិ្រតូនចិៃដគូ។ ទី ំងជេ្រចើនផ្តលន់ូវករចូលេ្របើេអឡចិ្រតូនកិ 
និងករបង់្របកវ់កិ័យប័្រតេអឡកិ្រតនូិកេ យេ្របើប័ណ្ណឥណទន/ឥណពនធ ឬករេផទរ ACH មធនគរ។ 

(d) ករបង់្របក្់រតូវបនទទួលយក មរយៈករេ ទូរសព័ទេទកន់មជឈមណ្ឌ លករេ ទូរសព័ទPHS Patient Billing 
Solutions Call Center ឬមជឈមណ្ឌ លេស អតថិិជនែដលបនកំណត់េផ ងេទៀត។  

(e) មនទីរេពទយនងឹែថរក ដំេណើ រករពិនិតយ ម ន ‘មិនល្អ’ នងិប្រញច សក់របង់្របក់ មួយែដល ច
្រតូវបនអនុវត្តចេំពះគណនីរបសអ់នកជមងឺ។ ករ ក់ពកយេសនើសុមំូលបបទនប័្រត 'មិនល្អ' ចជ
មូលេហតុៃនករ ក់ពកយេសនើសុគំណនីេទជបណុំលមិនល្អ ។ 

3) របូិយប័ណ្ណ។ លះុ្រ ែតមនករ្រពមេ្រព ងគន េផ ងេទៀត ករបង្់របក់នឹង្រតូវេធ្វើេឡើងជរបូិយបណ័្ណ េមរកិ។ 
ករបង់្របកែ់ដលេធ្វើេឡើងជរបូយិប័ណ្ណែដលមនិែមនជ្របក់ដុ ្ល រ េមរកិនឹង្រតូវបនអនុវត្ត មអ្រ ប្តូ រ្របក់ែដល
បនបញជ ក់េ យធនគររបសម់នទីរេពទយ េ យមិនគតិៃថ្លប្តូ រ្របក់េឡើយ។ 

4) គេ្រមងបង់្របក់ 
គេ្រមងបង់្របក់ ចរកបនស្រមប់អនកជមងទំឺងអសេ់នេលើករេសនើសុែំដលបនផ្តលជ់ូនថគណនីរបសព់កួេគគទឺនស់ម័យ។ 
ករទទួលយកជចុងេ្រកយៃនគេ្រមងបង់្របក់គសឺថតិេនេលើករ្រតួតពិនិតយេពញេលញៃន ថ នភពរបសអ់នកជមង ឺ
និង្របវត្តិៃនករបង់្របក។់ ដំេ ះ្រ យករេចញវកិ័យប័្រតអនកជមង ឺPHS នងឹដំេណើ រករ និង ម ន្រគប់គេ្រមងបង់្របក់
របសអ់នកជមងឺទំងអស។់ គេ្រមងជទូេទនឹង្រគបដណ្ត ប់សមតុលយេបើកចំហេន្រគប់មនទរីេពទយៃដគែូដលបនចុះេឈម ះេន 
eCare ៃដគ។ូ េន្រគប់ចំណុចែដល ចេធ្វើេទបន 
គេ្រមងបង់្របក់នឹង្រតូវបនសរំបសរំលួេនទទំូងអងគភពទំងអស។់ 
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(a) គេ្រមងបង់្របក់ស្រមប់ តៃម្ល្រតូវបង់្របចំឆន ំមនុេពលធន ៉បរ់ងបង់ឱយជែផនក HSN (HSN Partial Deductibles) 
និង ករលបំកែផនកេវជជ ្រស្ត (Medical Hardship)៖ 

(i) ករបង់្របកដ់ំបងូៃនចំននួតចិជង $ 500 ឬ 20% ៃនសមតុលយតៃម្ល្រតូវបង្់របចំឆន ំមុនេពលធន ៉ប់រងបង់
ឱយ ច្រតូវបនទមទរ ែដលរមួបញចូ លទំងករ ក់្របក់ទំងអសែ់ដលទទួលយក មុនេស ែដល
បនផ្តលជ់ូនេនកនុង្រពឹត្តិករណ៍ែដលេស មនិបនទ ន់/មិនសេ្រងគ ះបនទ ន់។ 

