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សូ សបាោះពុ ព សហើយបាំសពញថននក្ទាំងអស់ដនពាក្យសសនើសុាំថៃលអនុវត្តចាំសពាោះអនក្។ 
ពាក្យសសនើសុាំសនោះ ិនអាចបាំសពញជាសអ ិចត្ត្ូនិចបានសេ។ សូ អានសសចក្តីថែនាំទាំងអស់ ុនសពលបាំសពញពាក្យសសនើសុាំ។ 

ពាក្យសសនើសុាំសនោះត្ត្ូវបានសត្បើសៃើ បីវាយត្ដ ៃភាពមានសិេធិរបស់អនក្សត្មាប់ជាំនួយថននក្ហិរញ្ញវត្ថុសលើវក័ិ្យប័ត្ត្ថននក្
សវជជសាស្រសតពីអនក្នតល់សសវាថែទាំសុខភាពដៃគូ (Partners HealthCare)។ 
អនក្អាចសត្បើពាក្យសសនើសុាំសនោះសៃើ បីដាក់្ពាក្យសសនើសុាំជាំនួយពីវក័ិ្យប័ត្ត្ថែទាំសុខភាពពីអងគភាពថែទាំសុខភាពដៃគូ 
(Partners HealthCare) ណា ួយៃូចខាង សត្កា ៖  

Massachusetts General Hospital Massachusetts General Physicians Organization 

Brigham & Women’s Hospital  Brigham & Women’s Physicians Organization  

North Shore Medical Center North Shore Physicians Group 

Newton-Wellesley Hospital  Newton-Wellesley Medical Group 

Brigham & Women’s Faulkner Hospital Martha’s Vineyard Hospital  

Nantucket Cottage Hospital  Nantucket Cottage Medical Group 

Cooley-Dickenson Hospital  Cooley-Dickenson Medical Group 

Spaulding Rehabilitation Network McLean Hospital  

ដៃគូជាំនួយថននក្ហិរញ្ញវត្ថុ ិនត្តូ្វបានចាត់្េុក្ថាជាការជាំនួសការចុោះស ម្ ោះក្នុងក្ មវធីិធានរ៉ាប់រងសុខភាពណា ួយស ើយ។
ការបញុ្្ោះត្ដ ៃត្តូ្វបានក្ាំែត់្សដាយថនែក្សលើត្បសេេដនសសវាថៃលបាននតល់ និងេីតាំងថៃលការថែទាំត្តូ្វបាននតល់ជូន។  

 សសវាសសគ គ្ ោះបនា ន់ និងសសវាបនា ន់ជានឹងេូសៅត្ត្ូវបានចាត់្េុក្ថាមានលក្ខែៈ
ស បត្តិត្គប់ត្ាន់សត្មាប់ការបញុ្្ោះត្ដ ៃ។

 ក្នុងក្រែីភាគសត្ចើន សសវាសត្ជើសសរ ើស សសវាថែទាំសត្កាយសភាពធងន់ធងរ និងសសវាសុខុមាលភាពនៃូវចិត្ត
( ិនសសគ គ្ ោះបនា ន់) ត្ត្ូវបានៃក្សចញពីការបញុ្្ោះត្ដ ៃជាំនួយថននក្ហិរញ្ញវត្ថុ។ ក្នុងក្រែីភាគសត្ចើន សសវាសត្ជើសសរ ើស
(Elective Services) សសវាការថែទាំសត្កាយសភាពធងន់ធងរ (Post-Acute Care Services) និងសសវាសុខុមាលភាពនៃូវចិត្ត
(Behavioral Health Services) ជាេូសៅត្ត្ូវបានពិនិត្យស ើលសត្មាប់ការសបាសសមាែ ត្ថននក្ហិរញ្ញវត្ថុ ុនការនតល់សសវា
សហើយអាចត្ត្ូវបានពនារសពលសដាយថនែក្សលើសាថ នភាពថននក្សវជជសាស្រសតេូសៅរបស់អនក្ជ ងឺ បនា ប់ពី
ការត្ត្ួត្ពិនិត្យស ើលជា ួយអនក្នតល់សសវាស រ យ។
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 សសវាក្ មសនេងៗសេៀត្ថត្ងថត្ត្តូ្វបានៃក្សចញពីការបញុ្្ោះត្ដ ៃជាំនួយថននក្ហិរញ្ញវត្ថុ (Financial Assistance Discounts)។
 ការបញុ្្ោះត្ដ ៃសលើត្ដ ៃរ ួចាំថែក្សពលសៅសពេយ តងៗដនធានរ៉ាប់រង សហធានរ៉ាប់រង

