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េគលបណំង៖ 
េគលនេយបយបញចុ ះតៃម្លស្រមប់អនកជមង ឺ
នងិជនំយួែផនកហរិញញវតថុបង្ហ ញពកីលៈេទសៈទំងអសែ់ដលអនកជមង្ឺរតូវបនផ្តលក់របញចុ ះតៃម្លេលើវកិយ័ប្័រតស្រមបេ់ស ែដលបនផ្តលជ់នូ
េន មកែន្លងែថទំសខុភពៃដគ។ូ 
ករេនះរមួបញចូ លទំងករបញចុ ះតៃម្លេ យែផ្អកេលើ ថ នភពធន ៉បរ់ងរបសអ់នកជមងេឺ យមនិគតិពី ថ នភពែផនកហរិញញវតថុ របសព់កួេគ 
នងិករបញចុ ះតៃម្ល ្រសយ័េលើ ថ នភពែផនកហរិញញវតថុ របសអ់នកជមងជឺធមម ្រតូវបនកណំតេ់ យករេផទ ងផទ ត្់របកច់ណូំលរបសអ់នកជមង ឺ
នងិ/ឬករចលូរមួជមយួគេ្រមងសខុភពែដលឧបតថមភេ យរ ្ឋ ភបិល។ 
 
អងគភពសមពន័ធភព្របពន័ធែថទំសខុភពៃដគូទទួល គ លថ់ អនកជមងមឺួយចនំួនមនមេធយបយតិចតចួ 
េហើយមិន ចទទួលបនករ្រគបដណ្ត ប់ស្រមប់េស ទំងអស។់ 
េគលនេយបយេនះ្រតូវបនបេងកើតេឡើងេដើមបីជួយដលអ់នកជមងឺែដលមនិបនទទួលករធន ៉ប់រង 
និងអនកជមងឺែដលេនេ្រកមករធន ៉ប់រងេ យមនធនធនែផនកហរិញញវតថុ ែដលមនកំណត។់ 
  
 

នយិមនយ័៖ 
 
អនកជមងែឺដលមនិបនធន ៉បរ់ង៖ 
អនកជមងឺែដលមិនមនធន ៉ប់រងសខុភព មយួេនកនុងែបបែផនស្រមប់កលបរេិចឆទជក់ ក់ៃនេស  
ឬកែន្លងែដល្រគបដណ្ត បរ់បសព់កួេគមិនេនកនុងែបបែផនស្រមបេ់ស ជក់ ក់ មួយេ យ រែតែដនកណំត់ប ្ត ញ 
េស ផល្របេយជន៍ធន ៉បរ់ង ឬេស មនិ្រគបបន្រគបដណ្ត ប់។ 
 
េស ចំបចក់នុងែផនកេវជជ ្រស្ត៖ េស កមមែដល្រតូវបនរពំងឹទកុថ ចបងក រ េធ្វើេ គវនិចិឆយ័ ទប់ ក តក់រឈចឺប ់កតប់នថយករ ែកត្រមូវ 
ឬករពយបលជមងឺែដលបងកេ្រគះថន កដ់លជ់វីតិ បងកឱយមនករឈចឺប ់ឬករឈចឺបប់ ្ត លឱយខចូរបូកយ ឬមនិ្រប្រកតគីំ មកែំហងបងក 
ឬេធ្វើេ យមនពិករភព ឬេធ្វើឱយមនជមង ឺឬភពេខ យ េស ចំបចែ់ផនកេវជជ ្រស្តរមួមនេស ពយបលអនកជមងសឺ្រមកេពទយ 
នងិអនកជមងមឺនិស្រមកេពទយែដល្រតូវបនអនញុញ តេ្រកមចណំងេជើង XIX ៃនចបបស់ន្តសិខុសងគម។ 
 
េស សេ្រងគ ះបនទ ន ់(Emergent Services) រមួមន៖ េនកនុងែផនកេវជជ ្រស្ត 
េស ចំបច់្រតូវបនផ្តលជ់ូនបនទ ប់ពីករចប់េផ្តើមៃនលកខខណ្ឌ ែផនកេវជជ ្រស្ត មនិថែផនក ងកយ 
ឬផ្លូ វចតិ្តែដលបង្ហ ញ មរយៈេ គសញញ ៃនភពធងន់ធងរ្រគប់្រគន់ែដលរមួទំងករឈចឺប់ធងន់ធងរែដលអវត្តមនៃនករយកចតិ្តទុក ក់
ែផនកេវជជ ្រស្តភ្ល មៗ ច្រតូវបនរពំឹងទុកេ យបុគគលគម នជនំញ្របុង្របយត័នែដលមនចំេណះដងឹជមធយមអំពីសខុភព 
និងឱសថនំឱយសខុភពរបសអ់នកជមង ឺឬមនុស េផ ងេទៀតែដលមនេ្រគះថន កធ់ងន់ធងរ ករប៉ះពលយ៉់ងធងន់ធងរដលម់ុខងរ ងកយ 
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ឬករខូចមខុងរៃនសរ ី ងគកយធងន់ធងរ មួយ ឬែផនក មួយរបស់ ងកយ 
ឬេ យេគរពចំេពះ្រស្តមីនៃផទេពះដូចែដលបនកំណតប់ែនថមេនកនុងែផនក 1867 (e) (1) (B) ៃនចបបស់ន្តិសខុសងគម 42 USC § 
1295dd(e)(1)(B)។ ករពិនិតយសខុភព និងករពយបលស្រមប់លកខខណ្ឌ ែផនកេវជជ ្រស្តសេ្រងគ ះបនទ ន ់ឬេស  
េផ ងេទៀតែដល្រតូវបនផ្តលជ់នូចេំពះវធិនករែដលបនត្រមូវេ យេយងេទ ម EMTALA (42 USC 1395(dd) 
មនលកខណៈ្រគប់្រគន ់ដូចជករែថទំសេ្រងគ ះបនទ ន់។ 
េស សេ្រងគ ះបនទ ន់ករ៏មួបញចូ លផងែដរ៖ 

 េស បនកំណត់ថជករសេ្រងគ ះបនទ ន់េ យអនកឯកេទសែផនកេវជជ ្រស្តែដលមន ជញ ប័ណ្ណ។  
 ករែថទំែផនកេវជជ ្រស្តស្រមប់អនកជមងឺស្រមកេពទយែដល្រតូវបនផ រភជ ប់ជមួយនឹងករែថទំសេ្រងគ ះ 

បនទ ន់ស្រមប់អនកជមងមឺិនស្រមកេពទយ នងិ 
 ករេផទរអនកជមងសឺ្រមកេពទយពមីនទីរេពទយែថទំជមងឺធងន់េផ ងេទៀតេទកន់មនទីរេពទយៃដគូ (PHS) 

េដើមបផី្តលក់រែថទំអនកជមងឺស្រមកេពទយែដលមិនមន។ 
 
េស បនទ ន ់រមួបញចូ ល៖ េនកនុងែផនកេវជជ ្រស្ត 
េស ចំបច់្រតូវបនផ្តលជ់ូនបនទ ប់ពីករចប់េផ្តើមភ្ល មៃនលកខខណ្ឌ ែផនកេវជជ ្រស្ត មិនថែផនក ងកយ 
ឬផ្លូ វចិត្តែដលបង្ហ ញ មរយៈេ គសញញ ធងន់ធងរៃនភពធងន់ធងរ្រគប់្រគន់ (ែដលរមួទំងករឈចឺប់ធងនធ់ងរ) 
ែដលបុគគលគម នជំនញ្របុង្របយត័នេជឿថ អវត្តមនៃនករយកចិត្តទកុ ក់ែផនកេវជជ ្រស្តកនុងរយៈេពល 24 
េម៉ងនំឱយេ្រគះថន ក់ធងនធ់ងរដលស់ខុភពរបសអ់នកជមងឺ ករធេធ្វើឱយមុខងរែផនក ងកយចុះេខ យ 
ឬករខូចមុខងរៃនសរ ី ងគែផនក ងកយ មួយ ឬែផនក មួយរបស់ ងកយ។ 
េស បនទ ន់្រតូវបនផ្តលជ់ូនស្រមប់លកខខណ្ឌ ែដលមិនគំ មកំែហងដលជ់ីវតិ 
និងមនិបងក នភិ័យខពសៃ់នករខូចខតធងនធ់ងរដលស់ខុភពរបសប់ុគគល។ 
 
េស េ្រជើសេរ ើស៖ េនកនុងែផនកេវជជ ្រស្ត េស ចំបច់ែដលមិនបំេពញ មនិយមន័យៃនេស សេ្រងគ ះបនទ ន់ ឬបនទ ន។់ 
អនកជមងឺជធមម  ប៉ុែន្តមិនែមនទំងអស ់កំណតក់លវភិគេស ទំងេនះជមនុ។ 
 
េស េផ ងេទៀត៖ េស ែដលចំបច់ែផនកេវជជ ្រស្ត្រតូវមនិបនបង្ហ ញេទ្រគូេពទយ្រតតួពនិិតយេមើល 
ឬកែន្លងែដលលកខណៈសមបត្តិរបសអ់នកជមងចឺំេពះេស េនះ 