(ii) គេ្រមងបង់្របក់រយៈេពលមយួឆន ំ (One-year Payment) នងឹ្រតូវបនផ្តលជ់ូនេនេលើសមតុលយទឹក្របក់ចនំួន 
$1,000 ឬតិចជង និងរហតូដលេ់ទពីរឆន ំេនេលើសមតុលយេផ ងេទៀតទំងអស។់ 
អនកជមងឺទំងេនះនឹង្រតូវបនផ្តលន់ូវចនំួនទឹក្របក់ករបង្់របក់្របចំែខ $25 ស្រមប់គេ្រមងទំងេនះ។ 

(b) គេ្រមងបង់្របក់ស្រមប់អនកជមងឺដៃទេទៀតទំងអស ់

(i) អតិបរមមួយឆន ំស្រមប់សមតលុយទឹក្របកច់ំននួ $1,000 ឬតចិជងេនះ 

(ii) អតិបរមពីរឆន ំស្រមប់សមតលុយទឹក្របកច់ំននួ $1,000 ឬេ្រចើនជងេនះ 

(iii) គេ្រមងបង់្របក់យរូជងេនះ ច្រតូវបនផ្តលជ់ូនេនកនុងកលៈេទសៈពិេសសេ យមនករអនមុ័តពីថន ក ់

្រគប់្រគងជន់ខពស។់ 

(iv) គម នគេ្រមង មួយនឹង្រតូវបនផ្តលជ់ូនជមួយនឹងករចំ យ្របចំែខតិចជង  
$25 េឡើយ 

(c) គម នករ្របក់ មួយនឹង្រតូវបនគិតេទេលើសមតុលយែដលអនកជមងឺបនយល្់រពមេលើគេ្រមងបង់្របក់ 
េហើយអនកជមងឺដងឹលអឺំពីករបង់្របក់។ 

(d) គេ្រមងគួរែត្រតវូបន្រតតួពនិិតយេឡើងវញិឱយបនេទៀងទត់េដើមបធីនថករបង់្របក់ទំងអសគ់ទឺន់េពលេវ ។ 
្របសនិេបើអនកជមងឺបនខកខនករបង់្របកច់ំននួពីរដងជប់ៗ គន  េនះមនទីរេពទយ ច កគ់ណនីេទ ជបណុំល
មិនល្អ។ េនេពលមនករជូនដណឹំងពីអនកជមងឺែដលមនករ ផ្ល សប់្តូ រកលៈេទសៈែផនកហរិញញវតថុ  
មនទីរេពទយ ចេធ្វើករ យតៃម្លេឡើងវញិពីកតព្វកិចច បង់្របកែ់ដល្រតូវបង់របសអ់នកជមងឺ។ 

E. ថ នភពពេិសស - ករេចញវកិកយប្រត  

1) ភពក ័យធនរបសអ់នកជមងឺ។ 
មនទីរេពទយនងឹេធ្វើករខំ្របងឹែ្របងេ យសមេហតុសមផលេដើមបី ម ន លក់រជូនដំណឹងអំពភីពក ័យធន 
និងរក ទុកឯក រទំងេនះេដើមបីធនថ លន់ីតិវធិតីុ ករែដលបនអនុម័ត្រតូវបនអនុវត្ត ែដលរមួទំង
ករ ក់ពកយបណ្តឹ ងជមួយតុ ករឱយបនសម្រសប ឬករេលើកែលងបំណុល។  
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2) អនកជមងឺបន ្ល ប់។ េនេពលែដលសមរមយ នងិករចំ យមន្របសទិធិភព មនទីរេពទយនឹងេធ្វើករែស្វងរកអចលន្រទពយ 
េចញវកិ័យប្័រតអចលន្រទពយ នងិ ក់ពកយសុសំទិធិយក្រទពយសមបត្តិរបសក់ូនបំណុលពីែផនកអចលន្រទពយ។  

 
3) េ្រគះថន ករថយន្ត (Motor Vehicle Accidents (MVA)) និងករទទលួខុស្រតូវរបសភ់គីទីបី (Third Party Liability) ៖ 

