េ�លនេ��យឥណ�ន និង�រ្របមូ ល្រ�ក់
��ង�តិ�
ែផ� ក

ចំណងេជើង

ក.

�រ្របមូ លព័ត៌�នស� ីពីធន�នហិរ�� វត�� និង វ ��ល�ព����ប់រងរបស់អ�កជំងឺ

ខ.

�រអនុវត� ន៍េលើ�រេចញ វ �ក� ប្រត និង�រ្របមូ ល្រ�ក់របស់មន� ីរេពទ្យ

គ.

មនុស្សែដល្រត�វ�នេលើកែលងពី�រ្របមូ ល្រ�ក់

ឃ.

បំណុលប��ន់ែដល��បង់

ង.

សកម� �ព វ ��ម�� ក��ង�រ្របមូ ល្រ�ក់

ច.

�រេ្របើ្រ�ស់��ក់�រ្របមូ ល្រ�ក់�ងេ្រ�

ឆ.

្រ�ក់តម� ល់ និងែផន�របង់្រ�ក់រល
� ស់
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េ�លនេ��យឥណ�ន និង�រ្របមូ ល្រ�ក់របស់្រក �មហ៊ុន�ជីវកម� មន� ីរេពទ្យ គ� ីនិច Lahey
្រក �មហ៊ុន�ជីវកម� មន� ីរេពទ្យគ� ីនិច Lahey ែដល�នដូ ច� មន� ីរេពទ្យនិងមជ្ឈមណ�លេវជ� ��ស� Lahey និង
មជ្ឈមណ�លេវជ� ��ស� Lahey, Peabody �ប់ពីេពលេនះ ្រត�វ�នេគេ��ត់� LHMC �ន�តព� កិច�ផ�ល់
ទំនុកចិត�ៃផ� ក��ង េ�យែស� ងរកសំណងស្រ�ប់េស�កម� ែដលខ� �ន�នផ� ល់ដល់អ�កជំងឺ ែដល�នលទ� �ពបង់
្រ�ក់�ម្រក �មហ៊ុន����ប់រងរបស់�គីទីបី ែដលទទួ លខុស្រត�វចំេ�ះ�រចំ�យព��លអ� កជំងឺ និងពីកម�
វ �ធីជំនួយេផ្សងៗេទៀតែដលអ� កជំងឺ�នសិទ�ិទទួ ល�ន។ េដើម្បីកំណត់� េតើអ�កជំងឺ�ចបង់្រ�ក់ស្រ�ប់េស�
ព��លែដល�នផ� ល់ឲ្យ ក៏ដូច�េដើម្បីជួយអ� កជំងឺក��ង�រែស� ងរកជេ្រមើសៃន�រ����ប់រង�េផ្សងេទៀត
្របសិនេបើ ពួ កេគមិន�ន�រ����ប់រង ឬមិន�ន�រ��្រតឹម្រត�វ មន� ីរេពទ្យ្រប�ន់��ប់នូវលក� ណ� វ �និច�័
យដូ ចែចងដូ ចតេ� �ក់ទងនឹងៃថ� េស�ព��ល និង�រ្របមូ ល្រ�ក់ពីអ�កជំងឺ។ ក��ង�រទទួ ល�នព័ត៌�ន
ហិរ�� វត����ល់ខ� �នរបស់អ�កជំងឺ និង្រគ� �រ មន� ីរេពទ្យរក�ទុកព័ត៌�ន� ំងអស់េ�យអនុេ�ម�មច�ប់ស�ីពី
�ពឯកជន សន� ិសុខនិងអត� ស��ណរបស់សហព័ន� និងរដ� ។ LHMC មិនេរ �សេអើង េលើពូជ�សន៍ ពណ៌សំបុរ
េដើមកំេណើត ស��តិ និន��រនេ��យ �ស� ជំេនឿ េភទ និ���រផ� វ� េភទ�យុ ឬពិ�រ�ព េ�ក��ងេ�ល
នេ��យ ឬ�រអនុវត� េ�លនេ��យ�ក់ទងនឹង�រទទួ លយក និងេផ� �ង��ត់ព័ត៌�នហិរ�� វត�� េលើ�រ
កក់្រ�ក់មុនេពល ឬេ្រ�យេពលស្រ�កព��ល ែផន�របង់្រ�ក់ �រពន�រេពល ឬ�របដិេសធមិនឲ្យចូ ល
ព��ល ��ន�ពអ� ក�ន្រ�ក់ចំណូល�ប ដូ ចែដល្រត�វ�នកំណត់េ�យ�រ ��ល័យ Medicaid របស់រដ�
Massachusetts ែដលែចង� អ� កជំងឺែដល�ន្រ�ក់ចំណូល�ប ឬក��ង�រគណ�ៃថ� េស�ព��ល និង្របមូ ល
្រ�ក់។
េ�លនេ��យឥណ�ននិង�រ្របមូ ល្រ�ក់េនះ្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស់េ�្រក �មហ៊ុន�ជីវកម� មន� ីរេពទ្យគ� ីនិច
Lahey និងអង� �ព�មួ យែដល�ែផ� កមួ យ ែដលេ្របើ្រ�ស់���ប័ណ� ឬេលខស��ល់ស្រ�ប់បង់ពន� របស់
មន� ីរេពទ្យ ។
ក. �រ្របមូ លព័ត៌�នស�ីពីធន�នហិរ��វត�� និង វ ��ល�ព����ប់រងរបស់អ�កជំងឺ
a. LHMC នឹងេធ� ើ�រ�មួ យអ� កជំងឺ េដើម្បីែណ�ំពួកេគអំពី�តព� កិច�របស់ពួកេគ ក��ង�រផ� ល់នូវ
ព័ត៌�នសំ�ន់ៗដូ ច�ងេ្រ�មៈ
មុនេពលទទួ ល�នេស�ែថ� ំសុខ�ព�មួ យ (េលើកែលងែតេស�កម� ែដល្រត�វ�នផ� ល់ជូនេដើម្បីេធ� ើ
ឲ្យអ� កជំងឺ�នេស� រ�ព ែដល�នកំណត់� �ន��រសេ���ះប��ន់ ឬ្រត�វ�រេស�ព��លប��ន់)
អ� កជំងឺ�ន�តព� កិច�ផ�ល់ព័ត៌�ន�ន់េពលេវ� និង្រតឹម្រត�វអំពី��ន�ព����ប់រងបច��ប្បន�
របស់ពួកេគ។ ព័ត៌�ន្រប���ស� �រ��ស់ប�រ្រ�ក់
�
ចំណូល្រគ� �រ ឬ�រ����ប់រង�្រក �ម (េបើ�ន)
និង្របសិនេបើដឹងព័ត៌�នអំពី�រ�ត់កង ឬសហ����ប់រង ែដលត្រម�វេ�យកម� វ �ធី����ប់រង ឬ
កម� វ �ធីហិរ�� វត��ែដល�ក់ព័ន�។ ព័ត៌�នលម� ិតស្រ�ប់ចំណុចនីមួយៗ គួ រែតរ ួម�ន ប៉ុែន� មិន្រត�វ�ន
កំណត់្រតឹម៖
i.
េ��ះេពញ �សយ��ន េលខទូ រស័ព� ៃថ� ែខ��ំកំេណើត េលខសន� ិសុខសង� ម (េបើ�ន) ជេ្រមើសៃន
�រ����ប់រងសុខ�ពបច��ប្បន� ព័ត៌�នស��តិ និង��ន�ពអេ��្របេវសន៍ និងធន�ន
ហិរ�� វត��ែដល�ច�ក់ព័ន�នឹងអ� កជំងឺ ែដល�ច្រត�វ�នេ្របើ េដើម្បីទូ�ត់ៃថ� ចំ�យរបស់ពួក
េគ។
ii.
្របសិនេបើ�ក់ព័ន� ្រត�វ�នេ��ះអ� ក��របស់អ�កជំងឺ �សយ��ន េលខទូ រស័ព� ៃថ� ែខ��ំ
កំេណើត េលខសន� ិសុខសង� ម (េបើ�ន) ជេ្រមើសេស�����ប់រងសុខ�ពបច��ប្បន� និង
ធន�នហិរ�� វត��ែដល�ចេ្របើ េដើម្បីទូ�ត់្រ�ក់ស្រ�ប់អ�កជំងឺ ៃថ� ព��ល និង
iii.
ធន�នេផ្សងេទៀតែដល�ច្រត�វ�នេ្របើ េដើម្បីទូ�ត់ៃថ� ព��លរបស់ពួកេគ រ ួម� ំងកម� វ �ធី
����ប់រង�នយន� ឬផ� ះ ្របសិនេបើ �រព��លគឺេ�យ�រែតេ្រ�ះ��ក់ កម� វ �ធី��
��ប់រងបុគ�លិក េ�លនេ��យ����ប់រងរបស់សិស្ស និង្រ�ក់ចំណូល្រគ� �រេផ្សងេទៀតដូ ច