មិន ចបំេពញ មនិយមន័យគេ្រមងធន ៉ប់រងទូេទស្រមប់បំេពញ មគន្លឺះលកខណៈវនិចិឆ័យចំបច់ែផនកេវជជ ្រស្តស
្រមប់េស ។ េស ករ៏មួបញចូ លេស ែដលគេ្រមងធន ៉ប់រងជេ្រចើនមិនចតទ់ុកថចំបច់ែផនកេវជជ ្រស្ត ែដលរមួបញចូ ល 
ប៉ុែន្តមិនមនកណំត់ចំេពះ៖ ករវះកត់ែកសមផស  ករបងកកំេណើ តេ្រកសបូន (IVF) 
ឬករពយបល មែបបែផនបងកកំេណើ តខពសដ់ៃទេទៀត 
េស ស្រមកទមងន់េ យគម នករកំណត់របសអ់នកបង់្របកៃ់នភពចំបច់ែផនកេវជជ ្រស្ត 
និងធតុស្រមបភ់ពងយ្រសួលរបសអ់នកជមងឺមនដូចជ ករគិត្របក់ែដលទកទ់ងេទនងឹេស ឆ្លងយប់េនេលើ 
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និងេលើសពអី្វីែដលជករទមទរស្រមប់ករែថទំែផនកេវជជ ្រស្ត ឬេស េគងេពទយរបសអ់នកជមងឺ (អនកជមងឺស្រមកេពទយ 
ឬករស្រមកេពទយខ្លះៗ) ែដលមិនបង្ហ ញភពចំបច់ែផនកេវជជ ្រស្ត។ 
 
បណុំលមនិល្អសេ្រងគ ះបនទ ន ់(Medicare Bad Debt) ។ បំណុលមិនល្អ Medicare: ករចំនយែដល CMS/Medicare 
អនុញញ តឱយមនទីរេពទយទមទរសណំងតៃម្ល្រតវូបង់្របចំឆន ំមនុេពលធន ៉ប់រងបង់ឱយ និងសហធន ៉ប់រង Medicare 
ែដលមិនបនបង់ភគេ្រចើនបំផតុបនផ្តលស់មតុលយ្រតូវបនដំេណើ រករទំង្រសុងកនុងវដ្តករេចញវកិ័យប័្រតបង្់របក់េ យខ្លួ
នឯងឬករកំណត់ែដល្រតូវបនេធ្វើេឡើងចេំពះអនកជមងែឺដលកង្វះខតស្រមប់េគលបំណងៃនសមតុលយ។ 
ករកំណត់ៃនភពកង្វះខត្រតវូែតែផ្អកេទេលើក្រមិតៃន្របកច់ណូំលរបសអ់នកជមងឺ 
និងករ្រតួតពិនតិយេមើលសកមម្រទពយែដល ចរកបនែដលជធមម មិន បប់ញចូ លរថយន្តរបសព់ួកេគ នងិទីលេំនបឋម 
និងគណនីធនគរ / ករពិនិតយគណនីអបបរម។ 
 
ករែថទំេ្រកយសភពធងនធ់ងរ: េនកនុងែផនកេវជជ ្រស្ត 
េស ចំបចែ់ដលបនផ្តលជ់ូនេនមនទរីេពទយែដល្រតូវបនចត់ថន កជ់ករែថទំជមងធឺងនេ់្រកយករពយបល ែដលរមួមនេស ្ត រនតីសិមបទ។ 
 
Behavioral Health Services: េនកនុងែផនកេវជជ ្រស្ត េស ចំបច់ែដលេផ្ត តេលើសខុុមលភពផ្លូ វចិត្ត 
និងចតិ្ត ្រស្តរបសអ់នកជមងឺ េហើយ ច្រតូវបនផ្តលជ់ូនេនកនុងកំណត់ករផ្ដលក់រែថទំជេ្រចើន។ 
 
Patient Billing Solutions (PBS): Patient Billing Solutions (PBS): នយក ្ឋ នករែថទំសខុភពៃដគូ (Partners HealthCare) 
ទទួលខុស្រតូវចេំពះដំេណើ រករវដ្ត្របកច់ំណូលេ យខ្លួនឯងទំងអស ់ែដលរមួទំងេស អតិថជិន (Customer Service) 
ករ្របមូល្របក ់(Collections) ដេំណើ រករបំណុលមិនល្អ (Bad Debt) ករផ្តលឥ់ណទន/ករសង្របក់អនកជមងឺ 
និងដេំណើ រករែដលពក់ព័នធ។ 
 

េសចក្តែីថ្លងករណ៍អពំេីគលនេយបយ: 
 
អងគភពែដលមនសមពន័ធករែថទំសខុភពៃដគូ (Partners HealthCare) 
គឺជអងគភពែដល្រតូវបនេលើកែលងពនធែដលេបសកកមមមលូ ្ឋ នរបសព់កួេគគឺផ្តលេ់ស ដលម់នសុ ទំងអសែ់ដល្រតូវករករែថទំ
ែផនកេវជជ ្រស្ត។ អនកជមងឺែដល្រតូវករេស បនទ ន ់ឬសេ្រងគ ះបនទ នន់ឹង
មិន្រតូវបនបដិេសធេស ទំងេនះេ យែផ្អកេលើអសមតថភពកនុងករបង់្របករ់បសព់ួកេគេឡើយ។ 
ករែថទំេ្រកយសភពធងន់ធងរៃដគូ (Partners Post-Acute Care) Behavioral Health hospitals នឹងេធ្វើករជមួយ
អនកជមងែឺដលមនត្រមូវករែផនកហរិញញវតថុ េដើមបផី្តលជ់នំួយែផនកហរិញញវតថុដលអ់នកជមងទំឺងេនះែដលកំពងុែស្វងរកករែថទំេនកនុងករកំ
ណត់ទំងេនះ។ 
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េទះជយ៉ង កេ៏ យ ស្រមប់អងគភពែដលមនសមព័នធ្របព័នធករែថទំសខុភពៃដគ ូ(Partners HealthCare System) 
េដើមបីបន្តផ្តលន់ូវេស ែដលមនគណុភពខពស ់នងិគំ្រទដលត់្រមូវករសហគមន៍ អងគភពនីមួយៗមនករទទលួខសុ្រតូវកនុង
ករែស្វងរកករបង់្របក់ភ្ល មៗស្រមប់េស ែដលអនុញញ តែដលមនករ្របមូល្របក ់និងមិនមនទំនសជ់មយួបទបញជ  
Commonwealth of MA ឬបទបញញត្តសិហពន័ធរមួទំង EMTALA ។ 

 

វ ិ លភព: េគលនេយបយេនះអនវុត្តចេំពះអងគភព្របពន័ធករែថទំសខុភពៃដ (PARTNERS 

HEALTHCARE) ដចូខងេ្រកម៖ 
មនទីរេពទយពយបលជំងឺធងន់ធងរ (Acute Care Hospitals) 

Massachusetts General Organization (MGH) 

Brigham & Women’s Physicians Organization (BWH) 

North Shore Medical Center (NSMC) 

Newton-Wellesley Hospital (NWH) 

Brigham & Women’s Faulkner Hospital (BWFH) 

Martha’s Vineyard Hospital (MVH) 

Nantucket Cottage Hospital (NCH) 

Cooley-Dickenson Hospital (CDH) 

Wentworth Douglass Hospital (WDH) 

Massachusetts Eye and Ear (MEE) 

មនទីរេពទយពយបលសខុភពផ្លូ វកយ (Behavioral Heath Hospitals)  

McLean Hospital (MCL) 

មនទីរេពទយករែថទំេ្រកយសភពធងនធ់ងរ (Post Acute Care Hospitals)  

Spaulding Rehabilitation Hospital Boston (SRH) 

Spaulding Hospital for Continuing Medical Care Cambridge (SHC) 

Spaulding Rehabilitation Hospital Cape Cod (SCC) 

អងគករ្រគូេពទយ (Physicians Organizations)  

Massachusetts General Physicians Organization (MGPO) 

Brigham and Women’s Physicians Organization (BWPO) 
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North Shore Physicians Group (NSPG) 

Newton Wellesley Medical Group (NWMG) 

Cooley Dickinson Medical Group (CDMG) 

Nantucket Medical Group (NMG) 

Mass Eye and Ear Associates 

Wentworth Health Partners (WHP) 

អងគករ្រគូេពទយសសហគមៃដគ ូPartners Community Physicians Organization (PCPO) - 
្រកុមែដលកនក់ប់ទំង្រសុងេ យសមគមេពទយ  

Pentucket Medical Associates (PMA) 

Mystic Health Care  

េស ែថទំេនផទះ (Home Care) 

ៃដគូែថទំសខុភពេនផទះ (Partners HealthCare at Home (PHH)) 

សមូកត់សមគ លថ់ ្រគូេពទយែដលទក់ទងនងឹអងគភពទំងេនះ ប៉ុែន្ដែដលេចញវកិ័យប័្រត "ជឯកជន" ្រតូវបន
េលើកទឹកចិត្ត ប៉ុែន្តមិន្រតូវបនត្រមូវឱយេធ្វើ មេគលនេយបយេនះេឡើយ។ 
ព័ត៌មនលម្អតិ ច្រតូវបនរកេឃើញេនេលើបញជ សីមព័នធអនកផ្តលេ់ស ករែថទំសខុភពៃដគ ូ(Partners HealthCare 
Provider Affiliate List) 

 