ឬត្ដ ៃត្តូ្វបង់ត្បចាាំឆ្ន ាំ ុនសពលធានរ៉ាប់រងបង់ឱ្យជាេូសៅត្តូ្វបានៃក្សចញ
ការខក្ខានក្នុងការដាក់្ពាក្យសសនើសុាំក្ មវធីិជាំនួយរបស់រដាា េិបាលថៃលអនក្មានលក្ខែៈស បត្តិត្គប់ត្ាន់អាចេេួលបានអាចនាំឱ្យ
មានការពនាសពល ឬបៃិសសធពាក្យសសនើសុាំរបស់អនក្។ ត្បសិនសបើអនក្ត្តូ្វការជាំនួយដាក់្ពាក្យសសនើសុាំក្ មវធីិជាំនួយរដាា េិបាល 
េីត្បឹក្ាថននក្ហិរញ្ញវត្ថុ PHS របស់សយើងអាចជួយបាន។ 

អនក្ត្តូ្វថត្ប ា្ ញយ៉ាងសពញសលញនូវការត្គបៃែត ប់សនេងសេៀត្ ពាក្យបែតឹ ងបាំែុលរបស់ភាគីេីបី ការត្គបៃែត ប់រែយនត 
ឬការត្គបៃែត ប់សាំែងសត្មាប់បុគគលិក្នឹងត្ត្ូវបានពិចារណា។ 

ត្បសិនសបើអនក្មានសាំែួរណា ួយសៅសលើពាក្យសសនើសុាំសនោះ សូ ទក់្េង សសវាថននក្ហិរញ្ញវត្ថុសត្មាប់អនក្ជ ងឺ សៅ នាីរសពេយ 
ឬសៅេូរស័ពាសៅ (617) 726-3884 ។ 

http://www.partners.org/Assets/Documents/For-Patients/Financial-Assistance-Billing/Patient-Financial-Services-Information.pdf
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បញ្ជ សីនាៀងផ្ទា ត់្ពាក្យសសនើសុាំ 

 បាំសពញ ថននក្ថៃលត្តូ្វបាំសពញបាន ដនពាក្យសសនើសុាំទាំងអស់ - ថននក្ ួយនឹងប ា្ ញ ត្បសិនវាអាចត្ត្ូវបានេុក្សចាល េសេ។

 រ ួបញូ្្លចាប់ែត្ចាំលងដនប័ែណសបើក្បររបស់អនក្ អត្តសញ្ញញ ែរបូែត្
ឬឯក្សារសនេងសេៀត្ថៃលសនាៀងផ្ទា ត់្លាំសៅដាា នបច្ុបបននរបស់អនក្។ រល់អវីថៃលបានដាក់្សសនើត្ត្ូវថត្រ ួបញូ្្លស ម្ ោះរបស់អនក្ (ថននក្េី 1) ។

 រ ួបញូ្្លេត្ ង់ដនការសនាៀងផ្ទា ត់្ត្បាក់្ចាំែូល ួយចាំនួន (ថននក្េី 3 និងថននក្េី 4) ។
 រ ួបញូ្្លចាប់ច ៃងដន IRS ែមី ៗ បាំនុត្របស់អនក្ 1040 ឬ 1040A
 ត្បសិនសបើមានការផ្ទៃ ស់បតូរត្បាក់្ចាំែូលរបស់អនក្នសពលែមីៗសនោះ 