ករខតិខំ្របងឹែ្របងែដលសមេហតសុមផលនងឹ្រតវូបនេធ្វើេឡើងេដើមបីេចញវកិ័យប្័រតេទ្រកុមហ៊នុ MVA / TPL 
េដើមបី្របមលូចំននួទឹក្របកក់រពរកររងរបសួផទ លខ់្លួន (Personal Injury Protection (PIP)) មួយ។ 
ពកយបណ្តឹ ងទមទរធន ៉ប់រងនងឹ្រតូវបនដំេណើ រករបនទ ប់ព ីPIP អស។់ មនទីរេពទយក៏ ច កព់កយសុសំទិធិយក្រទពយសមបត្តិ
របសក់នូបណុំល្របឆំងនឹងករបង់្របកក់ររងរបសួែផនក ងកយនេពលអនគតែដលេធ្វើេឡើងេ យ្រកុមហ៊នុ MVA 
ចំេពះអនកជមង ឺ្របសនិេបើេយើង ចបេងកើតេឈម ះេមធវរីបសអ់នកជមងឺែដល្រគប់្រគងពកយបណ្តឹ ងេនះ។ 
ពកយបណ្តឹ ងទមទរនងឹមិន្រតូវបនបញជូ នេទកន ់HSN 
ទលែ់តមនករបញច ប់កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងពយយមេដើមបី្របមលូ្របក់សមតុលយពភីគីេផ ងេទៀតបនអស។់ 

មក្រមិតែដល ចេទបន អនកជមងឺនឹង្រតូវបនរលំកឹថ ពកួេគមនភរកិចច យករណ៍អំពីពកយបណ្តឹ ង TPL ែដល
មនសក្ត នពុល កនុងរយៈេពល 10 ៃថងបនទ ប់ពកីរេបើកពកយបណ្តឹ ងទមទរេទកនក់រយិលយ័ Medicaid (Office of Medicaid) ឬ 
HSN ។ លក់រ ្ត រេឡើងវញិ មយួបនទទលួបនទ ប់ពីករ ក់ពកយបណ្តឹ ងទមទរេទកន ់HSN នឹង្រតវូបនទទូត់សង
្របឆំងនឹងពកយបណ្តឹ ងេដើម េហើយ្រតូវបន យករណ៍េទកន ់HSN ែដលរមួបញចូ លទំងករលបុេចល ឬផ្តលឱ់យវញិ។ 

4) េ្រគះថន កយ់នយន្ត (MVA) 

និងទំនលួខសុ្រតវូរបសត់តយីៈអនកជមងឺែដលមនករធន ៉ប់រងសខុភព ចេ្រជើសេរ ើសទទលួករបង់ៃថ្លធន ៉ប់រងសខុភព
េនមនទរីេពទយ។ សមតលុយែដលបនេចញវកិកយប្រតជូនអនកជំងនឺឹងមិន្រតូវបនកតប់នថយឬែកសរំលួធមម េទ។ 
5) សណំងស្រមប់បុគគលកិ សណំងស្រមប់បគុគលកិ៖ ពកយបណ្តឹ ងទមទរ WCA ្រតូវបនទទូត់ជទូេទ
ជមួយនឹង្រកុមហ៊នុ WCA ្របសនិេបើមនករ្រគបដណ្ត ប្់រតមឹ្រតវូ។ 
មនទីរេពទយនងឹេធ្វើករខិតខ្ំរបងឹែ្របងសមេហតុសមផលេដើមបបីន្តករ្រគបដណ្ត ប់ WCA ែដលរមួទំងករ ក់ពកយ
បណ្តឹ ងផ្លូ វចបប។់ ្របសនិេបើមិនមនករ្រគបដណ្ត ប់ WCA ពកយបណ្តឹ ងទមទរ្រតូវបន្រគប្់រគងកនុងលកខណៈធមម ។  