�មរតក អំេ�យ ឬ�រែបងែចកពីមូលនិធិ ែដល�ចផ� ល់ជូន្របសិនេបើ�ន។
LHMC នឹងែណ�ំដល់អ�កជំងឺ� ពួ កេគ�ន�តព� កិច�កត់្រ�ៃថ� េស�ព��លរបស់មន� ីរេពទ្យ ែដល
មិន�នបង់ៃថ� របស់ពួកេគ រ ួម� ំង�រចំ�យែដល�ន្រ�ប់ដូច� �របង់្រ�ក់រ ួម សហ��
��ប់រង និង�របង់្រ�ក់រ ួម េហើយ�ក់ទងេ�មន� ីរេពទ្យ ្របសិនេបើពួកេគ្រត�វ�រជំនួយក��ង�របង់ៃថ�
ខ� ះ ឬៃថ� េស�ព��ល� ំងអស់ មន� ីរេពទ្យនឹងែណ�ំអ�កជំងឺអំពី ត្រម�វ�ររបស់ពួកេគ េដើម្បីជូនដំណឹង
េ�លនេ��យឥណ�ន និង�រ្របមូ ល្រ�ក់របស់មន� ីរេពទ្យ និងមជ្ឈមណ�លេវជ���ស� Lahey
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ដល់្រក �មហ៊ុន����ប់រងសុខ�ពបច��ប្បន� របស់ពួកេគ (្របសិនេបើពួកេគ�ន) ឬទី��ក់�ររដ� ែដល
កំណត់��ន�ពសិទ�ិរបស់អ�កជំងឺេ�ក��ងកម� វ �ធី��រណៈេ�ះ អំពី�រ��ស់ប�រ្រ�ក់
�
ចំណូល ឬ��ន
�ព����ប់រង្រគ� �រ។
មន� ីរេពទ្យក៏�ចជួ យអ� កជំងឺក��ង�រេធ� ើបច��ប្បន� �ពសិទ�ិទទួ ល�នរបស់
ពួ កេគ េ�ក��ងកម� វ �ធី��រណៈ េ�េពល�ន�រ��ស់ប�រ្រ�ក់
�
ចំណូល្រគ� �រ ឬ��ន�ព����ប់រង
្របសិនេបើ អ� កជំងឺជូនដំណឹងដល់មន� ីរេពទ្យអំពី�រ��ស់ប�រែបបេនះ
�
េ�ក��ង��ន�ពសិទ�ិទទួ ល�ន
របស់អ�កជំងឺ។
ឹ អំពី�តព� កិច�របស់ពួកេគ ក��ង�រជូ ន
LHMC នឹងេធ� ើ�រ�មួ យអ� កជំងឺេដើម្បី��� ពួ កេគដង
�ធី
ដំណឹងដល់មន� ីរេពទ្យ និងកម� វ �ចេ្របើ្រ�ស់�ន (ឧ�ហរណ៍ MassHealth Connector ប�
� ញសុវត� ិ
�ពសុខ�ព ឬប�
� ញសុវត� ិ�ពសុខ�ពស្រ�ប់ជន្រកី្រក)។ �ក់ទងេ�នឹង�រ��ស់ប�រៃន្រ�ក់
�
ចំណូល្រគ� �រ ឬ្របសិនេបើពួកេគ�ែផ� កមួ យៃនសំណង����ប់រង ែដល�ចបង់ៃថ� េស�ព��ល
ែដលផ� ល់េ�យមន� ីរេពទ្យ។ ្របសិនេបើ�ន�គីទីបី (រ ួម�ន ����ប់រងេគហ��ន ឬ�នយន� ) ែដល
ទទួ លខុស្រត�វក��ង�រចំ�យេលើ�រព��យ េ�យ�រែតេ្រ�ះ��ក់ ឬឧប្បត� ិេហតុេផ្សងៗ អ� កជំងឺនឹង
េធ� ើ�រ�មួ យមន� ីរេពទ្យ ឬកម� វ �ធីែដល�ក់ព័ន� (រ ួម� ំង Connector ប�
� ញសុវត� ិ�ពសុខ�ព ឬប
�
� ញសុវត� ិ�ពសុខ�ពស្រ�ប់ជន្រកី្រក) េដើម្បីផ�ល់សិទ�ិ ក��ង�រ�ម�រមកវ �ញនូ វចំនួនទឹក្រ�ក់
ែដល�នបង់ ឬមិន�នបង់ស្រ�ប់េស�កម� ែបបេនះ។
LHMC នឹងជូ នដំណឹងដល់អ�កជំងឺ អំពី�តព� កិច�ពួកេគក��ង�រជូ នដំណឹងដល់� រ ��ល័យប�
� ញ
សុវត� ិ�ពសុខ�ព ឬទី��ក់�រ MassHealth េ�េពលែដលអ� កជំងឺ�នេ្រ�ះ��ក់ ឬ�នជំងឺ ឬ�រ
រងរបួ ស ឬ�រ�ត់បង់េផ្សងេទៀត ែដល�ន ឬ�ចប�
� លឲ្យ�នបណ�ឹង ឬ�រ�ម�រសំណង��
��ប់រង។ ក��ងករណីែបបេនះអ� កជំងឺ្រត�វែត i.
�ក់�ក្យបណ�ឹង�ម�រសំណង ្របសិនេបើ�ន
ii.
យល់្រពមេ�រព�មលក� ខណ�� ំងអស់របស់ M.G.L. c.118E រ ួម�ន ប៉ុែន� មិនកំណត់្រតឹម៖
ក. ផ� ល់សិទ�ិេ�ឲ្យ�រ ��ល័យសុវត� ិ�ពសុខ�ព ក��ង�រទទួ លសំណងទឹក្រ�ក់ែដលេស� ើនឹង�រ
ទូ �ត់ ែដលប�
� ញសុវត� ិ�ពសុខ�ព�នផ� ល់ ពីចំណូលៃន�រ�ម�រសំណង �មួ យ ឬនីតិ
វ �ធីេផ្សងេទៀតពី�គីទីបី។
ខ. ផ� ល់ព័ត៌�នអំពីបណ�ឹង�រសំណង ឬដំេណើរ�រ�មួ យេផ្សងេទៀត និងសហ�រ�៉ងេពញ
េលញ�មួ យ�រ ��ល័យប�
� ញសុវត� ិ�ពសុខ�ព ឬអ� កតំ�ង េលើកែលងែត�រ ��ល័យសុវ
ត� ិ�ពសុខ�ពកំណត់� កិច�សហ្របតិបត� ិ�រនឹងមិនផ� ល់ផល្របេ�ជន៍ល�បំផុត ឬប�
� ល
ឲ្យ�នេ្រ�ះ��ក់ ឬប៉ះ�ល់ផ� វ� �រម� ណ៍ធ�ន់ធ�រដល់អ�កជំងឺ។
គ. ជូ នដំណឹងដល់ប�
� ញសុវត� ិ�ពសុខ�ព ឬទី��ក់�រ MassHealth ��យលក� ណ៍អក្សរ
ក��ងរយៈេពលដប់ៃថ� ប��ប់ពី�រ�ក់�ក្យបណ�ឹង�ម�រសំណងរដ� ប្បេវណី ឬនីតិ វ �ធីេផ្សង
េទៀតនិង
ឃ. ទូ �ត់្រ�ក់ស្រ�ប់ប�
� ញសុវត� ិ�ពសុខ�ព ពី្រ�ក់ែដលទទួ ល�នពី�គីទីបីស្រ�ប់
េស�កម� ែដល�នសិទ�ិទទួ ល�ន ឬេ្រ�យ�លបរ �េច� ទៃនេ្រ�ះ��ក់ ឬឧប្បត� ិេហតុេផ្សងេទៀត
ប��ប់ពី��យ�អ� កជំងឺែដល�ន្រ�ក់ចំណូល�បស្រ�ប់េ�លបំណងៃន�រទូ �ត់�មប
�
� ញសុវត� ិ�ពសុខ�ព
េ�យអះ�ង��នែត�រទូ �ត់�មរយៈប�
� ញសុវត� ិ�ពសុខ
�ព ែដល�លទ� ផលៃនេ្រ�ះ��ក់ ឬឧប្បត� ិេហតុេផ្សងេទៀតនឹង្រត�វបង� ិល សង។
b. �តព� កិច�មន� ីរេពទ្យ៖
LHMC នឹងខិតខំ្របឹងែ្របងេ�តសមេហតុផល និងឲ្យអស់ពីលទ� �ព េដើម្បី្របមូ ល�រ����ប់រង
របស់អ�កជំងឺ និងព័ត៌�នេផ្សងេទៀត េដើម្បីេផ� �ង��ត់�រ����ប់រងស្រ�ប់េស�ែថ� ំសុខ�ព
ែដល្រត�វផ� ល់ជូនេ�យមន� ីរេពទ្យ។ កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របង� ំងេនះ�ចេកើតេឡើង ក��ងកំឡ
� ងេពលចុះ
េ��ះដំបូងរបស់អ�កជំងឺេ�ទី�ំងមន� ីរេពទ្យ ស្រ�ប់េស�ព��ល ឬ�ចេកើតេឡើងេ�េពលេផ្សង
េទៀត។ េលើសពីេនះ មន� ីរេពទ្យនឹងជូ នដំណឹងដល់អ�កជំងឺអំពី�រែស� ងរកជេ្រមើស����ប់រង �មរ