រ ួបញូ្្លទាំងសាំែុាំ ឯក្សារៃូចជា ូលបបទនប័ត្ត្ចុងសត្កាយបាំនុត្ (អបបបរមា 4) របាយការែ៍ដនភាពាម នការ្រសធវើ
រ បាយការែ៍ធនារ / វនិិសយគ និង / ឬរបាយការែ៍សនតិសុខសងគ ។

 ត្បសិនសបើត្គួសាររបស់អនក្មានសត្ចើនជាង 300%
ដនសាលការែ៍ថែនាំសតីពីត្បាក់្ចាំែូលរបស់ត្គួសារត្កី្ត្ក្សហព័នធសៅសហរៃាអាស រកិ្ (US Federal Income Poverty
Guidelines (FPL)) បចុ្បបនន អនក្ត្តូ្វថត្បាំសពញថននក្េី 5 នងថៃរ។ អនក្មានសត្ចើនជាង 300% FPL
ត្បសិនសបើត្បាក់្ចាំែូលរបស់អនក្មានក្ត្ ិត្ៃូចខាងសត្កា ៖

េាំហាំត្គួសារ 1 2 3 4 5 

 2019 FPL $ 37,476 $ 50,736 $ 63,996 $ 77,246 $ 90,516 

 ត្េពយស បត្តិអាចត្តូ្វបានសត្បើសៃើ បីក្ាំែត់្សកាត នុពលរបស់អនក្សៃើ បីបង់ត្បាក់្វក័ិ្យប័ត្ត្ថននក្សវជជសាស្រសតរបស់អនក្។
អនក្នឹងត្ត្ូវនតល់ព័ត៌្មានអាំពីត្េពយស បត្តិរបស់អនក្ ត្បសិនសបើមានចាំែុចខាងសត្កា អនុវត្តចាំសពាោះអនក្ (ថននក្េី 6)៖

 លាំសៅអចិដគនតយ៍របស់អនក្គឺសៅខាងសត្ៅសហរៃាអាស រកិ្
 អនក្ក្ាំពុងសសនើសុាំការបញុ្្ោះត្ដ ៃសត្មាប់សសវាថៃលជាេូសៅ ិនអាចមានសិេធិេេួលបាន (ឧទហរែ៍៖

ការថែទាំថៃលទក់្េងនឹងភាព ិនសសគ គ្ ោះបនា ន់ ត្ដ ៃរ ួចាំថែក្សពលសៅសពេយ តងៗ សហធានរ៉ាប់រង
និងត្ដ ៃត្តូ្វបង់ត្បចាាំឆ្ន ាំ ុនសពលធានរ៉ាប់រងបង់ឱ្យ)

 អនក្ក្ាំពុងសសនើសុាំការបញុ្្ោះត្ដ ៃសៅ McLean Hospital ការថែទាំសុខភាពដៃគូ (Partners HealthCare)
ឬក្ថនៃងបណាត ញសពូលឌិង (Spaulding Network)។
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 ត្ត្ ប់ពាក្យសសនើសុាំថៃលបានបាំសពញសដាយផ្ទា ល់សៅ េីត្បឹក្ាថននក្ហិរញ្ញវត្ថុអនក្ជ ងឺ PHS  
(PHS Patient Financial Counselors) ឬអីុថ ៉ាលសៅ៖ 

 
ការថែទាំសុខភាពដៃគូ (Partners HealthCare) 

Patient Billing Solutions 
399 Revolution Drive, Suite 410  
Somerville, MA 02145-1462  

 
 
 