 
6) ករ្រគបដណ្ត ប់ទីពរី HSN៖ មនទីរេពទយនងឹខតិខំ្របឹងែ្របងពយយមេដើមបកីណំត់ករ ក់ពកយបណ្តឹ ងេទកន់ HSN 
ជអនកផ្តលេ់ស ទីពីរចំេពះសមតុលយទំងេនះែដល្រតូវបនចត់ទុកថបន្រគបដណ្ត បេ់ យ HSN ែដលរមួទំងតៃម្ល
្រតូវបង់្របចំឆន ំមុនេពលធន ៉ប់រងបងឱ់យ សហធន ៉ប់រង និងេស ែដលមនិមនករ្រគបដណ្ត ប់ 
ែដលរមួទំងករណីែដលអនកជមងបឺនអសល់ទធភពទទួលបនអតថ្របេយជន៍ ឬចះុេឈម ះជមួយអនកបង់្របកម់ិន
សកមមេនេពលែដលេស ្រតវូបនបង្ហ ញ។ 
ពកយបណ្តឹ ងស្រមប់េស ែដល្រតូវបនបដិេសធេ យ រកំហសុបេចចកេទសជមួយពកយបណ្តឹ ង 
ឬករបដេិសធបេចចកេទសេផ ងេទៀតដូចបនគសូបញជ ក់កនុង 101 CMR 613.03 (1) (c) នឹងមិន្រតវូបនបញជូ នេទកន់ HSN 
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េទ។ ្របសនិេបើមនទីរេពទយទទួលបនករបង់្របក់បែនថម ឬែកត្រមូវេលើពកយបណ្តឹ ងែដលបនបញជូ នេទកន់ HSN 
រចួេហើយេនះពកយបណ្តឹ ងែដល្រតូវបនែកត្រមូវនងឹ្រតវូបញជូ នេទ HSN ។ 
7) តៃម្ល្រតូវបង់្របចំឆន ំមុនេពលធន ៉ប់រងបងឱ់យ HSN ជែផនក (Partial HSN Deductible)៖ មនទរីេពទយនឹងេចញ
វកិ័យប័្រតអនកជមងឺស្រមប់ 100% ៃនករកត់កង HSN ជែផនក (Partial HSN Deductible) 
្របចំែខរបសព់កួេគរហតូដលប់នទុកេសមើនងឹករកត់កង្របចំឆន ំែដល្រតូវបនេចញវកិ័យប័្រតជូនអនកជមងឺ េ យ ប់
បញចូ លទំងសមតុលយែដលបញចូ លកនុងគេ្រមងបង់្របក់។ ពកយបណ្តឹ ងនងឹមនិ្រតូវបន កជ់ូនេទ HSN េទ រហតូដល់
តៃម្ល្រតូវបង់្របចំឆន ំមុនេពលធន ៉ប់រងបងឱ់យរបសអ់នកជមងឺ្រតូវបនបេំពញ្រតឹម្រតូវ។ 
ករេនះរមួបញចូ លទំងទី ំងផក យរណប និងមជឈមណ្ឌ លសខុភពមនទីរេពទយ (Hospital Health Centers) 
ែដលកំពងុ្របតបិត្តិករជែផនកមយួៃន ជញ ប័ណ្ណមនទីរេពទយ។ 

 
8) ជនរងេ្រគះៃនឧ្រកិដ្ឋកមមហងិ ៖ ជនរងេ្រគះៃនឧ្រកិដ្ឋកមមហងិ ៖ មនទីរេពទយនឹង
ជួយអនកជមងកឺនុងករ ក់ពកយបណ្តឹ ងទមទរជមួយកមមវធិីជនរងេ្រគះៃនកមមវធិីឧ្រកិដ្ឋកមមហងិ របសអ់គគេមធវរីបស ់
MA (MA Attorney General’s Victims of Violent Crime)។ កនុងករណីភគេ្រចើនបផំុត ករេចញវកិយ័ប័្រតេទ
អនកជមងឺនងឹ្រតូវបនផ្អ ក ខណៈេពលែដលពកយបណ្តឹ ង VVC កពំងុរង់ចំ។ ជទូេទ 
ករបង់្របក់ទំងេនះ្រតូវបនចត់ទុកថ 
ជករបង់្របក់េពញេលញេ យមិនមនចនំួនទឹក្របកែ់ដលបនេចញវកិ័យប័្រតឱយអនកជមងឺ។ 
 

10. ករ កប់ណុំលមនិល្អ (BAD DEBT PLACEMENT) 

េនេពលែដលកចិចខិតខំ្របឹងែ្របង្របមូល្របក់ៃផទកនុង្រតូវបនអស ់គណនី ច្រតូវបនសរេសរេទជបំណុលមិនល្អ។ ជធមម  
នឹងេកើតេឡើងបនទ ប់ពគីណនបីនបញច ប់វដ្តៃនករេចញវកិ័យប្័រតរយៈេពល 120 ៃថង ជមួយករណីេលើកែលងមយួចំនួន 