យៈកម� វ �ធីជំនួយ��រណៈែដល�ន ឬកម� វ �ធីជំនួយហិរ�� វត��របស់មន� ីរេពទ្យ រ ួម� ំង�រ����ប់រង
�មរយៈ MassHealth កម� វ �ធីទូ�ត់ជំនួយបុព��ភែដលដំេណើរ�រេ�យ Health Connector កម� វ �ធី
សន� ិសុខេវជ� ��ស� របស់កុ�រ ឬប�
� ញសុវត� ិ�ពសុខ�ព ក��ង�រេចញៃថ� េស�ព��លែដល្រត�វ
�នេផ�ើេ�អ� កជំងឺ ឬអ� ក��របស់អ�កជំងឺ ប��ប់ពី�រ
ផ� ល់េស�ព��ល។ េលើសពីេនះ មន� ីរ
េពទ្យក៏នឹងេ្របើ្រ�ស់�រេសុើបអេង� ត �មរយៈ្របព័ន�េផ� �ង��ត់ហិរ�� វត��
��រណៈ ឬឯក
េ�លនេ��យឥណ�ន និង�រ្របមូ ល្រ�ក់របស់មន� ីរេពទ្យ និងមជ្ឈមណ�លេវជ���ស� Lahey
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ជន េដើម្បីកំណត់� េតើ�ចកំណត់ឲ្យ�នពី��ន�ព����ប់រងរបស់អ�កជំង។ឺ
មន� ីរេពទ្យនឹង
ព��ម្របមូ លព័ត៌�ន� ំងេ�ះមុនេពលផ� ល់េស�ែថ� ំសុខ�ព ែដលមិនែមន េស�ប��ន់ និង�ំ
�ច់។ មន� ីរេពទ្យនឹងពន�េពល�ល់�រប៉ុនប៉ងេដើម្បីទទួ ល�នព័ត៌�ន ខណៈេពលែដលអ� កជំងឺ
កំពុងទទួ ល�រព��លស្រ�ប់ឲ្យ�ន�ពធូ រេស្បើយ�ប��ន់ ឬ្រត�វ�រេស�សេ���ះប��ន់។
�រេសុប
ើ អេង� តរបស់ LHMC នឹងរ ួមប��ល
�
ប៉ុែន� មិនកំណត់្រតឹម �រេស� ើសុំព័ត៌�នអំពី��ន�ព
����ប់រងរបស់អ�កជំងឺ និងពិនិត្យេមើលមូ ល��នទិន�ន័យ����ប់រង��រណៈ ឬឯកជនែដល�
ន។ LHMC នឹងែស� ងរក�រទូ �ត់្រ�ក់ពី�គីទីបី ស្រ�ប់េស�ព��លែដល�ន�ច�ន�របង់
្រ�ក់� ំងអស់ េហើយនឹងេ�រព�ម �រេចញេចញៃថ� េស�ព��ល និងត្រម�វ�រែដល�ចអនុ��ត
េ�យ្រក �មហ៊ុន����ប់រង។ LHMC នឹងប� ឹងត��នូ វ�ល់សំណង�ែដល្រត�វ�នបដិេសធ េ�េពល
ែដលេស�ព��លេនះ ្រត�វបង់� ំង្រស �ង ឬេ�យែផ� កេ�យ្រក �មហ៊ុន����ប់រងរបស់�គីទីបី ែដល
�ន�រទទួ លខុស្រត�វចំេ�ះៃថ� ចំ�យេលើ�រព��លអ� កជំងឺ។ េ�េពល�ែដល�ចេធ� ើេ��ន
LHMC នឹងជួ យអ� កជំងឺក��ង�រប� ឹងឧទ� រណ៍ ឬ�របដិេសធមិនសមេហតុផល េផ្សងេទៀត�មួ យនឹង
ែផន�រ����ប់រងរបស់ពួកេគ េ�យទទួ ល��ល់� ែផន�រ����ប់រង�េរឿយៗ ត្រម�វឲ្យ�ន
�ម�រពីអ�កជំងឺ។ េ�េពលបុគ�លិចុះេ��ះមន� ីរេពទ្យ ឬ្រគ�េពទ្យ ្រត�វ�នជូ នដំណឹងពីអ�កជំងឺ ពួ ក
េគក៏្រត�វេធ� ើ�រ�មួ យអ� កជំងឺផងែដរ េដើម្បី���ព័ត៌�ន�ក់ព័ន�្រត�វ�នែណ�ំអំពក
ី ម� វ �ធី�
�រណៈសម្រសប ដូ ច��រ��ស់ប�រចំ
� ណូល្រគ� �រ ឬ��ន�ព����ប់រង រ ួម� ំងបណ�ឹងត�� ឬ�រ
����ប់រងែដល �ចចំ�យេលើៃថ� េស�ព��លែដលផ� ល់េ�យមន� ីរេពទ្យ។
្របសិនេបើអ�កជំងឺ ឬអ� ក�� ឬ��ព��លមិន�ចផ� ល់ព័ត៌�ន�ំ�ច់ េហើយអ� កជំងឺយល់្រពម
មន� ីរេពទ្យនឹងខិតខំ្របឹងែ្របងែដលសមេហតុផល េដើម្បី�ក់ទង�ច់�តិ មិត�ភក� ិ អ� ក�� ឬ
��ព��ល ឬ�គីទីបី�ែដលសម្រសបេផ្សងេទៀត ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម។
�រខិតខំ្របឹងែ្របងេ�យសមេហតុផលរបស់ LHMC ក��ង�រេសុើបអេង� ត� េតើ�រ����ប់រងរបស់
�គីទីបី ឬធន�នេផ្សងេទៀត�ច្រគប់្រ�ន់ចំេ�ះៃថ� េស�ព��លែដលមន� ីរេពទ្យផ� ល់ជូន េដើម្បី
កំណត់�មួ យអ� កជំងឺ ្របសិនេបើ �នេ�លនេ��យអនុវត� េដើម្បី��ប់រងៃថ� ចំ�យេលើ�រ�ម�រ
សំណងរ ួម�ន ប៉ុែន� មិនកំណត់្រតឹម៖ (១) ����ប់រង�នយន� ឬេគហ��ន (២) ����ប់រងេលើេ្រ�ះ
��ក់ទូេ� ឬ�ររងរបួ ស��ល់ខ� �ន (៣) ����ប់រងស្រ�ប់និេ�ជិក និង (៤) ����ប់រងស្រ�ប់
សិស្សនិស្សិត ក��ងចំេ�ម����ប់រងេផ្សងៗេទៀត។ ្របសិនេបើ មន� ីរេពទ្យ�ចកំណត់អត� ស��ណ�គី
ទីបី ែដល�នទំនួលខុស្រត�វ ឬ�ចទទួ ល�ន្រ�ក់សំណងពី�គីទីបី ឬ្របភពេផ្សងៗេទៀត (រ ួម� ំង
ពី្រក �មហ៊ុន����ប់រងឯកជន ឬកម� វ �ធីរដ� េផ្សងៗេទៀត) មន� ីរេពទ្យនឹង�យ�រណ៍ពី�របង់្រ�ក់េ�
កម� វ �ធីែដល�ក់ព័ន�េ�ះ េដើម្បី�ចទូ �ត់សំណង ្របសិន េបើ្រតឹម្រត�វ�មត្រម�វ�រៃនដំេណើរ�រ
�ម�ររបស់កម� វ �ធីេ�ះទល់នឹង�រ�ម�រ�មួ យែដល�ច្រត�វ�នបង់េ�យ�គីទីបី ឬ្របភព
េផ្សងេទៀត។
សំ�ប់កម� វ �ធីជំនួយ��រណៈរបស់រដ� ែដលពិត��ចចំ�យេ�េលើៃថ� េស�ព��ល
មន� ីរេពទ្យមិនត្រម�វឲ្យ�ន�ម�រពីអ�កជំងឺ េលើ�រ����ប់រងរបស់�គីទីបីេឡើយ។ ក��ងករណី� ំង
េនះអ� កជំងឺគួរែតដឹង� កម� វ �ធីរដ� ែដល�ចេ្របើ្រ�ស់�នស្រ�ប់ ៃថ� េស�ព��លែដលផ� ល់ឲ្យអ� កជំ
ងឺ។
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ខ. �រអនុវត� ន៍េលើ�រេចញ វ �ក� ប្រត និង�រ្របមូ ល្រ�ក់របស់មន� ីរេពទ្យ
LHMC �នដំេណើរ�រដំេណើរ�ររ ួម និងសម្រសប ស្រ�ប់�រប��ន
� វ �ក័យប័្រត និង�រ្របមូ ល្រ�ក់ពីអ�កជំងឺ
េ�យមិន�ក់ព័ន�នឹង��ន�ព����ប់រងរបស់ពួកេគ។ �ពិេសស ្របសិនេបើ អ� កជំងឺ�នសមតុល្យែដល