ទដិ្ឋភពទេូទ 

េគលនេយបយេនះបេងកើតេគលនេយបយបញចុ ះតៃម្លស្រមប់អនកជមងឺស្រមប់មនទីរេពទយៃដគូ ្រកុម្រគូេពទយែដលពក់ពន័ធ
របសព់ួកេគ និងករែថទំសខុភពៃដគូេនផទះ (Partners HealthCare at Home) ។ 
អងគភពៃដគូ ចេនកនុងករណីខ្លះបន្តអនវុត្តករបញចុ ះតៃម្លែដលមន្រ ប់ែដលហសួពីេគលនេយបយេនះេ យមនករ
យល្់រពមពី្របធនែផនកហរិញញវតថុ  (CFO) ៃន ថ ប័នមូល ្ឋ ន ។ 
េគលករណ៍េនះរមួបញចូ លទំងកមមវធិីបញចុ ះតៃម្លទូេទស្រមបអ់នកជងំឺែដលគម នករធន ៉ប់រងទំងអស ់
េ យមិនគតិពី ថ នភពហរិញញវតថុ របសអ់នកជំងឺ្របសនិេបើបំេពញលកខខណ្ឌ េផ ងេទៀតស្រមប់ករបញចុ ះតៃម្ល។ 
ករបញចុ ះតៃម្លែផ្អកេលើ ថ នភពហរិញញវតថុ របសអ់នកជងំឺ្រតូវបនែចងេនកនុងែផនកអំពីេគលនេយបយជំនួយហរិញញវតថុ  (FAP) 

។  

កមមវធិបីញចុ ះតៃម្លស្រមបអ់នកជមងែឺដលមនិបនទទលួករធន ៉បរង  
(Uninsured Patient Discount Program)  
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អងគភពមនទីរេពទយស្រមប់ករែថទំជមងធឺងន់ (Partners Acute Care Hospitals) អងគករ្រគូេពទយ (Physicians Organizations) 
និងករែថទំសខុភពៃដគូេនឯផទះ (Partners HealthCare at Home) ផ្តលជ់ូន
នូវករបញចុ ះតៃម្លេលើេស កមមភគេ្រចើនស្រមប់អនកជំងែឺដលគម នករធន ៉ប់រង ។ កមមវធិី
េនះ ប់បញចូ លអនកជមងឺ្រគបក់្រមតិែដលមនិមនលកខណៈសមបត្តិ្រគប់្រគន់ែផនកហរិញញវតថុ  ឬករ ក់ពកយេសនើសុចំំបច់      
េទះបីជអនកជមងឺ្រតូវមនសមតលុយបចចុបបននមិនទន់បង់្របក់េដើមបីកំណត់លកខណៈសមបត្តិ្រគប់្រគន់។  

 

ករេលើកែលងពកីមមវធិីបញចុ ះតៃម្លអនកជមងែឺដលគម នករធន ៉ប់រង 

 េស ែដល្រតូវបនចំ ត់ថន ក់ថ "េស េផ ងៗ" ្រតវូបនដកេចញពីករបញចុ ះតៃម្លេនះ។  
 េស ែដលផ្តលេ់ យ្រគូេពទយែដលេចញវកិយ័ប្័រត "ជឯកជន" ជជង មរយៈ្រកុម្រគូេពទយ្រតូវបនដកេចញពកីរបញចុ ះតៃម្លេនះ។  
 សមតុលយេ្រកយដំេណើ រករករធន ៉ប់រង្រតូវបនដកេចញជទូេទពីករបញចុ ះតៃម្លេនះ ែដលរមួបញចូ លទំង៖ 

តៃម្លរមួចែំណកេពលេទេពទយម្តង សហធន ៉ប់រង និងតៃម្ល្រតវូបង់្របចំឆន ំមុនេពលធន ៉ប់រងបងឱ់យៃន
ធន ៉ប់រង។ 

 សមតុលយេ យ រអតថ្របេយជន៍ែដលបនេ្របើអសេ់ហើយមិន្រតូវបនបញចុ ះតៃម្លេ យអនកបង្់របក់ែដលមនសិ
ទធិទទួលបនករបញចុ ះតៃម្លេនះ។ 
េស កមមែដល្រតូវបនចត់ថន កថ់មិនមនករធន ៉ប់រងេ យអនកបង់្របក់ ច្រតូវបនផ្តលជ់ូនេ យដកេចញ
ជពិេសសពីករបញចុ ះតៃម្ល មេគលនេយបយេនះ។ 
េស កមមខងេ្រកម្រតូវបនដកេចញពីករបញចុ ះតៃម្លេនះ៖ ករវះកត់ែកសមផស  
េស ភពពយបលជំងឺគម នកនូករទមទរសណំងយនយន្ត ករទមទរករទទួលខុស្រតូវរបសភ់គីទីបី 
េស កមមៃថ្លេស េថរ ករចក់មជុលវទិយ ្រស្ត េស សខុភិបល មអន ញ ករេទពិនិតយ មអន ញ 
(ករេទពិនិតយេលើប ្ត ញអ៊ិនេធើណិត) េស កមមមិនចំបចែ់ផនកេវជជ ្រស្តេផ ងេទៀតឬ 
េស កមមែដលករបញចុ ះតៃម្លេផ ងេទៀត្រតវូបន បប់ញចូ លកនុងករគិតៃថ្លនងិេស កមម មយួែដល្រតូវបនទូទត់
ជមួយកលវភិគបង្់របក់េ យខ្លួនឯង។ 

ងបញចុ ះតៃម្ល 

មនទីរេពទយពយបលជំងឺធងន់ធងរ (Acute Care Hospitals) 

ទំងអសេ់លើកែលង WDH: 25% 

WDH: 40% 

អងគករ្រគូេពទយ (Physician’s Organizations) 

ទំងអសេ់លើកែលង WHP: 25% 

WHP: 15% 

េលើកែលងពីករបញចុ ះតៃម្ល៖ េស សខុភពមត់េធមញ MGPO  
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ប ្ត ញ ្ត នសីមបទ (Spaulding Rehabilitation Network)  

េលើកែលងពីករបញចុ ះតៃម្ល 
 េស កមមេន Spaulding Rehabilitation - Brighton 

 ករពយបលអនកជំងឺ ប់បញចូ លករពយបលេ យចលន េ យេពទយករងរ ករពយបលករនិយយ 
ឬសខុភពផ្លូ វកយ SRH  

 ករ យតៃម្លេ យ្រគូេពទយឯកេទស (ATEC, AAC, Lokomat) 

 ករពយបលេ យ្រគូេពទយឯកេទស (Lokomat, េស កមមបកែ្រប ករពយបលសមុគ ម ញ 
ករពយបលេ យបញចុ ក រ) 

 ៃថ្លេស បេចចកេទសស្រមប់ករចុះពនិិតយេនករយិលយ័ករយិលយ័្រគូេពទយ 
 នីតិវធិីករយិលយ័េផ ងេទៀត ឬករេធ្វើេតស្តេ គវនិិចឆ័យ  

េស កមម Partners Health Care at Home: 25% 

េស កមម Partners Urgent Care: មិន បប់ញចូ ល - េស កមមបង់្របកេ់ យខ្លួនឯង មកលវភិគកំណត់។ 

េស កមមសខុភពផ្លូ វកយ – មនទីរេពទយ McLean Hospital 

 ប់បញចូ ល -ករទទួលយកេស ពយបលជងំឺផ្លូ វចិត្តស្រមបអ់នកជំងឺកនុងមនទីរេពទយ 
និងេស កមមពយបលជំងឺផ្លូ វចិត្តស្រមប់អនកជំងឺេ្រកមនទីរេពទយ 
(មិន ប់បញចូ លកមមវធិីែដលមនករបញចុ ះតៃម្លេផ ងេទៀត)៖ ករបញចុ ះតៃម្ល 25%  

 េស កមមែដលមនិ បប់ញចូ ល 

o ៃថ្លេស េពលយប់ ទក់ទងនងឹករសំ កខ្លះេនមនទីរេពទយ 
េនេពលមិនមនករធន ៉ប់រងេ យែផ្អកេលើតំរវូករែផនកេវជជ ្រស្ត។ េស កមមគតិ្របកេ់ យែផ្អកេលើ 
្របក់ចំណូល មក្រមិតភព្រកី្រករបសស់ហព័នធដូចខងេ្រកម៖ 
 េន ឬេ្រកាម 100% ៃនក្រមិតភព្រកី្រករបសស់ហព័នធ- 90% 

 ព ី100.1% េ   200% ៃនក្រមតិភព្រកី្រករបសស់ហព័នធ- 75% 

 ព ី200.1% េ  300% ៃនក្រមតិភព្រកី្រករបសស់ហព័នធ- 50% 

 ព ី300.1% េ  400% ៃនក្រមតិភព្រកី្រករបសស់ហព័នធ- 25% 

o កមមវធិី ន ក់េនែដលមនករចលូរមួទំងអស់ ម្របក់្របចំៃថង និងែផនកែដលមនករចូលរមួទំងអស ់

o នីតិវធិីែដលបនកំណត់្រតូវបនផ្តលជ់ូនេ យែផ្អកេលើែផនកពិេ្រគះអនកជងំឺេ្រកមនទីរេពទយរមួមន៖ករពយ
បលជំងឺ្របៃស្រប ទ ករពយបល TMS កមមវធិី CATS (ករេធ្វើេតស្តិ៍ចិត្ត ្រស្ត 

ថ នភព កបបកិរយិ្របៃស្រប ទ ករេធ្វើេតស្តិ៍្របព័នធ្រប ទ) េស កមម Ketamine និងេស កមម 
Esketamine  
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ករបញចុ ះតៃម្លជនំយួែផនកហរិញញវតថុ / េគលនេយបយជនំយួែផនកហរិញញវតថុ  
(Financial Assistance Discounts/Financial Assistance Policy)  