សៃើ បីធានបាននូវការពិនិត្យស ើងវញិនូវពាក្យសសនើសុាំរបស់អនក្ សូ បាំសពញថននក្ទាំងអស់ សលើក្ថលងថត្បានបញ្ញជ ក់្។ 
ៃាំសែើ រការដនពាក្យសសនើសុាំនឹងត្តូ្វបានពនារសពល ត្បសិនសបើអនក្ខក្ខានព័ត៌្មាន ឬ សាំែុាំ ឯក្សារថៃលត្តូ្វការ។  

 
  

http://www.partners.org/Assets/Documents/For-Patients/Financial-Assistance-Billing/Patient-Financial-Services-Information.pdf
http://www.partners.org/Assets/Documents/For-Patients/Financial-Assistance-Billing/Patient-Financial-Services-Information.pdf
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1. ព័ត៌្មាន ូលដាា ន  
 
សូ បាំសពញថននក្សនោះអាំពីអនក្ដាក់្ពាក្យសសនើសុាំ។ អនក្ដាក់្ពាក្យសសនើសុាំគឺអនក្ជ ងឺ ឬអនក្ថៃលមានការេេួលខុសត្ត្ូវថននក្ហិរញ្ញវត្ថុចាំសពាោះអនក្ជ ងឺ។  
 
សាំែុាំ ឯក្សារថៃលត្ត្ វូ៖ សូ ដាក់្បញូ្្លសាំែុាំ ឯក្សារថៃលសនាៀងផ្ទា ត់្លាំសៅ៖ ដាា នៃូចជាប័ែណសបើក្បរ អត្តសញ្ញញ ែរបូែត្សនេងសេៀត្ 
ឬឯក្សារថៃលប ា្ ញពីេីលាំសៅបច្ុបបននរបស់អនក្។ រល់អវីថៃលបានដាក់្សសនើត្ត្ូវថត្រ ួបញូ្្លស ម្ ោះរបស់អនក្។ 
 
ន ត្ត្កូ្ល                                                                 ន  ខៃួន                                           MI 

ដែងថខឆ្ន ាំក្ាំសែើ ត្ 

 

សេេ          

ត្បុស   ស្សី   

សលខេូរស័ពា 

  នាោះ៖ (         )   

  ការ្រ៖ (         ) 

សលខេូរស័ពាដៃ៖ (         ) 

អាសយដាា នអីុថ ៉ាល (រ ួបញូ្្លទាំងេីត្កុ្ង រៃា និងសលខកូ្ៃត្ាំបន់)   
 

 

ស ម្ ោះអនក្ជ ងឺ (ត្បសិនសបើខុសាន ពីអនក្ដាក់្ពាក្យសសនើសុាំ) កាលបរសិចេេដនសសវារបស់អនក្ជ ងឺ 
(រ ួបញូ្្លេីតាំងថៃលសសវាត្តូ្វបាននតល់ជូន) 
 

ដែងថខឆ្ន ាំក្ាំសែើ ត្របស់អនក្ជ ងឺ 
(ត្បសិនសបើខុសាន ពីអនក្ដាក់្ពាក្យសសនើសុាំ) 
 

សលខក្ាំែត់្ត្តថននក្សវជជសាស្រសតរបស់អនក្ជ ងឺ (MRN) 
និងសលខគែនី (របាយការែ៍) 
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2. ព័ត៌្មានត្គួសារ   
 
ត្បសិនសបើអាចដាក់្បាន សូ ចុោះបញ្ជ ីបតី ឬត្បពនធថៃលមានអាយុសត្កា  19 ឆ្ន ាំថៃលរស់សៅជា ួយអនក្ដាក់្ពាក្យសសនើសុាំ។ 
ថននក្សនោះអាចេុក្ឱ្យេសេ ត្បសិនសបើអនក្ដាក់្ពាក្យសសនើសុាំ ិនរស់សៅជា ួយបដីត្បពនធ ឬកូ្ន។  
 

ស ម្ ោះសមាជិក្ត្គួសារ េាំនក់្េាំនង ដែងថខឆ្ន ាំក្ាំសែើ ត្ 
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3.  ត្បាក់្ចាំែូលថៃលេេួលបាន  
 