េ យ រែត សយ ្ឋ នមិន្រតមឹ្រតូវ (Bad Address) ឬកលៈេទសៈបនធូ របនថយេផ ងេទៀត។ គណនីេនកនុងបណុំលមិនល្អ (Bad 
Debt) ជទូេទនងឹទទួលបនកិចចខិតខ្ំរបងឹែ្របង្របមូល្របកប់ែនថម មរយៈ្របភពមួយចនំួន ែដលរមួទំងបគុគលកិៃផទកនុង 
ភន ក់ងរ្របមូល្របក់ខងេ្រក ឬេមធវ្ីរបមូល្របក់។ មនទីរេពទយនឹងធនថ លក់រ ម នបំណុលមិនល្អ 
មិនថបគុគលកិខងកនុង ឬទីភន ក់ងរខងេ្រក្រតូវ្របកន់ខជ ប់ដចូខងេ្រកម៖ 

A. ករេធ្វើរបយករណ៍ឥណទន  

ជទូេទ ខណៈេពលែដលមនទីរេពទយជធមម មនិេធ្វើបយករណ៍អនកជមងឺអពំីបណុំលមិនល្អដលក់រយិលយ័ឥណទន មយួ 
េនះេគលនេយបយេនះមនិមនបំណងរតឹបន្តឹងមនទរីេពទយពីករចត់វធិនករេនះេនកនុងករណីជក់ ក់ មួយ 
ឬេដើមបីកំណត់មនទីរេពទយពីករេធ្វើដូេចនះេនៃថងអនគតេឡើយ។ មនទីរេពទយ នងិភន ក់ងររបសខ់្លួន ចេ្របើ្របសេ់ស របស់
ករយិលយ័ឥណទនេដើមបីកណំត់អត្តសញញ ណចំ ត់ថន កឥ់ណទនរបសអ់នកជមងឺកនុងេគលបំណងកំណត់សមតថភពរបសអ់នក
ជមងឺកនុងករបេំពញកតព្វកិចចែផនកហរិញញវតថុ របសព់ួកេគ។ 
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B. វ ិ ទ 

មនទីរេពទយ នងិភន ក់ងររបសខ់្លួន ចបន្តវ ិ ទ្របឆំងនងឹអនកជមងឺេដើមបីធនករវនិិចឆ័យរបសត់ុ ករ ចំេពះបំណុលែដលជពំក់
មនទីរេពទយ។ កនុងករណី កេ៏ យ ករសរេសរបញឈប់ (្រតូវបនេគ គ លថ់ជ "ឯក រភជ ប់ ងកយ" េនកនុង រព័ត៌មន
ដេ៏ពញនិយម) ្រតូវបនេ្របើជែផនកមួយៃនកិចចខិតខំ្របងឹែ្របង្របមលូ្របក់។  

C. សទិធយិក្រទពយសមបត្តរិបសក់នូបណុំល  

មនទីរេពទយ ចនងឹបន្តឯក រភជ ប់ ្របតិបត្ត ិនងិករលក់្រទពយសមបត្តិបនទ ប់ពមីនករ្រតតួពិនិតយេមើល នងិករអនុមត័របស្់របធន
ែផនកហរិញញវតថុ របសម់នទីរេពទយ។ េលើសពីេនះេទៀត ចំេពះករណីទំងអសែ់ដលពកព់័នធនឹងអនកជមងឺែដលបនកណំត់េ យករយិលយ័ 
Medicaid (Office of Medicaid) ថជ្របក់ចំណូលទប ឬមនលកខណៈសមបត្តិ្រគប្់រគន់ស្រមប់កមមវធិជីំនួយ មយួ 
មនទីរេពទយនឹងមនិែស្វងរកករ្របតបិត្តិ មផ្លូ វចបប់្របឆំងនឹងលេំន ្ឋ នផទ លខ់្លួនរបសអ់នកជមងឺ ឬអនកធន េ យគម នករអនុម័តពី
្រកុម្របឹក ភបិលរបសម់នទីរេពទយៃនអនកធន ៉បរ់ង (Hospital’s Board of Trustees)។  

D. ទភីន កង់រ្របមលូ្របក ់

ទីភន ក់ងរ មយួែដលកំពងុែស្វងរកករ្របមលូ្របក់សមតលុយអនកជមងឺកនុងនមមនទីរេពទយនងឹ្រតូវបនត្រមូវឱយអនុេ ម ម 

េគលនេយបយឥណទន នងិករ្របមូល្របក់ (Credit and Collection Policy) េនះ។ 
លព់កយបណ្តឹ ងអនកជមងឺសខំន់ មួយ្រតូវបន យករណ៏េទកន់មនទីរេពទយេដើមបី្រតតួពនិិតយេឡើងវញិ នងិករ ម ន។ 