មិន�នបង់្រ�ក់�េពលបច��ប្បន� ែដល�ក់ទងនឹងេស�ព��លែដលផ� ល់ជូនអ� កជំងឺ េហើយមិន្រត�វ�ន
េចញៃថ� េ�យកម� វ �ធី����ប់រង��រណៈ ឬឯកជន មន� ីរេពទ្យនឹងអនុវត� �មនីតិ វ �ធី្របមូ ល្រ�ក់ េលើេស�
ព��លែដលសមរម្យ ដូ ចេរៀប�ប់�ងេ្រ�មែដលរ ួម�ន៖
ក) ៃថ� េស�ព��លដំបូងែដល្រត�វ�នេផ�ើេ�ឲ្យអ� កជំងឺ ឬ�គីទទួ លខុស្រត�វចំេ�ះ�តព� កិច�ហិរ�� វត��
��ល់ខ� �នរបស់អ�កជំងឺ ៃថ� េស�ព��លដំបូងនឹងរ ួមប��ល
� ព័ត៌�នអំពីជំនួយហិរ�� វត�� ែដល�ចេ្របើ
្រ�ស់�ន (រ ួម�ន ប៉ុែន� មិនកំណត់្រតឹម MassHealth កម� វ �ធីទូ�ត់ជំនួយបុព��ភែដលដំេណើរ�រ
េ�យ Health Connector កម� វ �ធីសន� ិសុខេវជ� ��ស� របស់កុ�រ ឬប�
� ញសុវត� ិ�ពសុខ�ព) េដើម្បី
ទូ �ត់ៃថ� ចំ�យេលើៃថ� េស�ព��លរបស់មន� ីរេពទ្យ
ខ) �រេចញវ �ក� យប្រត�បន� ប��ប់ �រេ�ទូ រស័ព� សំបុ្រត្របមូ ល្រ�ក់ �រជូ នដំណឹង��ល់ខ� �ន �រ
ជូ នដំណឹង�មកុំព� ្យទ័រ ឬវ �ធី��ស� ជូ នដំណឹងេផ្សងេទៀត ែដល�ចេ្របើ��រខិតខំេដើម្បី�ក់ទងេ�
�គីែដលទទួ លខុស្រត�វចំេ�ះៃថ� េស�ព��លែដលមិន�នបង់្រ�ក់
េ�យប��ល
� ព័ត៌�នអំពី វ �ធី
ែដលអ� កជំងឺ�ច�ក់ទងមន� ីរេពទ្យ ្របសិនេបើពួកេគ្រត�វ�រជំនួយែផ� កហិរ�� វត��។
គ) ្របសិនេបើ�ចេធ� ើេ��ន ឯក�រៃនកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងេផ្សងេទៀត េដើម្បីរក�គីែដលទទួ លខុស
្រត�វចំេ�ះ�តព� កិច� ឬ�ស័យ��នែដល្រតឹម្រត�វេដើម្បីេផ�ើៃថ� េស�ព��ល ែដល្រត�វ�នេផ�ើ
្រតឡប់
�ញ
មកវ �មៃ្របសណីយ៍ ដូ ច� “�សយ��នមិន្រតឹម្រត�វ” ឬ “មិន�ចប��ន
� េ�ដល់” ។
ឃ) �រេផ�ើេសចក� ីជូនដំណឹងចុងេ្រ�យ�មអុីែមល ស្រ�ប់អ�កជំងឺែដលមិន�ន����ប់រង (អ� ក
ែដលមិន�នចុះេ��ះក��ងកម� វ �ធី ដូ ច�ប�
� ញសុវត� ិ�ពសុខ�ព ឬ MassHealth) ែដលកំពុង�ន
បំណុលែដលមិន�ចេ្រ�ច្រសង់�ន�ប��ន់េលើសពី ១.០០០ ដុ��រ េលើេស�កម� ក្រមិតសេ���ះប��ន់
ែតប៉ុេ�
� ះ ែដលេសចក� ីជូនដំណឹងេនះ ្រត�វ�នប��ន
� មកវ �ញ េ�យ�រ “�សយ��នមិន្រតឹម្រត�វ” ឬ
“មិន�ចប��ន
� េ�ដល់” េហើយក៏ជូនដំណឹងដល់អ�កជំងឺអំពីលទ� �ពៃនជំនួយហិរ�� វត��ផងែដរ
ង) ឯក�រស� ីពីកំណត់្រ�ៃថ� េស�ព��ល ឬ�រ្របមូ ល្រ�ក់ ែដល�នអនុវត� អស់រយៈេពល ១២០ ៃថ�
�ប់ពី�លបរ �េច� ទៃនេស�ព��ល្រត�វ�នរក�ទុកនិង�ចេ្របើ្រ�ស់�នេ�យកម� វ �ធីសហព័ន�
ឬរដ� ែដលយកេ�េ្របើ្រ�ស់េដើម្បីេផ� �ង��ត់�ត� កិច�� ំងេនះ។ និង
ច) េផ� �ង��ត់្របព័ន�េផ� �ង��ត់�ព្រតឹម្រត�វៃនសិទ�ិរបស់រដ� Massachusetts (ESV) េដើម្បី��� អ� ក
ជំងឺមិនែមន�អ� កជំងឺែដល�ន្រ�ក់ចំណូល�ប េហើយមិន�ន�ក់�ក្យេស� ើសុំ�រ����ប់រងពី
MassHealth កម� វ �ធីទូ�ត់ជំនួយបុព��ភែដលដំេណើរ�រេ�យ Health Connector កម� វ �ធីសន� ិសុខេវជ�
��ស� របស់កុ�រ ឬប�
� ញសុវត� ិ�ពសុខ�ព មុនេពលប��ន
� �រ�ម�រសំណងេ��រ ��ល័យប�
�
ញសុវត� ិ�ពសុខ�ព េលើ�រទូ �ត់បំណុលែដលមិន�ចេ្រ�ច្រសង់�ន។
ឆ) ស្រ�ប់អ�កជំងឺ� ំងអស់ែដល�នចុះេ��ះក��ងកម� វ �ធីជំនួយ��រណៈ LHMC នឹងគិតែតៃថ� ែដល
ជំងឺ� ំងេ�ះ្រត�វចំ�យេលើ �របង់្រ�ក់រ ួម ����ប់រង ឬ�រសង្រ�ក់រ ួម ដូ ចែដល្រត�វ�នែចង
េ�ក��ងបទប្ប�� ត� ិរបស់រដ� េហើយែដល�ចប��ក់បែន� មេទៀតពី ្របព័ន�ព័ត៌�នសំ�ប់�រ្រគប់្រគង
កម� វ �ធី Medicaid របស់រដ� ។
LHMC នឹងែស� ងរក�រទូ �ត់�ក់�ក់ស្រ�ប់អ�កជំងឺ� ំងអស់ ែដលមិន�នលក� ណៈ្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់�រ
ចុះេ��ះចូ លក��ងកម� វ �ធីជំនួយ��រណៈរបស់រដ� Massachusetts ដូ ច�អ� ករស់េ�រដ� េផ្សង ប៉ុែន� �ចបំេពញ
�ម សិទ�ិទទួ ល�នជំនួយហិរ�� វត��ទូេ�្របេភទេផ្សងេទៀត ពីកម� វ �ធីជំនួយ��រណៈរបស់រដ� ។ ចំេ�ះអ� កជំងឺ
� ំងេនះ LHMC នឹងជូ នដំណឹងដល់អ�កជំងឺ ្របសិនេបើ �នធន�នបែន� ម ែដល�ចេ្របើ្រ�ស់�នេ�យ
ែផ� កេលើ្រ�ក់ចំណូលរបស់អ�កជំងឺ
និងលក� ខណ� វ �និច�័យេផ្សងេទៀត
ដូ ចែដល�នែចងេ�ក��ងេ�ល
នេ��យជំនួយហិរ�� វត��របស់មន� ីរេពទ្យ។ អ� កជំងឺក៏�ច�នសិទ�ិទទួ ល�នជំនួយហិរ�� វត��ពី LHMC ផងែដរ
េបើ�ចបំេពញ�មេ�លនេ��យជំនួយហិរ�� វត��របស់ LHMC។
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គ. មនុស្សែដល្រត�វ�នេលើកែលងពី�រ្របមូ ល្រ�ក់
អ� កជំងឺ្របេភទ�ងេ្រ�មេនះ ្រត�វ�នេលើកែលងពីនីតិ វ �ធី្របមូ ល្រ�ក់ ឬៃថ� េស�ព��ល�មួ យ ្រសប�ម
បទប្ប�� ត� ិ
និងេ�លនេ��យរបស់រដ� ៖
អ� កជំងឺែដល�នចុះេ��ះក��ងកម� វ �ធី����ប់រងសុខ�ព