ករកំណត់ជនំយួែផនកហរិញញវតថុ  (Financial Assistance) ្រតូវបនេធ្វើេឡើងបនទ បព់ីករផ្តល ់
េស ែដលែផ្អកេលើ ថ នភពែផនកហរិញញវតថុ របសអ់នកជមងឺ ្របេភទេស ែដលបនផ្តលជ់ូន ថ នភពធន ៉ប់រងរបសអ់នកជមងឺ 
និងចំ ត់ថន កទ់ូេទៃនេស កមមែដលបនផ្តលជ់ូន។ 
េស សេ្រងគ ះបនទ ន់នឹង្រតូវបនបង្ហ ញេ យគម នករ្រតតួពនិិតយេមើលនូវ ថ នភពែផនកហរិញញវតថុ របសអ់នកជមងឺរហតូដលក់្រមិ
តែដលកំណត់េ យ EMTALA ។ េគលនេយបយេនះេ ះ្រ យ លេ់ស ចំបច់ែផនកេវជជ ្រស្ត (Medically Necessary) 
ទំងអស។់ េទះជយ៉ង កេ៏ យ មនែត្របេភទមួយចនំួនៃនេស ចំបច់ែផនកេវជជ ្រស្ត (Medically Necessary) 
ប៉ុេ ្ណ ះែដលនងឹមនសទិធិទទលួបនករបញចុ ះតៃម្លជំនួយែផនកហរិញញវតថុ  (Financial Assistance Discount) រមួមន៖ 

 េស សេ្រងគ ះបនទ ន់ (Emergency Services) នងិេស បនទ ន់ (Urgent Services)  
 េស កមមេផ ងៗេទៀតែតងែត្រតូវបនដកេចញពកីរបញចុ ះតៃម្លជនំួយែផនកហរិញញវតថុ   

(Financial Assistance Discounts)។  
 េស េ្រជើសេរ ើស (Elective Services) េស ករែថទំេ្រកយសភពធងនធ់ងរ (Post-Acute Care) Behavioral Health 

Services  ្រតូវបនដកេចញពកីរបញចុ ះតៃម្លជនំួយែផនកហរិញញវតថុ  (Financial Assistance Discount) 
កនុងករណីអនកជងំឺបំេពញកត្វកចិចទំងអស។់  អនកជំងឺជទូេទ្រតវូបន
ពិនិតយេមើលស្រមប់ទូទត់្របកម់ុនករផ្តលេ់ស  េហើយ ច្រតវូបនពនយរេពលេ យែផ្អកេលើ

ថ នភពែផនកេវជជ ្រស្តទូេទរបសអ់នកជមងឺ បនទ ប់ពីករ្រតតួពនិិតយេមើលជមយួអនកផ្តលេ់ស សមរមយ។  
 េស កមមសខុភពមត់េធមញេន Wentworth Douglas Dental Center 

 

ករបញចុ ះតៃម្លជនំយួែផនកហរិញញវតថុ (Financial Assistance Discount) ៖  

 

ករទទួលខុស្រតូវរបសអ់នកជមង ឺ

អនកជមងឺ្រតូវែតបំេពញនូវករទទលួខុស្រតូវរបសព់ួកេគេដើមបទីទលួបនជំនួយែផនកហរិញញវតថុ។ 
ករខកខនមិនបំេពញករទទលួខុស្រតូវទំងេនះនងឹេធ្វើឱយអនកជមងឺ្រតូវបនដកហតូសទិធិស្រមប់ករ 
ពិចរ ។ 

អនកជងំឺ្រតូវ៖ 

1. ទទួលបន នងិែថរក ្រគបដណ្ត ប់េលើករ្រគបដណ្ត ប់ ្របសនិេបើករ្រគបដណ្ត បម់នតំៃល
សមរមយ ចរកបនស្រមប់ពួកេគពកីមមវធិីធន ៉ប់រងែដលឧបតថមភេ យរ ្ឋ ភបិល Medicaid / Medicare) 
ករធន ៉ប់រងពណិជជកមមពីនេយជករបសព់ួកេគ ឬពី ConnectorCare ឬកមមវធិ្ីរសេដៀងគន ែដលផ្តលជ់ូន
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េនេ្រកមចបប់ែថទំែដលមនតៃំលសមរមយ (Affordable Care Act) ឬគេ្រមងជំនសួអនកជនំួស / 
អនកសនងតំែណង ចេធ្វើ ម។ អនកជមងឺ ច្រតវូបនេសនើឱយ កភ់ស្តុ ងែដលបនេសនើសុកំរធន ៉ប់រង។ 

2. បង្ហ ញយ៉ងេពញេលញនូវករធន ៉ប់រងេលើករ្រគបដណ្ត បស់ណំងស្រមប់បុគគលកិ  
(Workers Compensation) រថយន្ត (Motor Vehicle) ឬករទទួលខុស្រតូវរបសភ់គីទីបី (Third Party Liability) 
និងសហករជមួយសេំណើ េដើមបីេសនើសុមំនពកយបណ្តឹ ងែដលបនដំេណើ រករេ យករ្រគបដណ្ត ប់េនះ។  

3. ក់សណំុំឯក រែដលបនេសនើទំងអសៃ់ន្របក់ចំណូល ្រទពយសមបត្តិ 
និងទីលេំនែដល្រតូវករេដើមបចីុះេឈម ះកនុងករធន ៉ប់រងរបសរ់ដ្ឋ ឬេដើមបបីញជ ក់ពីគុណសមបត្តិ
របសព់ួកេគស្រមប់ជំនួយែផនកហរិញញវតថុ  PHS មួយកនុងលកខណៈទន់េពលេវ ។  

4. រក អងគភព្របព័នធករែថទំសខុភពៃដគូ (Partners HealthCare System) 
យតៃម្លព័ត៌មន្របជ ្រស្តបចចុបបនន នងិពត័ម៌នធន ៉ប់រង។ 

5. ទូទត់សមតុលយទំងអស្់រសប មករកំណត់េពលេវ ។ 

ករមិន ប់បញចូ លកនុងករបញចុ ះតៃម្លជនំួយែផនកហរិញញវតថុ  (Financial Assistance Discounts)  

 អនកជមងែឺដលបនមកកន់កែន្លងៃដគរូពខីងេ្រកតំបនេ់ស បឋមរបសេ់យើងស្រមបក់រែថទំែដលមនសុ សមេហតសុមផល ច 

រពំងឹទកុថនងឹ្រតូវករនងឹមិន្រតូវបនពចិរ ជធមម ស្រមបក់របញចុ ះតៃម្លជនំួយែផនកហរិញញវតថុ  (Financial Assistance Discount) 
េទ។ករេនះ បប់ញចូ លទំងករបង្ហ ញខ្លួនរបសព់កួេគថជករសេ្រងគ ះបនទ នេ់នេពលែដលអនកជមង្ឺរតូវបន គ លថ់ជអនកជមងមឺនុ
េពលពកួេគេធ្វើដេំណើ រេទកនក់ែន្លងៃដគេូដើមបីទទលួករែថទំ។ ឧទហរណ៍ស្រមបក់រមិន បប់ញចូ លកនុង ករែថទំស្រមលកនូ 
នងិឯកេទសែដលអនកជមងដឺឹងរចួមកេហើយអពំី ថ នភពែដលពួកេគរពំងឹទកុថនឹងមនករែថទំចំបចែ់ដលរមួមនករែថទំជមងេឺបះ
ដងូ ករវះកតេ់បះដងូ េស ្ត រនតីិសមបទ និងេស ែផនកចតិ្ត ្រស្ត។ករេនះមនិ បប់ញចូ លេស សេ្រងគ ះបនទ នេ់ទ 
េ យ រែតេ្រគះថន ក ់ឬផលវបិកពលីកខខណ្ឌ មនុអ្វមីយួេកើតេឡើង 
េនេពលែដលបគុគលែដលមនេហតផុលមនិបនរពំងឹទកុថករែថទំបនទ នន់ងឹ្រតូវករជចំបចម់នុេពលេធ្វើដេំណើ រេទកនត់បំន់
េស របសេ់យើង។  

 អនកជមងែឺដលមនធន ៉បរ់ងសខុភពជមយួនងឹប ្ត ញអនកផ្តលេ់ស ែដលមនក្រមតិែដលៃដគមូនិចលូរមួ 
នងិមនវត្តមនស្រមបេ់ស ែដល ច្រតូវបនផ្តលក់ែន្លងេផ ងេទៀតែដលចលូរមួជមួយគេ្រមងសខុភពរបសព់កួេគ 
ឬកែន្លងែដលមនជនំយួែផនកហរិញញវតថុ េផ ងេទៀតនងឹមិនមនលកខណៈ្រគប្់រគនស់្រមប ់
ជនំយួែផនកហរិញញវតថុ េទ។េនះរមួបញចូ លទំងសមតលុយេ យ រែតករបដេិសធចេំពះករមនិបញជូ ន ករមនិអនញុញ តឬ 
េ្រកេស កមមប ្ត ញ។េស េផ ងេទៀត្រតូវបនដកេចញ ែដលរមួទំង ប៉ុែន្តមនិកំណត់ចេំពះ 

o ករវះកត់ែកសមផស  (Cosmetic Surgery) 
o ករបងកកេំណើ តេ្រកសបូន (In-Vitro Fertilization)  
o ករពយបលករន្តពូជេឡើងវញិក្រមិតខពស ់(Advanced Reproductive Therapy (ART)) 



 
 