សូ បាំសពញថននក្ត្បាក់្ចាំែូលថៃលេេួលបានសត្មាប់អនក្ដាក់្ពាក្យសសនើសុាំ និងសមាជិក្ត្គួសារមាន ក់្ៗថៃលមានក្នុងថននក្េី 2 ថៃលសធវើការ។ 
សូ ចុោះបញ្ជ ីត្បាក់្ចាំែូលធាំថៃលជាត្បាក់្ចាំែូល ពី ុន ពនធនិងត្ដ ៃត្ត្វូបង់ត្បចាាំឆ្ន ាំ ុនសពលធានរ៉ាប់រងបង់ឱ្យ។ ថននក្សនោះអាចេុក្ឱ្យេសេ 
ត្បសិនសបើអនក្ដាក់្ពាក្យសសនើសុាំ និងសមាជិក្ត្គួសាររបស់ាត់្ ិនមានត្បាក់្ចាំែូលថៃលេេួលបានណា ួយ។  
 
សាំែុាំ ឯក្សារថៃលត្ត្ ូវ៖ សូ ដាក់្បញូ្្លសាំែុាំ ឯក្សារ ថៃលសនាៀងផ្ទា ត់្សលើត្បាក់្ចាំែូលសនោះ៖ តរងបង់ត្បាក់្ 
ត្បាក់្ចាំែូលពនធ របាយការែ៍ W2 របាយការែ៍ ធនារ ឬេ័សតុតងសនេងសេៀត្។  
 

ស ម្ ោះសមាជិក្ 

ត្គួសារថៃលសធវើការ 
ស ម្ ោះនិងអាសយដាា ននសយ

ជក្ 
ចាំនួនេឹក្ត្បាក់្ធាំ 
ថៃលេេួលបាន 

សត្ើញឹក្ញាប់ 

ប៉ាុណាណ  
 សូ គូស ួយ 

សត្មាប់ថត្ខាង 

ក្ថនៃងសត្បើត្បាស់ 
ថត្ប៉ាុសណាណ ោះ 

   
 ត្បចាាំសបាត ហ៍ 
 ត្បចាាំថខ 
 ត្បចាាំឆ្ន ាំ  

 

   
 ត្បចាាំសបាត ហ៍ 
 ត្បចាាំថខ 
 ត្បចាាំឆ្ន ាំ  

 

   
 ត្បចាាំសបាត ហ៍ 
 ត្បចាាំថខ 
 ត្បចាាំឆ្ន ាំ  

 

   
 ត្បចាាំសបាត ហ៍ 
 ត្បចាាំថខ 
 ត្បចាាំឆ្ន ាំ  
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4.  ត្បាក់្ចាំែូលសនេងសេៀត្  
 
សូ បាំសពញថននក្សនោះអាំពីត្បាក់្ចាំែូលសនេងសេៀត្សត្មាប់អនក្ដាក់្ពាក្យសសនើសុាំ និងសមាជិក្ត្គួសារមាន ក់្ៗថៃលបាន ចុោះស ម្ ោះក្នុងថននក្េី 2 
ថៃលេេួលបានត្បាក់្ចាំែូល សនេងសេៀត្។ ត្បាក់្ចាំែូលសនេងសេៀត្គឺជាត្បាក់្ថៃលអនក្េេួលបានថៃល ិនថ ន ក្ពីនសយជក្។ 
សូ ចុោះបញ្ជ ីត្បាក់្ចាំែូលធាំថៃលជាត្បាក់្ចាំែូល ពី ុន ពនធនិងត្ដ ៃត្ត្វូបង់ត្បចាាំឆ្ន ាំ ុនសពលធានរ៉ាប់រងបង់ឱ្យ។ ថននក្សនោះអាចេុក្ឱ្យេសេ 
ត្បសិនសបើអនក្ដាក់្ពាក្យសសនើសុាំ និងសមាជិក្ត្គួសាររបស់ាត់្ ិនមានត្បាក់្ចាំែូលសនេងសេៀត្ណា ួយ។  
 