��រណៈ រ ួម�ន ប៉ុែន� មិនកំណត់្រតឹម MassHealth ជំនួយសេ���ះប��ន់ដល់មនុស្ស�ស់ ជនពិ�រ និង
កុ�រ (EAEDC) ែផន�រសន� ិសុខេវជ� ��ស� របស់កុ�រ (CMSP) ្របសិនេបើ ្រ�ក់ចំណូលរបស់ MAGI េស� ើ ឬតិច
�ង ៣០០% ៃន FPL អ� កជំងឺែដល�ន្រ�ក់ចំណូល�បដូ ចែដល�នកំណត់េ�យ MassHealth និង ប�
� ញ
សុវត� ិ�ពសុខ�ព �ប់ប��ល
� � ំងអ� កែដល�ន្រ�ក់ចំណូលក��ង្រគ� �រស� ិតក��ងMAGI ឬប�
� ញសុខ�ព
្រគ� �រែដល�ន�រខ� ះ�ត េ�យ�ន្រ�ក់ចំណូល�ប់ពី ១៥០,១ ដល់ ៣០០% ៃន FPL និង
ប�
� ញៃន
�ពខ� ះ�តេលើសុខ�ពេវជ� ��ស� ែដល�ន�រេលើកែលងដូ ច�ងេ្រ�មៈ
a) LHMC
�ចែស� ងរកវ ��ន�រ្របមូ ល្រ�ក់ស្រ�ប់អ�កជំងឺ���ក់
ែដល�នចុះេ��ះក��ងកម� វ �ធី
េរៀប�ប់�ងេលើ ស្រ�ប់�រចំ�យ និង�របង់្រ�ក់រ ួម �ម�រកំណត់�ក់�ក់របស់កម� វ �ធី
នី
មួ យៗ។
b) LHMC ក៏�ចផ�ចេផ�
�
ើមេចញវ �ក� យប្រតៃថ� ព��ល ឬ�រ្របមូ ល្រ�ក់ ស្រ�ប់អ�កជំងឺែដល�នប��ក់
� �ត់�អ� កចូ លរ ួមក��ងកម� វ �ធីជំនួយហិរ�� វត����ប់រងេលើៃថ� េស�មន� ីរេពទ្យ ប៉ុែន� ខក�នមិន�នផ� ល់
ភស���ងៃន�រចូ លរ ួមែបបេនះ។ េ�េពលទទួ ល�នភ័ស���ង្រគប់្រ�ន់� អ� កជំងឺគឺ�អ� កចូ លរ ួម
ក��ងកម� វ �ធីជំនួយហិរ�� វត�� (រ ួម� ំង�រទទួ ល ឬ�រេផ� �ង��ត់�ក្យសុំែដល�នចុះហត� េល�) LHMC
នឹងប�្ឈប់សកម� �ពេចញវ �ក� យប្រត ឬ�រ្របមូ ល្រ�ក់
c) LHMC �ចបន� សកម� �ព្របមូ លេលើអ�កជំងឺែដល�ន្រ�ក់ចំណូល�ប ស្រ�ប់េស�ព��លែដល្រត�វ
�នផ� ល់ជូនមុនេពលកំណត់��ត់�អ� កជំងឺែដល�ន្រ�ក់ចំណូល�ប េ�យ�រ��ន�ព ្រ�ក់
ចំណូល�បបច��ប្បន� ្រត�វអស់សុពល�ព ផុតកំណត់ ឬមិន�ចកំណត់រកេឃើញេ�េលើ្របព័ន�េផ� �ង��ត់
�ព្រតឹម្រត�វៃនសិទ�ិទទួ ល�នជំនួយរបស់រដ� ឬ្របព័ន�្រគប់្រគងព័ត៌�ន Medicaid។
េ�ះ�៉ង�
េ�េពលែដលអ� កជំងឺ្រត�វ�នកំណត់� �នសិទ�ិ និងចុះេ��ះចូ លក��ង MassHealth កម� វ �ធីទូ�ត់
ជំនួយបុព��ភែដលដំេណើរ�រេ�យ Health Connector កម� វ �ធីសន� ិសុខេវជ� ��ស� របស់កុ�រ ឬប�
�
ញសុវត� ិ�ពសុខ�ព LHMC នឹងប�្ឈប់សកម� �ព្របមូ ល្រ�ក់ស្រ�ប់េស�កម� (េលើកែលងែតករណី
�រទូ �ត់សំណង និង�របង់្រ�ក់រ ួម) ្រត�វ�នផ� ល់ជូនមុនេពលទទួ ល�នជំនួយរបស់ពួកេគ។
d) LHMC �ចែស� ងរកវ ��ន�រ្របមូ ល្រ�ក់្រប�ំងនឹងអ� កជំងឺ���ក់ ែដលចូ លរ ួមក��ងកម� វ �ធីែដល
�នចុះប�� ី�ងេលើ ស្រ�ប់េស�កម� ែដលមិន�ន�រ����ប់រង ែដលអ� កជំងឺ�ន្រពមទទួ លខុស
្រត�វចំេ�ះមន� ីរេពទ្យ េ�យទទួ ល�ន�រយល់្រពម��យលក� ណ៍អក្សរ�មុនពីអ�កជំងឺ េដើម្បីេចញ
វ �ក� យប្រតស្រ�ប់េស�ព��លែបបេនះ) ។ េ�ះ�៉ង�ក៏េ�យ េ�ះបី�ស� ិតក��ង�លៈេទសៈ� ំងេនះ
ក៏េ�យ ក៏ LHMC នឹងមិនេចញវ �ក� យប្រតឲ្យអ� កជំងឺ ស្រ�ប់�រ�ម�រសំណងែដល�នប���ងេវជ�
��ស� ឬសំណងែដល្រត�វ�នបដិេសធ េ�យ្រក �មហ៊ុន����ប់រងចម្បងរបស់អ�ក ជំងឺ េ�យ�រែត
កំហុសរដ� �ល ឬវ �ក័យប័្រត។
e) �ម�រេស� ើសុំរបស់អ�កជំងឺ LHMC �ចេចញវ �ក� យប្រតជូ នអ� កជំងឺែដល�ន្រ�ក់ចំណូល�ប េដើម្បី
អនុ��តឲ្យអ� កជំងឺ�ចបំេពញ�ន�មលក� ខណ�ៃន�រដក្រ�ក់�នមួ យដងពី
CommonHealth
ដូ ចែដល�នេរៀប�ប់ក��ង 130 CMR 506.009។
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ឃ. បំណុលប��ន់ែដល��បង់
LHMC នឹងេធ� ើ�រ�ម�រសំណងេលើបំណុលែដល��បង់ ដូ ច�នែចងក��ង 101 CMR 613.06(2)។ LHMC
នឹង�ម�រសំណងស្រ�ប់ ចំែណកៃន�របង់្រ�ក់ ឬ�រ����ប់រងរ ួម ែដល�រ�ម�រសំណងែដលអ� ក
ជំងឺែដល�ន����ប់ ឬអ� កជំងឺ�ន្រ�ក់ចំណូល�ប្រត�វទទួ លខុស្រត�វ។
a) ស្រ�ប់អ�កជំងឺែដល្រត�វ��ក់េ�ក��ងមន� ីរេពទ្យ អ� កពិេ្រ�ះេ�បល់ែផ� កហិរ�� វត��របស់ LHMC នឹង
ខិតខំ្របឹងែ្របងេដើម្បីទទួ ល�នព័ត៌�នហិរ�� វត�� េដើម្បីកំណត់ពី�រទទួ លខុស្រត�វេលើ�របង់្រ�ក់ពី
អ� កជំងឺ ឬអ� ក�� មុនេពលអ� កជំងឺ្រត�វអនុ��តឲ្យេចញពីេពទ្យ ឬេបើ�ំ�ច់េ�េពលេចញពី
េពទ្យ។ ្របសិនេបើ អ� កជំងឺ ឬ អ� ក�� ឬ��ព��លមិន�ចផ� ល់ព័ត៌�នែដល�ំ�ច់ េហើយអ� ក
ជំងឺយល់្រពម មន� ីរេពទ្យនឹង្របឹងែ្របង�មលទ� �ព េដើម្បី�ក់ទង�ច់�តិ មិត�ភក� ិអ�ក�� ឬ
��ព��ល ឬ�គីទីបី�ក់ព័ន�េផ្សងេទៀត ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម។
b) ស្រ�ប់េស�ព��លប��ន់ និងព��លេហើយេចញពីេពទ្យ បុគ�លិកទទួ លេភ��វរបស់ LHMC នឹង
ខិតខំ្របឹងែ្របងឲ្យ�ន�ប់�មែដល�ចេធ� ើេ��ន
េដើម្បីទទួ ល�នព័ត៌�នហិរ�� វត��យកមក
កំណត់�រទទួ លខុស្រត�វ ស្រ�ប់�របង់្រ�ក់ពីអ�កជំងឺ ឬអ� ក��។