េគលនេយបយស្តពីកីរបញចុ ះតៃម្លស្រមបអ់នកជមង ឺនងិជនំយួែផនកហរិញញវតថុ  
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o េស វះកត់ស្រមកទមងន់ (Gastric Bypass Services) 
ែដលមិនមនករកំណតព់ីករចំបច់របសអ់នកបង់្របក់ែផនកេវជជ ្រស្ត 

o ធតុស្រមបភ់ពងយ្រសួល (Patient Convenience) របសស់្រមប់អនកជមងឺរមួមនបនទប់ ន ក់េនលំ ប់ខពស ់
និងករ ន កឆ់្លងយប់ ែដលែផ្អកេលើករេសនើសុរំបសអ់នកជមងឺ 
េហើយជទូេទមនិ្រតូវបន្រគបដណ្ដ ប់េ យគេ្រមងធន ៉បរ់ងសខុភពេឡើយ 

o េស ចំបច់ែដលមិនែមនជែផនកេវជជ ្រស្តែដល្រតូវបនេចញវកិ័យប័្រត មកលវភិគកំណត់ឱយបង់
្របក់េ យខ្លួនឯង 

o McLean Hospital McLean Hospital៖ 
កមមវធិី ន ក់េនទំងអសែ់ដលមនិ ក់ពកយបណ្តឹ ងទមទរសណំងេទ្រកមុហ៊នុធន ៉ប់រង។  

លកខណៈសមបត្តិ្រគប់្រគន់ៃនេស ស្រមប់ករបញចុ ះតៃម្លជនំយួែផនកហរិញញវតថុ  (Financial Assistance Discounts) 

 េស ចំបច់ែផនកេវជជ ្រស្ត (Medically Necessary Services) ែដលបំេពញ មនិយមន័យៃនេស សេ្រងគ ះបនទ ន់ 
(Emergent Services) ឬេស បនទ ន់ (Urgent Services) នងឹ្រតូវបនពិចរ ស្រមប់ជំនួយែផនកហរិញញវតថុ  (Financial 
Assistance) ្របសនិេបើអនកជមងឺមនិមនធន ៉ប់រងស្រមប់េស ែដលរមួមន ករធន ៉ប់រងេលើរថយន្ត (Motor 
Vehicle) នងិសណំងស្រមប់បគុគលកិ (Workers Compensation) ។ 

 េស ែដលនងឹមនលកខណៈសមបត្តិ្រគប់្រគន់ស្រមប់ ជនំយួែផនកហរិញញវតថុ  (Financial Assistance Discount) 
េ្រកមកលៈេទសៈមនកំណត់ រមួមន៖ 

o េស េ្រជើសេរ ើស (Elective Services) មនែតេនេពល៖ 
 អនកជមងគឺជឺពលរដ្ឋកនុងតបំនេ់ស បឋមរបសៃ់ដគរូ េហើយបន កព់កយេសនើសុកំមមវធិមីិនែមនរ ្ឋ ភបិល 

នងិរ ្ឋ ភបិលែដល ចរកបនទំងអស។់ 
ករេនះ្រតូវបនបង្ហ ញជទេូទេ យករចះុេឈម ះរបសព់កួេគេនកនុង MassHealth Limited នងិ / ឬ 
Massachusetts Health Safety Net (HSN) ។ ស្រមបអ់នក ន កេ់ន MA 

េនះអនវុត្តែតចេំពះេស េនកែន្លងែថទំជមងធឺងន ់(Acute Care Facility) 
េនេពលេស មនិមនលកខណៈ្រគប្់រគនក់នុងករេចញវកិកយប្័រតេទ HSN ។ 

 េស េន មកែន្លងែថទំជមងធឺងន ់(Acute Care facility) មនសពុលភពកនុងរយៈេពល 60 ៃថង 
ចំេពះេស សេ្រងគ ះបនទ ន់/បនទ ន់ (Urgent/Emergent Service) 
និងជករែថទំែដលមនករ ម នបន្តស្រមប់េស មនុៗ ។ 

 អនកជមងឺ្រតូវបនពិនិតយ ថ នភពហរិញញវតថុ របសព់កួេគេហើយបនេប្តជញ ចិត្តពយយមែស្វងរកជំេរ ើ
សស្រមប់ករធន ៉ប់រងេហើយ្រតូវបនកំណត់ថមិនមនសទិធិទទួលបនករធន ៉ប់រងេនះ។ 
ករ្រតួតពិនតិយ្រតូវែតេកើតេឡើងមិនតចិជងេរៀង ល ់12 ែខម្តងេទ។ 

 
o េស ែថទំជមងឺ េ្រកយសភពធងន់ធងរ (Post-Acute Care Services) នងិេស សខុុមលភពផ្លូ វចតិ្ត 

(Behavioral Health Services) ែតេនេពល៖ 
 ករ្រតួតពិនតិយជមុនៃនេស កណំត់អត្តសញញ ណថេស ឯកេទស ចេ្របើបនែតេនកនុង 

កែន្លងៃដគូប៉េុ ្ណ ះ 



 
 
េគលនេយបយស្តពីកីរបញចុ ះតៃម្លស្រមបអ់នកជមង ឺនងិជនំយួែផនកហរិញញវតថុ  
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 កែន្លងទទួលយកអនកជមងេឺដើមបីែថទំេ យមនករយលដ់ឹងថ អនកជមងឺមនកណំត់ / 
មិនមនធនធនេដើមបបីង្់របកស់្រមប់ករែថទំេទ។ 
អនកជមងឺទំងេនះជទូេទមកពីតបំន់េស បឋមៃដគូ េហើយបនចុះេឈម ះជមយួ  
MassHealth Limited និង/ឬ HSN េ យបង្ហ ញពីធនធនែផនកហរិញញវតថុមនក្រមិតរបសព់ួកេគ។ 

 Behavioral Health - McLean Hospital Behavioral Health McLean Hospital៖ 
អនកជមងឺែដលបនបេងកើតេឡើងែដលជួបករចំ យេ្រចើនស្រមបក់រែថទំេ្រជើសេរ ើសចំបច់ែផនកេវជជ

្រស្ត (Medically Necessary Elective Care) 
ែដលមិនទទួលបនករធន ៉ប់រងកនុងកំឡុងេពលពយបលនងឹ្រតូវបនចត់ទកុថជជំនួយែផនកហរិញញ
វតថុ  (Financial Assistance) ផងែដរ 
រហតូដលព់កួេគ ចបេងកើតធន ៉ប់រងសខុភពរបសព់ួកេគេឡើងវញិ 
ឬរហតូដលក់រែថទំរបសព់កួេគ ច្រតូវបនេផទរេទលនំឹងសមរមយមួយ។ 
ករែណនំរបសអ់នកផ្តលេ់ស របសអ់នកជមងឺទក់ទងនឹងភពចំបច់ែផនកេវជជ ្រស្ត្រតូវឱយមន 
បែនថមេលើករបំេពញរបសអ់នកជមងឺកនុងដំេណើ រករផ្តលជ់ំនួយែផនកហរិញញវតថុ  (Financial Assistance) 
ធមម ។ 

 

លកខណៈសមបត្តិហរិញញវតថុ/្របក់ចំណូលស្រមប់ ករបញចុ ះតៃម្លជនំួយែផនកហរិញញវតថុ  (Financial Assistance) 

អនកជមងែឺដលមនតរំវូករែផនកហរិញញវតថុ េ យ រែត្របកច់ណូំលមនករំតិ 
ឬេ យ រវកិយ័ប្័រតែផនកេវជជ ្រស្តរបសព់កួេគគឺជែផនកេលើសលប់េលើ្របកច់ណូំលរបសព់កួេគេនះនឹង្រតូវបនចតទ់កុថជករបញចុ ះ 

តៃម្ល។ ស្រមបព់លរដ្ឋរបសស់ហរដ្ឋ េមរកិ េគលករណ៍ែណនំស្តពី្ីរបកច់ណូំលរបស្់រគួ រ្រក្ីរកសហពន័ធ (Federal Income Poverty Guide 
(FPG)) ែដល្រតូវបនេចញផ យេនេពលថមីៗ េនះនងឹ្រតូវបនេ្របើជក ្ត កំណតច់មបង។ ស្រមបព់លរដធមនិែមន េមរកិ ករបញចូ លគន ៃន
្របកច់ណូំល នងិ្រទពយសមបត្តែិដលមននងឹ្រតូវបនេ្របើេដើមបីកណំតក់របញចុ ះតៃម្លសមរមយែដល ចរកបន។ កនុងករណីទំងអស ់
្របកច់ណូំលសរបុរបស្់រគួ រនងឹ្រតូវបនេ្របើកនុងករកណំតេ់នះ។ 
ករបញចុ ះតៃម្លែផ្អកេលើ្របកច់ណូំល្រតូវបនកណំតជ់ទេូទចេំពះអនកជមងែឺដល្របកច់ណូំល្រគួ រតចិជង ឬេសមើនងឹ 300% 
ៃន្របកច់ណូំលរបស ់FPG ។ 
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េគលករណ៍ែណនំស្តពីី្របក់ចំណូលរបស្់រគួ រ ្រកី្រកៃនសហព័នធ (Federal Poverty Income Guide) - ៃថងទី1 ែខកមុភៈ ឆន ំ2019 

 150% FPG 250% FPG 300% FPG 
ទំហ្ំរគួ រ = 1 $18,375

$31,225
$37,470 

ទំហ្ំរគួ រ = 2 $25,365
$42,275

$50,730 

ទំហ្ំរគួ រ = 3 $31,995
$53,325

$63,990 

ទំហ្ំរគួ រ = 4 $38,625
$64,375

$77,250 

ទំហ្ំរគួ រ = 5 $45,255
$75,425

$90,510 
 
 