សាំែុាំ ឯក្សារថៃលត្ត្ ូវ៖ សូ ដាក់្បញូ្្លសាំែុាំ ឯក្សារ ថៃលសនាៀងផ្ទា ត់្សលើត្បាក់្ចាំែូលសនោះ៖ តរងបង់ត្បាក់្ 
ត្បាក់្ចាំែូលពនធ របាយការែ៍ W2 របាយការែ៍ ធនារ ឬេ័សតុតងសនេងសេៀត្។  
 

ត្បសេេដនត្បាក់្ចាំែូល សមាជិក្ត្គួសារ  
ការេេួលត្បាក់្ចាំែូល 

ចាំនួនេឹក្ត្បាក់្សរបុ 
បានេេួល 

សត្ើញឹក្ញាប់ប៉ាុណាណ  
គូសរងវង់ ួយ 

សត្មាប់ថត្ខាងក្ថនៃងសត្បើត្បាស់
ថត្ប៉ាុសណាណ ោះ 

ភាពអត់្ការ្រសធវើ    ត្បចាាំសបាត ហ៍ ត្បចាាំថខ  
និងត្បចាាំឆ្ន ាំ  

 

សនតិសុខសងគ    ត្បចាាំសបាត ហ៍ ត្បចាាំថខ  
និងត្បចាាំឆ្ន ាំ  

 

នលត្បសយជន៍របស់ 

អតី្ត្យុេធជន  
  ត្បចាាំសបាត ហ៍ ត្បចាាំថខ  

និងត្បចាាំឆ្ន ាំ  
 

ត្បាក់្ធានេេួលបាន 
និងត្បាក់្សសាធន 

  ត្បចាាំសបាត ហ៍ ត្បចាាំថខ  
និងត្បចាាំឆ្ន ាំ  

 

ការាាំត្េកុ្មារ និងអាលី ូនី 
(Child Support & Alimony) 

  ត្បចាាំសបាត ហ៍ ត្បចាាំថខ  
និងត្បចាាំឆ្ន ាំ  

 

ត្បាក់្ចាំែូលពីការជួល   ត្បចាាំសបាត ហ៍ ត្បចាាំថខ  
និងត្បចាាំឆ្ន ាំ  

 

សាំែងសត្មាប់បុគគលិក្   ត្បចាាំសបាត ហ៍ ត្បចាាំថខ  
និងត្បចាាំឆ្ន ាំ  

 

ត្បាក់្ចាំសែញថៃលកូ្នហ ុន
េេួល 
និងត្បាក់្ចាំែូលការត្បាក់្ 

  ត្បចាាំសបាត ហ៍ ត្បចាាំថខ 
និងត្បចាាំឆ្ន ាំ 

 

ថនេងៗ   ត្បចាាំសបាត ហ៍ ត្បចាាំថខ  
និងត្បចាាំឆ្ន ាំ  
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5. ចាំណាយសលើការថែទាំសុខភាពសនេងសេៀត្  
 

ថននក្សនោះ ិនអាចអនុវត្តចាំសពាោះអនក្បានសេ។ សូ បាំសពញថននក្សនោះថត្ប៉ាុសណាណ ោះ ត្បសិនសបើត្បាក់្ចាំែូលត្គួសាររបស់អនក្សត្ចើនជាង 300% 
ដនសាលការែ៍ថែនាំសតីពីត្បាក់្ចាំែូលរបស់ត្គួសារត្កី្ត្ក្សហព័នធ (Federal Income Poverty Guidelines)
(ៃូចថៃលបានសរៀបរប់សៅេាំព័រេី 2) ។   
 