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ង. សកម� �ពវ ��ម��ក��ង�រ្របមូ ល្រ�ក់
ក) LHMC នឹងមិនអនុវត� “សកម� �ព វ ��ម�� ក��ង�រ្របមូ ល្រ�ក់”េទ រហូ ត�ល់ែតកិច�ខិតខំ្របឹង
ែ្របងសមរម្យ និង�ម�ន�រពិនិត្យហិរ�� វត��របស់អ�កជំងឺ និងព័ត៌�នេផ្សងេទៀតែដល�ំ�ច់
េដើម្បីកំណត់សិទ�ិទទួ ល�នជំនួយហិរ�� វត��ែដលនឹងកំណត់� អ� កជំងឺ�នសិទ�ិទទួ ល�ន។ ជំនួយ
ហិរ�� វត�� ឬ�រេលើកែលងពីសកម� �ព្របមូ ល្រ�ក់ ឬៃថ� េស�ព��ល��្រសប�ម េ�ល
នេ��យឥណ�ន និង�រ្របមូ ល្រ�ក់េនះ។ ្រប�នែផ� កហិរ�� វត���នសិទ�ិអំ�ចចុងេ្រ�យ
ក��ង�រកំណត់� LHMC �នខិតខំ្របឹងែ្របងសមេហតុផល េដើម្បីកំណត់� េតើបុគ�ល��ក់�ន
សិទ�ិ ទទួ ល�នជំនួយហិរ�� វត�� េ្រ�មេ�លនេ��យជំនួយហិរ�� វត��របស់ LHMC េហើយ�ចចូ ល
រ ួមសកម� �ពវ ��ម�� ក��ង�រ្របមូ ល្រ�ក់ចំេ�ះបុគ�លេ�ះ។ LHMC នឹងរក�ទុកឯក�រមួ យ
ចំនួន ឬ� ំងអស់ ែដល្រត�វ�នេ្របើក��ង�រសេ្រមចចិត�េនះ េ�យអនុេ�ម�មេ�លនេ��យ
រក�ទុកកំណត់្រ�របស់មន� ីរេពទ្យ។
ខ) LHMC នឹងទទួ លយក និងដំេណើរ�រ�ក្យសុំជំនួយហិរ�� វត��េ្រ�មេ�លនេ��យជំនួយហិរ�� វត��
របស់ខ� �ន ែដល�ន�ក់ជូនេ�យអ� កជំងឺស្រ�ប់ “រយៈេពល�ក់�ក្យសុំ” � ំង្រស �ង។ “រយៈេពល
�ក់�ក្យសុំ” �ប់េផ� ើមេ�ៃថ� ែដល�រព��ល្រត�វ�នផ� ល់ និងប�� ប់េ�ៃថ� េ្រ�យៃថ� ទី ២៤០
ប��ប់ពី�លបរ �េច� ទៃន�រេចញវ �ក� យប័្រត េ្រ�យេពល�កេចញពីមន� ីរេពទ្យេលើដំបូង ស្រ�ប់
�រព��លែដល្រត�វ�នផ� ល់ជូន្រសប�មត្រម�វ�របែន� មពិេសសដូ ច�ន�ង េ្រ�ម។ រយៈ
េពល�ក់�ក្យសុំនឹងមិនប�� ប់មុន ៣០ ៃថ� ប��ប់ពីមន� ីរេពទ្យផ� ល់ជូនេសចក� ីជូនដំណឹងដល់អ�ក
ជំងឺ ៣០ ៃថ� ដូ ច�នេរៀប�ប់�ងេ្រ�ម។ ក��ងករណីអ�កជំងឺែដល្រត�វ�នេគសន� ត�មុន��ន
សិទ�ិទទួ ល�នជំនួយសប្ប
� រសធម៌ែដលតិចបំផុត េ្រ�មេ�លនេ��យជំនួយហិរ�� វត�� �ក្យសុំ
មិនប�� ប់មុនេពល រយៈេពលប�� ប់សមរម្យស្រ�ប់អ�កជំងឺ េដើម្បី�ក់�ក្យសុំជំនួយហិរ�� វត��
�ន់ែតេ្រចើន�ងេ�ះ ដូ ចែដល�នពិពណ៌�បែន� ម�ងេ្រ�ម។
គ) សកម� �ព្របមូ លវ ��ម�� រ ួម�ន៖
i) �រលក់បំណុលរបស់អ�កជំងឺេ�ឲ្យ�គីេផ្សងេទៀត (េលើកែលងែតលក� ខណ�ពិេសសែដល�នែចង
េ��ងេ្រ�ម្រត�វ�នបំេពញ)
ii) �រ�យ�រណ៍េ���ក់�រ�យតៃម� ឥណ�ន
iii) �រពន�េពល �របដិេសធ ឬ�ម�រ�របង់្រ�ក់សិន មុនេពលផ� ល់�រព��លប��ន់
េ�យ�រែត�រមិនបង់្រ�ក់ៃថ� េស�ព��លមួ យ ឬេ្រចើនស្រ�ប់�រព��លែដល�ន��ប់
�នពីមុនេ្រ�មេ�លនេ��យជំនួយហិរ�� វត��របស់មន� ីរេពទ្យ (ែដល្រត�វ�ន�ត់ទុក� �
សកម� �ព វ ��ម�� ក��ង�រ្របមូ ល្រ�ក់ស្រ�ប់�រព��លែដល��ប់�នផ� ល់ពីមុន)។
iv) សកម� �ពែដល�ម�រនីតិ វ �ធីច�ប់ ឬតុ��ររ ួម�ន៖
(១) �រ�ក់សិទ�ិេលើ្រទព្យសម្បត� ិរបស់អ�កជំងឺ។
(២) �រ�ម�រសិទ�ិេលើ្រទព្យសម្បត� ិ។
(៣) ��ប់ ឬរ �បអូ សគណនីធ��រ ឬ្រទព្យសម្បត� ិ��ល់ខ� �នេផ្សងេទៀត។
(៤) �រ�ប់េផ� ើមបណ�ឹងរដ� ប្បេវណី្រប�ំងនឹងអ� កជំងឺ។
(៥) �រ�ប់ខ� �នអ� កជំងឺ
(៦) �រប� ង
ឹ អ� កជំងឺឲ្យទទួ លរងនូ វ�ររ �បអូ ស្រទព្យសម្បត� ិ និង
(៧) ដកហូ ត្រ�ក់ឈ� �លរបស់អ�កជំងឺ។
v) LHMC នឹង�ត់ទុក �រលក់បំណុលរបស់អ�កជំងឺ េ�ឲ្យ�គីេផ្សងេទៀត ��សកម� �ពវ ��ម��
ក��ង�រ្របមូ ល្រ�ក់ េលើកែលងែតមន� ីរេពទ្យចុះកិច�្រពមេ្រព�ង��យលក� ណ៍អក្សរ�មួ យអ� ក
ទិញបំណុល េ�យអនុេ�ម�ម (i) អ� កទិញ្រត�វ�ន�ម�ត់មិនឲ្យចូ លរ ួមក��ង�រ្របមូ ល
្រ�ក់ វ ��ម�� �មួ យ េដើម្បីទទួ ល�ន្រ�ក់សំណងស្រ�ប់�រព��ល (ii) អ� កទិញ្រត�វ�ន
�ម�ត់ពី�រគិត�រ្រ�ក់េលើបំណុលក��ងអ្រ�ខ� ស់�ង
អ្រ��រ្រ�ក់�បបំផុតរបស់
IRS ែដល�ចេ្របើ្រ�ស់�ន។ (iii) បំណុល�ច្របគល់ េ�មន� ីរេពទ្យ�នវ �ញ ឬេ�េពលសេ្រមច
ចិត�� អ� កជំងឺ�នសិទ�ិទទួ ល�នជំនួយហិរ�� វត��។ និង (iv) ្របសិនេបើអ�កជំងឺ្រត�វ�នេគ
កំណត់� �នសិទ�ិទទួ ល�នជំនួយហិរ�� វត�� េហើយបំណុល្រត�វ្របគល់មកមន� ីរេពទ្យ វ �ញ អ� កទិញ
្រត�វេ�រពនីតិ វ �ធី ែដល���អ� កជំងឺមិនបង់្រ�ក់ឲ្យអ� កទិញេ្រចើន�ងអ� ីែដលអ� កជំងឺ ្រត�វ
បង់េ្រ�មេ�លនេ��យជំនួយហិរ�� វត��។
vi) សកម� �ពវ ��ម�� ក��ង�រ្របមូ ល្រ�ក់ រ ួម�នសកម� �ពែដល្រត�វ�នេធ� ើេឡើង េដើម្បីទទួ ល
�ន្រ�ក់សំណងស្រ�ប់�រព��លអ� កជំងឺដៃទេទៀត ែដល�នទទួ លយក ឬត្រម�វឲ្យទទួ ល
យក�រទទួ លខុស្រត�វចំេ�ះៃថ� េស�ព��លៃនមន� ីរេពទ្យរបស់អ�កជំងឺស្រ�ប់�រព��ល។
េ�លនេ��យឥណ�ន និង�រ្របមូ ល្រ�ក់របស់មន� ីរេពទ្យ និងមជ្ឈមណ�លេវជ���ស� Lahey
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ឃ)