 
អនកជមងែឺដល្របក់ចណូំល្រគួ រេលើសព ី300% ប៉ែុន្តតចិជង ឬេសមើ 600% ៃន FPG ចេនែតមនលកខណៈសមបត្ត្ិរគប្់រគន ់
្របសនិេបើពកួេគ ចបង្ហ ញថ ករចំ យែផនកេវជជ ្រស្ត្របចំឆន ំរបសព់កួេគេលើសព ី30% ៃន្របកច់ណូំលរបសព់កួេគកនុងរយៈេពល 12 
ែខចងុេ្រកយបផំុត។ ស្រមប្់រគួ រែដលមន្របកច់ណូំលេលើសពី 600% ករំតិេនះគឺជវកិយ័ប្័រតេវជជ ្រស្តេលើសព ី40% 
ៃន្របកច់ណូំលរបសព់កួេគ។ ករចំ យ្រតូវែតបនេកើតេឡើងកនុងរយៈេពល 12 ែខមុន 
នងិ្រតូវបនកណំតច់េំពះករចំ យទំងេនះមនលកខណៈសមបត្ត្ិរគប្់រគនជ់ករចំ យែផនកេវជជ ្រស្តកនុង 
េស កមមចណូំលៃផទកនុងរបសស់ហរដ្ឋ េមរកិ។ 
អនកជមងែឺដលមនបណំងនងឹ្រតូវបនពចិរ ស្រមបក់របញចុ ះតៃម្លេ្រកមេគលនេយបយេនះ្រតូវែតផ្តលស់ណំុំឯក រែដលបនេសនើសុអំំពី
្របកច់ណូំល លេំន ន នងិករចំ យែផនកេវជជ ្រស្តែដលមនលកខណៈសមបត្ត្ិរគប្់រគនក់នុងលកខណៈទនេ់ពលេវ ។ 

ករេ្របើ្របស្់រទពយសមបត្តិេនកនុងករកំណតជ់នំយួែផនកហរិញញវតថុ  (Financial Assistance Determinations)  

ព័ត៌មន្រទពយសមបត្តិ្រតូវបនេ្របើែតេនកនុងករកណំត់ជំនួយែផនកហរិញញវតថុ  (Financial Assistance) 
េនកនុងករណីមនករកំណតដ់ូចខងេ្រកម៖  

 អនកជមងឺែដលរសេ់នេ្រកសហរដ្ឋ េមរកិ (ឬក ) 
 អនកជងំឺបន ្ល ប់។ ករសេ្រមចចិត្ត្រតូវ ប់បញចូ លករពិនិតយអចលវតថុ ម។ួ  
 អនកជមងែឺដលជទេូទមនិ្រតូវបនេគចតទ់កុថគម នសទិធនិងិប្តងឹស្រមបស់ណំងផទ លខ់្លួនេ យ រ ថ នភពពេិសស។ 
 អនកជមងឺែដលបន្រគបដណ្ត ប់េ យ Medicare (េលើកែលងែផនករជំនួសថម)ី នងិសមតុលយគឺជៃថ្លធន ៉ប់រងរមួ 

ឬ្របក់កត។់   Medicare ។ កំណត់បំណុល ្រកក់ត្រមូវឲយមន  
o ្របក់ចំណូលតចិជង 201% ៃន FPG  
o ្រទពយសមបត្តតិិចជង $ 10,000 ស្រមប់សមជិក្រគួ រដំបងូែដលមន្របក់បែនថមចំននួ $3,000 

ស្រមប់សមជិក្រគួ របែនថមនីមួយៗមិន បប់ញចូ លទីលេំនបឋម ឬរថយន្តបឋមេនះេទ។  
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o េសចក្តីជនូដំណឹងរបសអ់នកជងំឺអពំីអសមតថភពរបសព់ួកេគកនុងករេ្របើ្រទពយសមបត្តិេដើមបីទូទតស់មតុលយ
ែដលេនសល។់ 

 

វធិី ្រស្តបញចុ ះតៃម្ល និងអ្រ  

ម IRS 501 (r) មនទីរេពទយ្រតូវកណំត់ករគិត្របក់ពអីនកជមងឺ និងេស ែដលមនលកខណៈសមបត្តិ
្រគប់្រគន់េ្រកមេគលនេយបយជំនួយែផនកហរិញញវតថុ របសេ់យើង (Financial Assistance Policy (FAP)) 
ចំេពះចំនួនទកឹ្របក់ែដល្រតូវបនេចញវកិ័យតប័្រតជទូេទ (Amounts Generally Billed (AGB)) ដល្់រកមុហ៊នុ ជីវកមម និង Medicare ។ 
ៃដគូកំណត ់AGB េ យករែបងែចកជមុននូវករបង់្របក់សរបុេ យករបង់្របកស់របុស្រមបគ់េ្រមង ជីវកមម (Commercial) 
និងគេ្រមង Medicare ទំងអសជ់ចំនួនសរបុស្រមប់ឆន ំ រេពើពនធមនុេដើមបីកំណត់ក ្ត បង់្របក់េលើគណនី (Payment on Account 
Factor (PAF)) ស្រមប់ឆន ំ រេពើពនធមុន។ 
ករេនះ្រតូវបនេធ្វើជទូេទេនកនុងែខធនូ េនេពលែដលទិននន័យ្រតមឹ្រតូវបំផុតគឺ ចរកបនជមួយនងឹអ្រ បញចុ ះតៃម្លែដល្រតូវបនេធ្វើប
ចចុបបននភពេនកនុងែខមក ។ករបញចុ ះតៃម្ល FAP អបបបរមស្រមប់ឆន ំ រេពើពនធបចចុបបននគឺផទុយពីឆន ំ PAF មុន។ 
ករេនះនឹងកត់បនថយករគិត្របកែ់ដលេចញវកិយ័ប្រតេទអនកជមងឺែដលមនលកខណៈសមបត្តិ្រគប់្រគន់មិនេលើសព ីAGB ស្រមប់
ឆន ំមុន។ 

 

 

ឧទហរណ៍៖ 
 

ករបង់្របក់សរបុពីគេ្រមង Medicare និងគេ្រមង ជីកមម  $200,000,000 
បនទុកសរបុពគីេ្រមង Medicare និង ជកីមម    $500,000,000 
PAF        40% 
ករបញចុ ះតៃម្ល FAP អបបបរមសទុធ    60% 
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អ្រ បញចុ ះតៃម្លជនំួយែផនកហរិញញវតថុបចចុបបនន 

 

 
 

Wentworth Douglas Dental Center 

អនកជំងឺែដលមន្របក់ចំណូលកនុង្រគួ រេសមើឬតិចជង 300% 
ៃនក្រមិតភព្រកីសហព័នធ ចមនលកខណៈ្រគប់្រគន់ស្រមប់ករបញចុ ះតៃម្លជំនួយហរិញញវតថុ។ 

 $35 ៃថ្លេស ពិនិតយម្តង 

 េស កមមមយួចំនួន បទំ់ង្រកសេធមញពក់ នងិេធមញេ្រ បគិតៃថ្លេស រហតូដល ់50% 
ស្រមប់ករពិនិតយេលើកដំបូង នងិ 50% ស្រមប់ៃថ្ល ក់េធមញ។ 

 កំណត់ចំេពះអនករសេ់ន Barrington, NH; Dover, NH; Durham, NH; Lee, NH; Madbury, 

NH; Rollinsford, NH; Somersworth, NH; Berwick, ME; South Berwick, ME.  

្របកច់ណូំល្រគួ រជ % FPG 

 

មនទរីេពទយករែថទំជមងធឺងន ់ 
(Acute Care Hospitals) 

នងិអងគករ្រគូេពទយ (Physicians 
Organizations) 

មនទរីេពទយ 
្ត រនតីសិមបទសពូលឌងី (Spaulding 

Rehabilitation Network Hospitals) 
នងិករែថទំសខុភពៃដគេូនផទះ (Partners 

Health Care at Home)  

Wentworth 
Douglas 
Hospital 

0 េទ 150% 100% 100% 100% 
150.1 េទ 250% 85% 85% 100% 
251 េទ 300% 70% 64% 0% 

្របកច់ណូំល 

្រគួ រជ % FPG 

វកិយ័ប្័រតែផនកេវជជ ្រស្ត 
ជភគរយៃន 

្របកច់ណូំល 

ករបញចុ ះតៃម្លស្រមប ់

មនទរីេពទយករែថទំជមងធឺងន ់
(Acute Care Hospitals) 

នងិអងគករ្រគូេពទយ (Physicians 
Organizations) 

ករបញចុ ះតៃម្លស្រមបម់នទរីេពទយ
្ត រនតីសិមបទសពូលឌងី 

(Spaulding Rehabilitation Network 
Hospitals) 

នងិករែថទំសខុភពៃដគេូនផទះ 
(Partners Health Care at Home) 

McLean 
Hospital 

301 - 600% 30% 70% 64% 60% 
េលើស 600% 40% 70% 64% 60% 
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ដេំណើ រករ កព់កយេសនើសុ ំនិងបញចុ ះតៃម្ល 