ត្បសិនសបើអនក្មានសត្ចើនជាង 300% ដនសាលការែ៍សតីពីត្បាក់្ចាំែូលរបស់ត្គួសារត្កី្ត្ក្ដនសហព័នធ (Federal Income Poverty Guidelines) 
អនក្ចាាំបាច់ត្ត្ូវចុោះបញ្ជ ីការចាំណាយថែទាំសុខភាពពីេីតាំង  ិនបាន ថៃលបានចុោះបញ្ជ ីសៅេាំព័រេី 1 (ឧទហរែ៍ 
ក្ថនៃងថែទាំសុខភាព ិនថ នដៃគូ (non-Partners HealthCare)) ។ ថននក្សនោះអាចេុក្សចាលេសេ ត្បសិនសបើត្បាក់្ចាំែូលត្គួសាររបស់អនក្តិ្ចជាង 
300% ឬត្បសិនសបើអនក្ ិនមានការចាំណាយថែទាំសុខភាពពីក្ថនៃងថៃលសៅខាងសត្ៅការថែទាំសុខភាពដៃគូ (Partners HealthCare)។ 
សាំែុាំ ឯក្សារអាចត្ត្ូវបានសសនើ ប៉ាុថនត ិនត្ត្វូបានទ ទរសៅសពលសនោះសេ។     
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ការចាំណាយថននក្ 
សវជជសាស្រសត 

ចាំនួនេឹក្ត្បាក់្សរបុ សត្ើដែៃសក្ើត្ស ើង 

ញឹក្ញាប់ប៉ាុណាណ ? 
សត្មាប់ថត្ខាងក្ថនៃង 

សត្បើត្បាស់ថត្ប៉ាុសណាណ ោះ 
ដែៃសរបុ 

វក័ិ្យប័ត្ត្ថននក្ 
សវជជសាស្រសត  ត្បចាាំសបាត ហ៍ ត្បចាាំថខ និងត្បចាាំឆ្ន ាំ  

វក័ិ្យប័ត្ត្ឱ្សែសាថ ន  ត្បចាាំសបាត ហ៍ ត្បចាាំថខ និងត្បចាាំឆ្ន ាំ  

6.  ព័ត៌្មានអាំពីត្េពយស បត្តិ   
 
ថននក្សនោះ ិនអាចអនុវត្តចាំសពាោះអនក្បានសេ។ សូ បាំសពញថននក្សនោះថត្ប៉ាុសណាណ ោះ ត្បសិនសបើ៖ 

 េីលាំសៅអចិដគនតយ៍របស់អនក្គឺសៅខាងសត្ៅសហរៃាអាស រកិ្ ឬ 
 អនក្ក្ាំពុងសសនើសុាំការបញុ្្ោះត្ដ ៃសត្មាប់ការថែទាំ ិនសសគ គ្ ោះបនា ន់ ត្ដ ៃរ ួចាំថែក្សពលសៅសពេយ តងៗ សហធានរ៉ាប់រង 

ឬត្ដ ៃត្តូ្វបង់ត្បចាាំឆ្ន ាំ ុនសពលធានរ៉ាប់រងបង់ឱ្យត្ដ ៃត្ត្ូវបង់ត្បចាាំឆ្ន ាំ ុនសពលធានរ៉ាប់រងបង់ឱ្យ។ 
អនក្ជ ងឺថៃលសសនើសុាំជាំនួយថននក្ហិរញ្ញវត្ថុសត្មាប់ការថែទាំ ិនសសគ គ្ ោះបនា ន់ថៃលបាននតល់សៅអងគភាពបណាត ញសពូឌិង 
(Spaulding Network) McLean Hospital  ិនចាាំបាច់នតល់ព័ត៌្មានត្េពយស បត្តិសេ។  

 
ថននក្សនោះអាចេុក្សចាលេសេបាន ត្បសិនសបើអនក្ ិនស នឹងត្បសេេណា ួយថៃលបានសរៀបរប់ខាងសលើ។ 
 
សាំែុាំ ឯក្សារថៃលត្ត្ ូវ៖ សូ ដាក់្បញូ្្លសាំែុាំ ឯក្សារ ថៃលសនាៀងផ្ទា ត់្សលើត្បាក់្ចាំែូលសនោះ៖ របាយការែ៍ធនារ 
ឬេសតុតងសនេងសេៀត្។ 