ង)

ច)

ឆ)

ជ)

LHMC នឹងមិនេធ� ើ�រ�ប់េផ� ើមសកម� �ពវ ��ម�� ក��ង�រ្របមូ ល្រ�ក់ចំេ�ះអ� កជំងឺក��ងរយៈ
េពល�៉ងតិច ១២០ ៃថ� គិត�ប់ពីៃថ� ែដលមន� ីរេពទ្យេចញវ �ក័យប័្រតេស�ព��ល េ្រ�យេចញពីម
ន� ីេពទ្យេលើដំបូងស្រ�ប់�រព��ល។ េលើកែលងែតករណីពិេសសនឹង�ន �រពន�េពល ឬ�រ
បដិេសធ�រព��លប��ន់ដូចែដល�នពិពណ៌��ងេ្រ�ម។
េ្រ�ពី�រេចៀស�ង ពី�រផ�ចេផ�
�
ើមសកម� �ពវ ��ម�� ក��ង�រ្របមូ ល្រ�ក់ ស្រ�ប់រយៈេពល ១២០
ៃថ� ដូ ចែដល�នពិពណ៌��ងេលើ LHMC នឹងបដិេសធមិន�ប់េផ� ើមសកម� �ពវ ��ម�� ក��ង�រ
្របមូ ល្រ�ក់ក��ងរយៈេពល�៉ងតិច ៣០ ៃថ� ប��ប់ពី�នជូ នដំណឹងដល់អ�កជំងឺអំពីេ�ល
នេ��យជំនួយហិរ�� វត��របស់ខ� �ន �មលក� ណៈដូ ច�ងេ្រ�មៈ មន� ីរេពទ្យ (i) ផ� ល់ជូនអ� កជំងឺនូវ
េសចក� ីជូនដំណឹង��យលក� ណ៍អក្សរែដលប��ញ� ជំនួយហិរ�� វត���ចផ� ល់ជូន ស្រ�ប់អ�កជំងឺ
ែដល�នសិទ�ិទទួ ល ែដលប��ក់ក��ងសកម� �ពវ ��ម�� ក��ង�រ្របមូ ល្រ�ក់ែដលមន� ីរេពទ្យ (ឬ�
គីែដល�ន�រអនុ��តេផ្សងេទៀត) �ប់េផ� ើម េដើម្បីទទួ ល�ន�របង់្រ�ក់ស្រ�ប់�រព��ល
េហើយែដលែចងអំពីៃថ� ផុតកំណត់ ប��ប់ពីសកម� �ពវ ��ម�� ក��ង�រ្របមូ ល្រ�ក់�ច្រត�វ�ន
�ប់េផ� ើមេឡើង វ �ញ េ�យមិនតិច�ង ៣០ ៃថ� ប��ប់ពីៃថ� ែដលេសចក� ីជូនដំណឹង��យលក� ណ៍
អក្សរ្រត�វ�នផ� ល់ជូន (ii) ផ� ល់ជូនអ� កជំងឺនូវេសចក� ីសេង� ប����ម�� ៃនេ�លនេ��យ
ជំនួយហិរ�� វត��។ និង (iii) ខិតខំ្របឹងែ្របងែដលសមេហតុផល េដើម្បីជូនដំណឹងដល់អ�កជំងឺ េ�យ
��ល់�ត់អំពីេ�លនេ��យជំនួយហិរ�� វត�� និង វ �ធីែដលអ� កជំងឺ�ចទទួ ល�នជំនួយ ក��ង
ដំេណើរ�រ�ក់�ក្យេស� ើសុំេ�លនេ��យជំនួយហិរ�� វត��។
េលើកែលងែតករណីពិេសសនឹង�ន
�រពន�េពល ឬ�របដិេសធ�រព��លប��ន់ដូចែដល�នពិពណ៌��ងេ្រ�ម។
LHMC នឹងបំេពញ�មលក� ខណ�ពិេសសដូ ចដូ ចតេ� ក��ងករណីែដល�រប��ក់ ឬបដិេសធ�រ
ព��ល
េ�យ�រែត�រមិនបង់្រ�ក់ស្រ�ប់�រព��ល�លមុនេពល�នសិទ�ិទទួ ល�ន
ជំនួយហិរ�� វត��។ មន� ីរេពទ្យ�ចផ� ល់េសចក� ីជូនដំណឹងតិច�៉ងតិច ៣០ ៃថ� ដូ ចែដល�នពិពណ៌�
�ងេលើ ្របសិនេបើ �នផ� ល់ឲ្យអ� កជំងឺនូវទ្រមង់�ក្យសុំជំនួយហិរ�� វត�� និងេសចក� ីជូនដំណឹង�
�យលក� ណ៍អក្សរែដលប��ញពីជំនួយហិរ�� វត��ែដល�ចផ� ល់ជូនស្រ�ប់អ�កជំងឺែដល�នសិទ�ិទទួ
ល។ េសចក� ីជូនដំណឹង��យលក� ណ៍អក្សរនឹងប��ក់អំពីៃថ� ផុតកំណត់ ប��ប់មកមន� ីរេពទ្យនឹង
មិនទទួ លយក និងដំេណើរ�រ�ក្យសុំជំនួយហិរ�� វត�� ែដលនឹង�នប�� ប់�ន់ក��ងរយៈេពល�ក់
�ក្យសុំ ឬ ៣០ ៃថ� ប��ប់ពីៃថ� ែដលេសចក� ីជូនដំណឹង��យលក� ណ៍អក្សរ ្រត�វ�នផ� ល់ជូនេលើក
ដំបូង ្របសិនេបើអ�កជំងឺ�ក់�ក្យសុំឲ្យ�នមុនៃថ� ផុតកំណត់ មន� ីរេពទ្យនឹងដំេណើរ�រ�ក្យសុំេនះ
េ�យែផ� កេលើ�លកំណត់។
្របសិនេបើអ�កជំងឺ�ក់�ក្យសុំេពញេលញ ឬមិនេពញេលញ ស្រ�ប់ជំនួយហិរ�� វត�� េ្រ�មេ�ល
នេ��យជំនួយហិរ�� វត��របស់មន� ីរេពទ្យ ក��ងកំឡ
� ងេពល�ក់�ក្យសុំ LHMC នឹង��កសកម� �ព
វ ��ម�� ក��ង�រ្របមូ ល្រ�ក់ េដើម្បីទទួ ល�ន្រ�ក់ស្រ�ប់�រព��ល។ ក��ងករណីែបបេនះ មន� ីរ
េពទ្យនឹងមិន�ប់េផ� ើម ឬ�ត់ វ ��ន�រអ� ីបែន� មេទៀត េលើសកម� �ពវ ��ម�� ក��ង�រ្របមូ ល្រ�ក់
ែដល�ន�ប់េផ� ើមពីមុនរហូ ត�ល់ែត (i) មន� ីរេពទ្យ�នកំណត់� េតើអ�កជំងឺ�នសិទ�ិទទួ ល�ន
ជំនួយហិរ�� វត��េ្រ�មេ�លនេ��យជំនួយហិរ�� វត�� ឬ (ii) ក��ងករណី ៃន�ក្យសុំមិនេពញេលញ
ស្រ�ប់ជំនួយហិរ�� វត�� អ� កជំងឺខក�នមិន�នេឆ� ើយតបនឹងសំេណើសុំព័ត៌�នបែន� ម ឬឯក�រ
ក��ងរយៈេពលសម្រសប។ LHMC ក៏នឹង�ត់ វ ��ន�របែន� មេទៀតែដរេ�យែផ� ក� េតើ�ក្យសុំ�ន
បំេពញចប់សព� ្រគប់ ឬមិនចប់សព� ្រគប់ ដូ ចែដល�នេរៀប�ប់�ងេ្រ�ម។
ក��ងករណីែដល អ� កជំងឺ�ក់�ក្យសុំជំនួយហិរ�� វត��េពញេលញ ក��ងកំឡ
� ងេពល�ក់�ក្យសុំេ�ះ
LHMC នឹងេធ� ើ�រកំណត់� េតើអ�កជំងឺ�នសិទ�ិទទួ ល�នជំនួយហិរ�� វត��ែដរឬេទ។ ្របសិន េបើ
មន� ីរេពទ្យកំណត់� អ� កជំងឺ�នសិទ�ិទទួ ល�នជំនួយ េ្រ�ពី�រព��លឥតគិតៃថ� មន� ីរេពទ្យ
នឹង (i) ផ� ល់ជូនអ� កជំងឺនូវរ�យ�រណ៍ៃថ� េស�ព��លែដលប��ញពីចំនួនទឹក្រ�ក់ែដលអ� កជំងឺ
ជំ�ក់េលើ�រព��ល ខណៈែដលអ� កជំងឺ�នសិទ�ិទទួ ល�នជំនួយហិរ�� វត�� ឬ ពិពណ៌�អំពី វ �ធី
ែដលអ� កជំងឺ�ចទទួ ល�នព័ត៌�ន�ក់ទងនឹងចំនួនទឹក្រ�ក់ ែដល្រត�វ�នេគគិតស្រ�ប់�រ
ព��ល (ii) �ត់ វ ��ន�រសមេហតុផល� ំងអស់ េដើម្បីប�� ប់សកម� �ពវ ��ម�� ក��ង�រ្របមូ ល
្រ�ក់�មួ យ (េ�យ�នករណីេលើកែលងៃន�រលក់បំណុល និង�រពន� ឬបដិេសធ ឬ�ម�រ
�រទូ �ត់្រ�ក់មុនេពលផ� ល់េស�ព��លប��ន់ែផ� កេវជ� ��ស� េ�យ�រែត�រមិនបង់្រ�ក់ៃន
ៃថ� េស�ព��ល�លពីមុនរបស់អ�កជំងឺ
ស្រ�ប់�រព��លែដល�នផ� ល់ពីមុនេពលែដលអ� ក
ជំងឺ�នសិទ�ិទទួ ល�នជំនួយហិរ�� វត��) �នយកមកេ្របើទល់នឹងអ� កជំងឺ េដើម្បីទទួ ល�ន�របង់