អនកជមងនឺឹង្រតវូបនេលើកទឹកចតិ្តឱយ ក់ពកយេសនើសុសំ្រមប់ករពិចរ េលើជនំួយែផនកហរិញញវតថុ  (Financial Assistance) 
កនុងករណីទំងអសែ់ដលពួកេគបំេពញនវូលកខណៈសមបត្ត្ិរគប់្រគនជ់មូល ្ឋ នែដលបនកណំត់េនកនុងេគលនេយបយេនះ។ 
ពកយេសនើសុទំំងអសន់ងឹ្រតូវបន្រតួតពិនិតយេមើល ែដលរមួទំងលកខណៈសមបត្តិ្រគប់្រគន់ទំងអសម់ិន្រតូវបនបំេពញ។ 
ដំេណើ រករៃនករ ក់ពកយេសនើសុំ ច្រតវូបនផ្តួចេផ្តើមេ យផទ លជ់មួយេស អតថិិជនរបស ់PBS ករ្របមូល្របក ់PBS (PBS 
Collections) ឬ មរយៈទំនកទ់ំនងជមយួទី្របកឹ ែផនកហរិញញវតថុ េនមនទីរេពទយៃដគ ូឬមជឈមណ្ឌ លសខុភព។ េគលនេយបយេនះ 
និងទ្រមងព់កយេសនើសុទំំងអសក់ម៏នេនេគហទំពរ័ http://www.partners.org/for-patients/Patient-Financial-Assistance.aspx។ 
េគហទពំ័រេនះក៏ ច្រតវូបនចលូេ្របើពីទំព័រេដើមៃនករែថទំសខុភពៃដគ ូ(Partners HealthCare) ពីមុនឺុយទម្ល ក់ចុះេ្រកម 
"ស្រមប់អនកជមងឺ" ។ 

ជទូេទ មនែតកមមវធិីែដលបនបញច ប់េពញេលញប៉ុេ ្ណ ះែដលនឹង្រតវូបន្រតួតពនិិតយេមើលស្រមប់ករគិតពិចរ  
េ យ លក់មមវធិីទំងអស្់រតូវបនបញជូ នេទ PBS ស្រមប់ករកំណត់ចងុេ្រកយ។ 
ពកយេសនើសុទំំងអសន់ឹង្រតូវបនពិនិតយចំ ញេ់ដើមបីកំណត់ថេតើអនកជមងឺបនបំេពញកតព្វកិចចរបសខ់្លួន ឬយ៉ង  
ែដលរមួទំងកតព្វកចិចេដើមបទីទលួបនករ្រគបដណ្ត ប់ែដលមន។ 

ថ នភពអនកជមងឺកន៏ងឹ្រតូវបន្រតួតពនិិតយេមើលផងែដរេដើមបកីណំត់ថេតើគត់ ចមនសទិធិទទួលបនកមមវធិីរដ្ឋ 
ឬសហព័នធ មួយែដរឬេទ។ បុគគលកិែដល្រតវូបនចត់ ំងេន PBS នឹង្រតតួពិនិតយេមើលពកយេសនើសុទំំងអស ់
ទក់ទងអនក កព់កយេសនើសុេំដើមបី ម នពត័៌មន និងផ ព្វផ យលទធផលេទអនក ក់ពកយេសនើសុ។ំ 
ពកយសុជំទូេទនឹងមន្របសទិធភពស្រមប់មយួឆន ំគិតចប់ពីៃថង ក់ពកយ។ករបញចុ ះតៃម្លែដលបនអនុមត័េនេ្រកមេគលន
េយបយេនះនងឹ្រតូវបនអនវុត្តេនេពលអនកជមងឺ្រតូវបនចត់ទុកថមនលកខណៈសមបត្ត្ិរគប់្រគន។់ 
គេ្រមងបង់្របកេ់ យឥតគិតករ្របក់នងឹ្រតូវបនផ្តលជ់ូនដលអ់នកជមងឺ មេគលករណ៍ែណនំែដលមន្រ ប់េនកនុងេគលនេយ
បយឥណទន & ករ្របមលូ្របកម់នទីរេពទយ PHS (PHS Hospital Credit & Collection Policy) ។ 
េគលករណ៍ែណនំទំងេនះត្រមូវឱយបង់្របក្់របចំែខអបបបរមចំននួ $25 ជមួយនងឹ ង្របក់េបៀវត រម៍ួយឆន ំ
ស្រមប់សមតុលយមនតិចជង $1,000 នងិពីរឆន ំស្រមប់សមតុលយេ្រចើនជង។ ករអនុវត្តករ្របមូល្របក់េផ ងេទៀតទំងអស ់
រមួទំងសកមមភពែដល ច្រតវូបនយកស្រមបក់រមនិបង្់របកស់មតលុយ្រតវូបនបញជ ក់េនកនុងេគលនេយបយឥណទន & 
ករ្របមូល្របកម់នទីរេពទយ PHS (PHS Hospital Credit & Collection Policy) ។ េគលនេយបយេនះ ចរកបន មេគហទំព័រ 
http://www.partners.org/for-patients/Patient-Financial-Assistance.aspx។  
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េគលនេយបយស្តពីជីនំយួៃនទនំកទ់នំងៃដគហូរិញញវតថុជមយួ រដ្ឋម៉ ឈេូសត នងិ Health Safety Net (HSN) 

 
ពលរដ្ឋរដ្ឋម៉ ឈេូសតែដលមន្របក់ចំណូល្រគួ ររហតូដល ់150% ជទេូទមនលកខណៈសមបត្តិ
្រគប់្រគន់ស្រមប់ករ្រគបដណ្ត ប់ប ្ត ញសវុតថភិពសខុភពេពញ (Full Health Safety Net) 
និងករ្រគបដណ្ត ប់ប ្ត ញសវុតថិភពសខុភព េទ 300% ៃន FPG កេ៏ យ។ 
ករ្រគបដណ្ត ប់េនះ ចជែផនកទីពីរៃនធន ៉បរ់ងេផ ងេទៀត (Medicare, Medicaid ឬពណិជជកមម) 
និងមនមុខងរជប ្ត ញសវុតថិភពស្រមប់អនកជមងឺែដលកណំត់ថជ្របកច់ណូំលទបកនុងមយួបទបញញត្តិរដ្ឋម៉ ឈេូសត។ 
េស ចំបច់ែផនកេវជជ ្រស្តទំងអស ់ ចរកបនស្រមប់អនកជមងឺទំងេនះេ យមិនគិតៃថ្ល (Full HSN) 
ឬបនទ បព់ីពកួេគបនទទួលតៃម្ល្រតូវបង់្របចំឆន ំមនុេពលធន ៉បរ់ងបង់ឱយ្របចំឆន ំ (Partial HSN) 
េន្រគបម់នទីរែថទំជមងឺធងន់(Partners Acute Care Hospitals) ែដលរមួមនមនទីរេពទយែដលទទួលបន ជញ ប័ណ្ណ 
មជឈមណ្ឌ លសខុភព នងិករអនុវត្ត្រគូេពទយែដលមនមូល ្ឋ នេនមនទីរ េពទយ 
ប៉ុែន្តមិន បប់ញចូ លចំនួន្របក់តៃម្លរមួចំែណកេពលេទេពទយម្តងែដល ច្រតូវបនកំណតេ់ យករ្រគបដណ្ត ប់របសធ់ន ៉
ប់រងបឋមេទ។ មនកមមវធិី HSN ចំនួនបីបែនថមេទៀត (េស សមង ត់ស្រមប់មនុស េពញវយ័ (Confidential Services to Adults) 
េស សមង ត់ស្រមប់អនតីិជន (Confidential Services to Minors) និងករលបំកែផនកេវជជ ្រស្ត (Medical Hardship)) 
ែដល ចរកបនស្រមប់អនកជមងឺ មរយៈៃដគូ PBS (Partners PBS) ឬ មរយៈទី្របកឹ ែផនកហរិញញវតថុ របសអ់នកជមងឺ។ 

 
 
 

ៃដគូែថទំពយបលជំងឺសរៃស្រប ទៃដគូទំងអសរ់មួទំងមណ្ឌ លសខុភពែដលទទួលបនករអនុញញ តពមីនទីរេពទយនិងករ
ពយបល មមនទីរេពទយែដលបនកំណតប់៉ុែន្តមនិ បប់ញចូ ល លក់រចូលរមួកនុងករធន ៉ប់រងេនះនិងេគរព ម្រគបែ់ផនកៃន
បទបបញញត្តិ HSN ។ 
ករធន ៉ប់រងជទូេទមិន បប់ញចូ លចំនួនទឹក្របក់រមួគន ែដល ច្រតូវបនកណំត់េ យករធន ៉ប់រងបឋម។ 
េលើកែលងែតករទូទត់សណំងស្រមប់ែផនករជំនួស Medicare ឬ Medicare ្រតូវបន ប់បញចូ ល។ 

លអ់ងគភពៃដគូដៃទេទៀតែដល្រតូវបនដកេចញេ យលកខន្តិកៈពីករចូលរមួកនុងេអសអនិអនិនឹងេ្របើ ថ នភពែដលបនយ
ល្់រពមរបសអ់នកជំងឺេអសអិនអិនជលកខណៈសនមតជមនុស្រមប់ជំនួយហរិញញវតថុ ៃដគូ។ 
ករបញចុ ះតៃម្លែដល្រតូវអនុវត្តនងឹែផ្អកេលើកមមវធិ ីHSN ែដលអនកជំងឺមនលកខណៈសមបត្តិ្រគប់្រគន់។ 
ែផ្អកេលើកររចនេនះករបញចុ ះតៃម្លជំនួយហរិញញវតថុនឹង្រតូវបនអនវុត្តសម្រសប មបទបបញញត្តិេផ ងេទៀតៃនេគលនេយប
យេនះ។ 

 