 



 
 

ការថែទាំសុខភាពដៃគូ (Partners HealthCare) ពាក្យសសនើសុាំជាំនួយថននក្ហិរញ្ញវត្ថុ   
 

បានពិនិត្យស ើលស ើងវញិ 5/18          11  
 

អនក្ ិនចាាំបាច់បញូ្្លេីលាំសៅបឋ របស់អនក្ (ក្ថនៃងថៃលអនក្រស់សៅ)  
 

ត្េពយស បត្តិ ម្ាស់(នន) ស ម្ ោះធនារ ឬត្កុ្ ហ នុ ត្ដ ៃសាច់ត្បាក់្ 

គែនីសនេាំ    
គែនីចរនត    
គែនីសហភាពឥែទន    
 ូលនិធិេុក្ចិត្ត    
ភាគហ ុន/ ូលប័ត្ត្បាំែុល    
គែនីេីនារត្បាក់្    
 ូលនិធិសៅវញិសៅ ក្    
ត្េពយស បត្តិពាែិជជក្ ម 
ឬវនិិសយគ 

   

ថនេងៗ    
 
 សសចក្ដីអនុញ្ញញ ត្  
 
សូ អានថននក្សនោះសដាយយក្ចិត្តេុក្ដាក់្ និងចុោះហត្ថសលខាសៅខាងសត្កា ។ 
 
ព័ត៌្មានទាំងអស់សៅក្នុងពាក្យសសនើសុាំសនោះគឺជាការពិត្ស្សបសៅត ចាំសែោះៃឹងរបស់ខ្ុាំ។ ខ្ុាំយល់ត្ព នតល់សាំែុាំ ឯក្សារបថនថ សៅសពលមានសាំសែើ ។ 
ខ្ុាំយល់ថាព័ត៌្មានសមាង ត់្សនោះ ិនអាចត្ត្វូបានប ា្ ញសៅកាន់ភាគីណា ួយសត្ៅពី Partners HealthCare System, Inc. 
សដាយាម នការយល់ត្ព ជា ុនរបស់ខ្ុាំសនោះស ើយ។ 
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ហត្ថសលខារបស់អនក្ដាក់្ពាក្យសសនើសុាំកាលបរសិចេេ កាលបរសិចេេ 

 
 
 
ត្បសិនសបើចុោះហត្ថសលខាក្នុ ងន អនក្ដាក់្ពាក្យសសនើសុាំ៖ ព័ត៌្មានទាំងអស់សៅក្នុ ងពាក្យសសនើសុាំសនោះគឺជាការពិត្ស្សបសៅត ចាំសែោះៃឹងរបស់ខ្ុ ាំ។ 
 
 
 
    
ហត្ថសលខារបស់អនក្ត្ាំណាងថៃលមានការអនុញ្ញញ ត្ កាលបរសិចេេ 
 
 
 
____________________________________ _______________________________ 
ស ម្ ោះអនក្ត្ាំណាងថៃលមានការអនុញ្ញញ ត្ ទក់្េងនឹងអនក្ដាក់្ពាក្យសសនើសុាំ  
 
 
សលខេូរស័ពាទក់្េង ____________________________________           
              

 ុនសពលដាក់្សសនើ សូ សធវើឱ្យត្បាក្ៃថាអនក្បានបាំសពញថននក្ថៃលអាចអនុវត្តទាំងអស់ដនពាក្យសសនើសុាំសនោះ សហើយបាន
បញូ្្លឯក្សារថៃលបានសសនើទាំងអស់សៃើ បីសនាៀងផ្ទា ត់្សាថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់អនក្។ 

ពាក្យសសនើសុាំ ិនសពញសលញនឹង ិនត្តូ្វបានអនុ ័ត្សេ។ 