ភន ក់ងរទំងអសន់ឹងេគរពយ៉ងេពញេលញ មបទបញញត្តិករ្របមូល្របកប់ណុំលេ យយតុ្តិធមរ៌បសស់ហព័នធ (Federal Fair 
Debt Collection) កដ៏ូចជបទបញញត្តិ្របមូល្របក់បំណុលែដល ចកំណត់េ យអគគេមធវរីដ្ឋម៉ ឈេូសត (Massachusetts 
Attorney General)។ ភន ក់ងរទំងអសន់ងឹ យករណ៍ពីករ្របមូល្របក់ ឬសកមមភពគណនីេផ ងេទៀត ែដលរមួទំង
ករសេ្រមចចិត្តបញឈប់កចិចខតិខ្ំរបឹងែ្របង្របមលូ្របក់ទន់េពលេវ ។ ជទូេទ ទីភន ក់ងរនងឹបញឈបក់ិចចខិតខំ្របងឹែ្របង
្របមូល្របកេ់លើគណនី មួយែដល ក់ជមយួពួកេគកនុងរយៈេពល 1 ឆន ំ ែដលគម នសកមម ករបង់្របក់ 
សក្ត នុពលនេពលបចចុបបនន មួយស្រមប់ករបង្់របក់។  

11. សមតលុយឥណទន នងិករសង្របកវ់ញិ 

ជទូេទ មនទីរេពទយនងឹសង្របកវ់ញិដលអ់នកជមងនឺូវ
សមតុលយឥណទន មួយែដល ចប ្ត លមកពមីូលនធិិេលើសពីករ្របមលូ្របក់ពីអនកជមងឺ។ 
កនុងករណីែដលកិចចខតិខ្ំរបងឹែ្របងេដើមបីសង្របក់វញិនូវសមតុលយឥណទនអនកជមងឺ / អនកធនមិន ចសេ្រមចបន 
មនទីរេពទយនងឹ្របគលស់មតុលយឥណទនេទឱយហរិញញកិរដ្ឋៃន Commonwealth of Massachusetts 
្រសប មបទបញញត្តិរបសអ់ចលន្រទពយែដលេបះបង់េចលរបសរ់ដ្ឋ។ 
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12. ្រពតឹ្ដកិរណ៍រ ច យករណ៍សខំន់ៗ  (SRE) 

មនទីរេពទយេនះរក នូវករអនុេ ម មត្រមូវករទមទរករេចញវកិ័យប័្រត ែដលរមួបញចូ លទំងនយក ្ឋ នបទបញញត្តិសខុភព ធរណៈ 
(Department of Public Health) (105 CMR 130.332) ស្រមប់ករមិនបង់្របក់េស ជក់ ក់ ឬករចូលវញិែដល
មនទីរេពទយកំណតគ់ឺជលទធផលៃន្រពឹត្ដិករណ៍រ ច យករណ៍សខំន់ៗ (Serious Reportable Events) (SRE) ។ 
្រពឹត្ដិករណ៍រ ច យករណ៍សខំន់ៗ (SREs) ែដលមិនមនេនមនទីរេពទយ្រតូវបនដកេចញពីករកំណតៃ់នករមិនបង្់របក់។ 
មនទីរេពទយកម៏និែស្វងរកករបង់្របក់ពីអនកជមងឺមន្របក់ចំណូលទបែដលមនសទិធិបនកមមវធិបី ្ត ញសវុតថិភពសខុភព (Health Safety Net) 
ែដលពកយបណ្តឹ ង្រតូវបនបដេិសធជដំបងូ េ យកមមវធិីធន ៉ប់រងេ យ រកំហសុៃនករេចញវកិយប័្រតរដ្ឋបលេ យមនទីរេពទយ។។ 
មនទីរេពទយករ៏ក ព័ត៌មនទំងអសេ់ យអនុេ មេទ មចបប់សហព័នធរដ្ឋ និងភពឯកជនរដ្ឋ សន្តិសខុ នងិចបប់លចួអត្តសញញ ណ។ 