ករបញចុ ះតៃម្លជនំួយហរិញញវតថុស្រមប់េស កមមែថទំេ្រកយេពលពយបល្រសួច្រ វនងិេស កមមសខុភព កបបកិរយិក៏
ចមនផងែដរជមួយនឹងករេប្តជញ ចិត្តែដល្រតូវេធ្វើេឡើងកនុងកំឡុងេពលពនិិតយមនុហរិញញវតថុ របសអ់នកជងំឺចេំពះេស កមមែដល
បនេ្រគងទកុទំងេនះ។ 
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ករ៏មួបញចូ លកមមវធិី HSN ចនំួនបីបែនថមេទៀត 
(េស កមមសមង ត់ដលម់នុស េពញវយ័េស កមមសមង ត់ដលអ់នតីិជននិងភពលបំកែផនកេវជជ ្រស្ត) 
ែដល ចេ្របើបនស្រមប់អនកជងំឺ មរយៈៃដគរូភីេអសប៊ីឬ មរយៈអនក្របកឹ ែផនកហរិញញវតថុ របសអ់នកជងំឺ។ 
ករចូលរមួកនុងកមមវធិីទំងេនះជធមម ្រតវូបនស្រមបស្រមួលេ យអនក្របកឹ ែផនកហរិញញវតថុ េនមនទីរេពទយមួយ។ 
 
HSN កម៏នកមមវធិីករលបំកែផនកេវជជ ្រស្ត (Medical Hardship) ែដល ច រកបនស្រមប់ពលរដ្ឋេន MA ែដលមនក្រមតិ ្របកច់ណូំលខពស។់ 
អនកជមងគឺួរែត្រតូវបនេលើកទកឹចតិ្តឱយ ក់ពកយេសនើសុកំមមវធិេីនះេនេពលែដល្របក់អនកជមងេឺចញេ យខ្លួនឯងស្រមប់ករែថទំសខុភពគឺជ 

ែផនកសខំនៃ់ន្របកច់ណូំលរបសព់ួកេគ ែដលជទេូទមនេ្រចើនជង 30% ៃន្របកច់ំណូលកនុង្រគួ ររបសព់ួកេគ។ 
ពកយេសនើសុ្ំរតូវែត្រតូវបនផ្តួចេផ្តើមេ យទ្ីរបកឹ ែផនកហរិញញវតថុ េនមនទីរេពទយែថទំជមងធឺងន់។ 
ពកយេសនើសុនំមីួយៗ ច បប់ញចូ លករចំ យែផនកេវជជ ្រស្តែដលេកើតមនកនុងរយៈេពល 12 ែខមុន កព់កយេសនើសុែំដលមនចនំួនកណំត ់3 
េនកនុងឆន ំ មួយ។ សមតលុយទំងអស្់រតូវបនចតទ់កុថជសមតុលយបង្់របកេ់ យខ្លួនឯងែដលមនសពុលភពរហតូដល ់HSN 
អនមុត័ពកយេសនើសុ។ំ ករេនះមនិបង្ហ ញពកីរ្រគបដណ្ត បទ់េូទេនកនុងកមមវធិ ីHSN េទ។ ជធមម  អនកជមងឺនឹង្រតូវបនជនូដំណឹងអពំកីមមវធិីេនះ 
េនេពលពកួេគេ ទរូសព័ទេទេស កមមអតិថជិន PBS ឬទ្ីរបកឹ ែផនកហរិញញវតថុ  េនេពលពកួេគ្រតូវបង់សមតលុយេ្រចើនៗ។ 
ករផ ព្វផ យសកមមមយួចនំួនមនកណំត្់រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យទំងទី្របកឹ ែផនកហរិញញវតថុស្រមប់សមតុលយអនកជមងសឺ្រមកេពទយេ្រចើន 
នងិអនកតំ ងករ្របមលូ្របក ់(Collections Representatives) ស្រមប់សមតលុយអនកធនេ្រចើន។ 
ទ្ីរបកឹ ែផនកហរិញញវតថុផ្តលដ់បំូលនម នដលអ់នកជមងឺទំងអសែ់ដលទកទ់ងពកួេគ ឬ្រតូវបនបញជូ នេទពកួេគទកទ់ងនងឹ
ភពពកយេសនើសុំ ចអនុវត្តបនៃនកមមវធិ ីនងិេធ្វើករជមយួអនកជមងេឺដើមបីបេំពញពកយេសនើសុ ំេហើយេផញើ េទ HSN ។ 
អនកជមងែឺដលមនករធន ៉បរ់ងែតមយួគ ឺMassHealth Limited នងិ / ឬ HSN 
្រតូវបនចតទ់កុថមនិមនករធន ៉បរ់ងេ យ រែតកមមវធិទំីងេនះ មនិដេំណើ រករ មចបប្់រគបដណ្ត បក់រធន ៉បរ់ង មបទ ្ឋ ន។ 
សមតលុយេ យ រមនទរីេពទយែថទំជមងធឺងន ់(Acute Care Hospitals) ែដលជែផនកមយួៃនតៃម្ល្រតូវបង្់របចំឆន ំមនុេពលធន ៉បរ់ងបងឱ់យ HSN 
ជែផនក (Partial HSN) មនសទិធទិទលួបនករបញចុ ះតៃម្លស្រមបអ់នកជមងែឺដលមនិបនទទលួករធន ៉បរ់ង (Uninsured Patient Discount) ។  
 

 

ករពចិរ ជលកខណៈបគុគល 

អនកជមង្ឺរតូវបនេលើកទកឹចតិ្តឱយនំយក ថ នភពែផនកហរិញញវតថុពេិសសែប្លកេគរបសខ់្លួនេទេស ែផនកហរិញញវតថអនកជមង ឺ 
(Patient Financial Services) េនមនទរីេពទយៃដគូ មយួ Patient Billing Solutions ។ 
អងគភពែដលមនសមពន័ធៃដគូ ចអនេុ ម មេគលនេយបយឥណទន & ករ្របមលូ្របក ់(Credit & Collections Policy) របសខ់្លួន 
ពនយរករបញចុ ះតៃម្លេលើសពបីទបបញញត្តេិផ ងេទៀតេនកនុងេគលនេយបយេនះេលើមលូ ្ឋ នករណីនមីយួៗេដើមបីកតស់មគ លក់រណីពេិសស
ៃនបញ្ហ ែផនកហរិញញវតថុ។ 
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ករផ ព្វផ យ នងិករព្រងកីេគលនេយបយស្ដពីកីរបញចុ ះតៃម្ល នងិជនំយួែផនកហរិញញវតថុ (Publication and Dissemination of 
the Patient Discount and Financial Assistance Policy)  

េគលនេយបយជំនួយែផនកហរិញញវតថុ ៃដគូ (Partners Financial Assistance) ទ្រមង់ពកយេសនើសុ ំ
និងេសចក្ដីសេងខបភ ធមម ចរកបន មេគហទំពរ័ http://www.partners.org/for-patients/Patient-Financial-
Assistance.aspx។ េគហទំពរ័េនះក៏ ច្រតូវបនចូលេ្របើពទីំព័រេដើមៃនករែថទំសខុភពៃដគូ (Partners HealthCare) 
ពីមុឺនុយទម្ល ក់ចះុេ្រកម "ស្រមប់អនកជមងឺ" ។ េគហទំព័រេនះរមួបញចូ លវធិីជេ្រចើនែដលអនកជមងឺ ច ក់ពកយេសនើសុជំំនួយ 
ែដលរមួមនបញជ មីនទីរេពទយ នងិទីកែន្លងផ្តលេ់ស ្របឹក ែផនកហរិញញវតថុអនកជមងេឺន មមណ្ឌ លសខុភព 
េលខទូរសព័ទក ្ត ល និង សយ ្ឋ នអ៊ីែមល៉។ េគហទពំ័រេនះកអ៏នុញញ តឱយអនកជមងដឺឹងថទ្រមង់ពកយេសនើសុ ំ
និងជនំួយគឥឺតគិតៃថ្ល។ 

ព័ត៌មនស្តពីេីគលនេយបយ 
និងវធិី ក់ពកយេសនើសុមំនេនកនុងអងគភពៃដគូអនុវត្តែដលមនទនំក់ទំនង ធរណៈសេ្រមចបន មវធិីជេ្រចើន៖ 

 េសចក្តីជនូដំណឹង 11 x 17 ែដលបនចុះបញជ  ីនងិតំបន់ច ចរខពសេ់ផ ងេទៀត 
 ខិត្តប័ណ្ណផ ព្វផ យភ ធមម ែដលផ យពជីេ្រមើសៃនជនំយួែផនកហរិញញវតថុ ៃដគូែដលបង្ហ ញកនុងករអនុវត្ត 

និងែផនកសេ្រងគ ះបនទ ន់ (Emergency Departments)  
 ព័ត៌មនទូេទែដលទក់ទងនងឹភព ចរកបនៃនជនំួយហរិញញវតថុ ្រតូវបនបញចូ លេនកនុង 

េសចក្តីែថ្លងករណ៍របសអ់នកជមងទំឺងអស ់
 ធនធន្របឹក ែផនកហរិញញវតថុអនកជមងឺ ចរកបនស្រមប់អនកជមងឺ ែដលេសនើសុជំំនួយ មនសណួំរ មួយ 

ឬចង់ ក់ពកយេសនើសុជំ្រក ស។ ឯក រនន ែដលរមួទំងេគលនេយបយ ទ្រមង់ពកយេសនើសុ ំ
និងករសេងខបភ ធមម ចរកបនជភ អង់េគ្លស នងិភ េផ ងៗ មករត្រមវូេ យបទបញញត្ត។ិ 

 បុគគលកិៃនកមមវធិីសហគមន៍មនទរីេពទយ្រតូវបនទទួលអប់រអំពំី FAP េហើយ្រតូវបនែណនំឱយផ្តលព់ត័៍មន 
និងជូនដំណឹងដលអ់នកតំ ងសហគមន៍របសព់ួកេគអពំីភព ចរកបនៃនជំនួយែផនកហរិញញវតថុ េនតំបន់ប ្ត ញៃដគូ។ 

 
 