13. សទិធ ិនងិករទទលួខសុ្រតូវរបសអ់នកជមង ឺ

A. ករទទលួខសុ្រតូវរបសអ់នកជមង ឺ

គឺជកតព្វកិចចរបសអ់នកជមងកឺនុងករ៖ 

 ផ្តលជ់ូនធន ៉ប់រងេពញេលញ និងទន់េពលេវ  និងពត័៌មន្របជ ្រស្ត េហើយជូនដំណឹងេទមនទីរេពទយ នងិរដ្ឋ 
្របសនិេបើអនកជមងឺសថតិេនកនុងកមមវធិីរដ្ឋៃនករផ្ល សប់្តូ រ មួយកនុង ថ នភពរបសព់ួកេគ ែដលរមួទំង 
ប៉ុែន្តមិនមនកណំត់ចំេពះ ករផ្ល សប់្តូ រ ថ នភព្របក់ចំណូល ឬ ថ នភពធន ៉ប់រង  

 ស្រមប់ពលរដ្ឋរដ្ឋម៉ ឈេូសត សមូ កព់កយេសនើសុ ំនងិែថរក ករ្រគបដណ្ត ប់
មរយៈកមមវធិីែដលឧបតថមភេ យរ ្ឋ ភិបល មយួែដលពកួេគ ចមនលកខណៈ្រគប់្រគន់ ែដលរមួទំង

ករ ក់សណំុំឯក រចំបច់ទំងអសក់នុង ងេពលេវ ែដល្រតូវករផង។ អនកជមងឺទំងអសគ់ួរែតទទលួ 
និងែថរក ករ្រគបដណ្ត ប់ៃនធន ៉ប់រង ្របសនិេបើមនករ្រគបដណ្ត ប់ែដលមនតៃំលសមរមយស្រមប់ពកួេគ។ 
ជូនដំណឹងដលម់នទីរេពទយអំពកីរ្រគបដណ្ត ប់េ្រគះថន ក់រថយន្ត (Motor Vehicle Accident) ែដលមនសក្ត នុពល ករ្រគបដណ្ត ប់
បំណុលរបសភ់គីទីបី ឬករ្រគបដណ្ត ប់សណំងស្រមប់បុគគលកិ។ ស្រមប់អនកជមងឺែដល្រគបដណ្ត ប់េ យកមមវធិីរដ្ឋ 
្រតូវ ក់ពកយបណ្តឹ ងទមទរសណំង ្របសនិេបើមន ែដលពក់ពន័ធនឹងេ្រគះថន ក់ មយួ កររងរបួស ឬករបត់បង់ មយួ 
េហើយជនូដំណឹងដលក់មមវធិីរដ្ឋ (ឧទហរណ៍ ករយិលយ័ Medicaid (Office of Medicaid) នងិប ្ត ញសវុត្តភិពសខុភព (Health 
Safety Net)) កនុងរយៈេពលដបៃ់ថងៃនព័តម៌នែដលទក់ទងនងឹបណ្តឹ ង ឬពកយបណ្តឹ ងទមទរ 
ធន ៉ប់រងែដលនឹង្រគបដណ្ត ប់ៃថ្លេស ែដលបនផ្តលជ់ូនេ យមនទីរេពទយ។ 
អនកជមង្ឺរតូវបនទមទរបែនថមេទៀតឱយផ្តលស់ទិធិឱយករបង់្របក់របសភ់គីទីប ីែដលនឹង្រគបដណ្ត ប់េលើ
ៃថ្លេស ែដលបនបង់េ យករយិលយ័រដ្ឋ ម៉ ឈេូសត ៃន Medicaid (Office of Medicaid) ឬប ្ត ញសវុត្តភិពសខុភព 
(Health Safety Net) ។  

 េធ្វើករខតិខំ្របឹងែ្របងសមេហតសុមផលេដើមបយីលព់ីែដនកណំត់ៃនករ្រគបដណ្ត ប់ករធន ៉ប់រងរបសព់ួកេគ 
ែដលរមួបញចូ លទំងែដនកំណតប់ ្ដ ញ ែដនកណំត់ករ្រគបដណ្ត ប់េស  នងិករទទួលខុស្រតូវែផនកហរិញញវតថុ
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េ យ រែតករធន ៉ប់រងមនែដនកំណត់ តៃម្លរមួចំែណកេពលេទេពទយម្តង សហធន ៉ប់រង និងតៃម្ល្រតវូបង់្របចំ
ឆន ំមុនេពលធន ៉ប់រងបងឱ់យ។  

 អនុេ មេទ មករបញជូ នធន ៉ប់រង ករអនុញញ តជមនុ នងិេគលនេយបយ្រគប់្រគងែផនកេវជជ ្រស្តេផ ងេទៀត។  

 អនុេ ម មត្រមូវៃនករធន ៉ប់រងេផ ងេទៀត ែដលរមួទំងករបញច ប់ករស្រមបស្រមួលៃនទ្រមង់អតថ្របេយជន៍ 
ករេធ្វើបចចុបបននភពព័ត៌មនសមជិកភព ករេធ្វើបចចុបបននភពពត័៌មន្រគេូពទយ និងត្រមូវករអនកបង់្របកេ់ផ ងេទៀត 

 តៃម្លរមួចែំណកេពលេទេពទយម្តង តៃម្ល្រតវូបង់្របចំឆន ំមុនេពលធន ៉ប់រងបងឱ់យ នងិសហធន ៉ប់រង 
កនុងលកខណៈទន់េពលេវ ។  

 ផ្តលជ់ូនករ កទ់ន់សម័យ្របជ ្រស្តទន់េពលេវ  ករធន ៉ប់រង និងភពមនសទិធ HSN នងិទនិនន័យតៃម្ល្រតូវបង់
្របចំឆន ំមុនេពលធន ៉ប់រងបង់ឱយ្របចំឆន ំ។ 

B. េគលនេយបយមនិេរ ើសេអើង 

មនទីរេពទយនងឹមនិេរ ើសេអើងេលើមលូ ្ឋ នពូជ សន៍ ពណ៌សមបុរ េដើមកំេណើ តជតិ សន៍ ភពជពលរដ្ឋ ែខ ្រស យ សន 
េគលជំេនឿ េភទ អត្តសញញ ណេយនឌ័រ ទំេនរផ្លូ វេភទ យ ុឬពិករភពេនកនុងេគលនេយបយរបសខ់្លួន 
ឬកនុងករអនវុត្តេគលនេយបយពក់ព័នធនងឹ ករទិញ និងករេផទ ងផទ ត់ពត័៌មនែផនកហរិញញវតថុ  ករ ក់ចូលវញិជមុន 
ឬករពយបលជមុន គេ្រមងបង់្របក់ បនពនយរេពល ឬបន្រចនេចល ឬភពមនសទិធិស្រមប់ប ្ត ញសវុតថិភពសខុភព 
(Health Safety Net) ។ 

14. ករ យករណ៍ សវនកមម នងិករអនេុ ម មបទបញញត្ត ិ

មនទីរេពទយនងឹអនុេ ម មត្រមូវករ យករណ៍ទំងអសែ់ដលបនកំណត់េ យ MGL c. 118G និង 101 CMR 613, 614 
ែដលពក់ពន័ធ នងិ្រពតឹ្តិប័្រតពត័ម៌នរដ្ឋបលែដលពក់ព័នធ។ 
 
មនទីរេពទយនងឹរក កំណត្់រ សកមមភពែដលបនេធ្វើេឡើង េ យអនុេ ម មលកខណៈវនិចិឆយ័ និងត្រមូវករៃន 101 CMR 613 និង 
101 CMR 614។ 
 
មនទីរេពទយបំេពញឯក រេគលនេយបយឥណទន និងករ្របមូល្របក់ (Credit & Collection Policy) 
េនះ មេអឡកិ្រតូនចិជមួយករយិលយ័ Medicaid (Office of Medicaid) ប ្ត ញសវុតថិភពសខុភព (Health Safety Net) 
ដូចែដលបនទមទរេនេពលេគលនេយបយ្រតូវបនផ្ល សប់្តូ រ ឬេនេពលមនករផ្ល សប់្ដូ រ មផ្លូ វចបបែ់ដលបន
េចញេ យករយិលយ័ Medicaid (Office of Medicaid) ប ្ត ញសវុតថិភពសខុភព (Health Safety Net)  
ែដលត្រមូវឱយ ក់េសនើេគលករណ៍ថមី។ 
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េគលនេយបយករែថទំសខុភពៃដគអូនវុត្តន ៍(PARTNERS HEALTHCARE POLICIES) េផ ងេទៀត៖ 
 

េគលនេយបយស្តពីបីញចុ ះតៃម្លអនកជមងែឺដលមនិបនធន ៉បរ់ងៃដគូ នងិជនំយួហរិញញវតថុ 

េសចក្តេីយង៖ 

MA បទបញញត្តិ 101 CMR 613, 614 and MGL c. 118G។ 
IRS 501 (r) c 
 