្រ�ក់ស្រ�ប់�រព��ល។ វ ��ន�រណ៍សមេហតុផលេដើម្បីប�� ប់សកម� �ពវ ��ម�� េនះ នឹង�ប់
ប��ល
� � ំងវ ��ន�រណ៍ េដើម្បីដកហូ តនូ វ�រ�ត់េ�ស �រដកហូ តសិទ�ិ ឬ�ររ �មអូ ស្រទព្យសម្បត� ិ
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និង�រដកេចញពីរ�យ�រណ៍ឥណ�នរបស់អ�កជំងឺនូវ�ល់ព័ត៌�នមិនល� ែដល្រត�វ�ន�យ
�រណ៍េ�ទី��ក់�រ�យ�រណ៍ឥណ�នឬ�រ ��ល័យឥណ�ន។
ឈ) ក��ងករណីែដល អ� កជំងឺប��ន
� �ក្យសុំជំនួយមិន្រគប់្រជ �ងេ្រ�យ ក��ងអំឡ
� ងេពល�ក់�ក្យសុំ មន� ីរ
េពទ្យនឹងផ� ល់ជូនអ� កជំងឺនូវេសចក� ីជូនដំណឹង��យលក� ណ៍អក្សរ
ែដលពិពណ៌�អំពីព័ត៌�ន
បែន� ម ឬឯក�រែដល្រត�វ�រ េ្រ�មេ�លនេ��យជំនួយហិរ�� វត�� េហើយប��ក់� ្រត�វ�រ
ព័ត៌�នទំ�ក់ទំនង។
ញ) LHMC �ចេធ� ើ�រសំេរចចិត�េ�យសន� ត�ន� អ� កជំងឺ�នសិទ�ិទទួ ល�នជំនួយហិរ�� វត��េ្រ�ម
េ�លនេ��យជំនួយហិរ�� វត�� េ�យែផ� កេលើព័ត៌�នេផ្សង េ្រ�ពីព័ត៌�នែដលផ� ល់េ�យអ� ក
ជំងឺ ឬែផ� កេលើ�រកំណត់�មុនៃនសិទ�ិទទួ ល�នជំនួយ។ ក��ងករណីែដលអ� កជំងឺ្រត�វ�នេគកំណត់
� �នសិទ�ិទទួ ល�នតិច�ងជំនួយសប្ប
� រសធម៌ែដល�នេ្រ�មេ�លនេ��យជំនួយហិរ��
វត�� មន� ីរេពទ្យនឹង៖ (i) ជូ នដំណឹងដល់អ�កជំងឺ�ក់ទងនឹងមូ ល��នស្រ�ប់�រកំណត់សិទ�ិទទួ ល
�នជំនួយេ�យសន� ត�មុន និង វ �ធីេស� ើសុំបែន� មពីជំនួយសប្ប
� រសធម៌�� ែដល�នេ�ក��ង
េ�លនេ��យជំនួយហិរ�� វត��។ (ii) ផ� ល់ឲ្យអ� កជំងឺនូវេពលេវ�សម្រសប េដើម្បីេស� ើសុំជំនួយ
សប្ប
� រសធម៌បែន� ម មុនេពល�ប់េផ� ើម សកម� �ពវ ��ម�� ក��ង�រ្របមូ ល្រ�ក់ េដើម្បីទទួ ល�ន
ចំនួនទឹក្រ�ក់ែដលជំ�ក់។ េហើយ (iii) ្របសិនេបើអ�កជំងឺ�ក់�ក្យសុំេពញេលញ ែស� ងរកជំនួយ
ហិរ�� វត��សប្ប
� រសបែន� មេទៀត ក��ងអំឡ
� ងេពល�ក់�ក្យេស� ើសុំកំណត់� េតើអ�កជំងឺ�នសិទ�ិទទួ ល
�ន�រប���ះតៃម� �ន់ែតេ្រចើនែដរឬេទ។
ដ) LHMC នឹងមិន រ �បអូ ស្រ�ក់ឈ� �លអ� កជំងឺែដល�នចំណូល�ប ឬ្រ�ក់ឈ� �លរបស់អ�ក�� ឬ អនុ
វត� សិទ�ិ�ន់�ប់្រទព្យ ឬលំេ���ន��ល់ខ� �ន ឬ�នយន� របស់របស់អ�កជំងឺែដល�ន្រ�ក់ចំណូល
�ប ឬអ� ក��េទ េលើកែលងែត៖ (១) មន� ីរេពទ្យ�ចប��ញ� អ� កជំងឺ ឬអ� ក��របស់ពួកេគ
�នសមត� �ពក��ង�របង់្រ�ក់។ (២) អ� កជំងឺ ឬអ� ក��មិន�នេឆ� ើយតបេ�នឹងសំេណើរបស់
មន� ីរេពទ្យចំេ�ះព័ត៌�ន ឬអ� កជំងឺ ឬអ� ក��បដិេសធមិនសហ�រ�មួ យមន� ីរេពទ្យ េដើម្បី
ែស� ងរកកម� វ �ធីជំនួយហិរ�� វត��ែដល�ន េហើយ (៣) ស្រ�ប់េ�លបំណងៃន�រ�ន់�ប់េ�ះ ្រត�វ
�នយល់្រពមេ�យ ្រក �ម្របឹក�ភិ�លមន� ីរេពទ្យ េ�េលើករណីរបស់អ�កជំងឺពីមួយករណីេ�មួ យករ
ណី។
ឋ) LHMC និង��ក់�ររបស់ខ� �ន មិន្រត�វបន� �រ្របមូ ល្រ�ក់ ឬ�រទូ រ�ត់�ក់ទងនឹងអ� កជំងឺែដល�
ស�ជិកៃនដំេណើរ�រ្រប�សក្ស័យធន
េលើកែលង�រ�ម�រសិទ�ិរបស់ខ� �នក��ង�ម���ស់
បំណុល�មរេបៀបែដលសមរម្យ (សកម� �ព្រសេដៀង��េនះ ក៏�ច្រត�វ�នអនុវត� ចំេ�ះកម� វ �ធី
ជំនួយ��រណៈែដល�ន�រចំ�យស្រ�ប់េស�ព��ល)។ មន� ីរេពទ្យ និង��ក់�ររបស់ខ� �នក៏
នឹងមិនគិត�រ្រ�ក់េលើសមតុល្យហួ ស�លកំណត់ ស្រ�ប់អ�កជំងឺ ែដល�ន្រ�ក់ចំណូល�ប ឬ
ស្រ�ប់អ�កជំងឺែដល�នលក� ខណ� វ �និច�័យ ស្រ�ប់�រ����ប់រង �មរយៈកម� វ �ធីជំនួយហិរ�� វត��
��ល់របស់មន� ីរេពទ្យ។
ឌ) LHMC រក��រអនុេ�ម�មត្រម�វ�រវ �ក័យប័្រតែដល�ន េហើយអនុវត� �មត្រម�វ�ររបស់រដ� និង
សហព័ន� ែដល�ក់ទងនឹង�រមិនបង់្រ�ក់ ស្រ�ប់េស�កម� �ក់�ក់ ែដល�លទ� ផលៃន ឬ
�ក់ទងេ�យ��ល់េ��ន់ អង� �ពេ�ះ្រ�យ្រពឹត�ិ�រណ៍ធ�ន់ធ�រ (SRE) �រ�ត់េសចក� ីពី SRE ឬ
�រប��ន
� េ�មន� ីរេពទ្យដែដល ស្រ�ប់េស�កម� ែដល�ប់�ក់ទង�មួ ◌ួយ SRE ែដលមិនេកើត
េឡើងេ�ក��ងមន� ីរេពទ្យ ្រត�វ�នដកេចញពី�រកំណត់េលើ�រមិនបង់្រ�ក់េនះ ដ�ប�កែន� ង
ព��ល និងកែន� ងែដលទទួ លខុស្រត�វចំេ�ះ SRE មិន�នកម� សិទ�ិរ ួម�� ឬស� ិតក��ង��ប័នរ ួម��។
មន� ីរេពទ្យក៏មិនែស� ងរក�របង់្រ�ក់ពីអ�កជំងឺែដល�ន្រ�ក់ចំណូល�ប �មរយៈកម� វ �ធីប�
�
ញសុវត� ិ�ពសុខ�ព ែដល�រ�ម�រសំណងដំបូង្រត�វ�នបដិេសធ េ�យកម� វ �ធី����ប់រង
េ�យ�រែតកំហុសក��ង�រេចញវ �ក័យប័្រតេ�យមន� ីរេពទ្យ។
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ច. �រេ្របើ្រ�ស់��ក់�រ្របមូ ល្រ�ក់�ងេ្រ�
LHMC �ចជួ ល��ក់�រ្របមូ ល�ងេ្រ� េដើម្បីជួយក��ង�រ្របមូ ល្រ�ក់គណនី�ក់�ក់ រ ួម� ំងទឹក្រ�ក់
ែដល��រទទួ លខុស្រត�វរបស់អ�កជំងឺ េ�យមិន�នេ�ះ្រ�យប��ប់ពី ១២០ ៃថ� ៃនសកម� �ព្របមូ ល្រ�ក់
េផ្សងៗ។ មន� ីរេពទ្យក៏�ចចុះកិច�សន��មួ យ��ក់�រ្របមូ ល�ងេ្រ�។ កិច�សន�ែបបេនះអនុ��តឲ្យ�ន
�រលក់បំណុលែដលមិន្រត�វ�ន�ត់ទុក� ្រត�វេ្របើសកម� �ពវ ��ម�� ក��ង�រ្របមូ ល្រ�ក់ ែដលនឹងបំេពញ
�មត្រម�វ�រែដល�នពិពណ៌��ងេលើ។ ក��ងករណី� ំងអស់ ្របសិនេបើ មន� ីរេពទ្យលក់ ឬប��ន
� បំណុលរបស់
អ� កជំងឺេ�ឲ្យ�គីេផ្សងេទៀត កិច�្រពមេ្រព�ង�មួ យ�គីេផ្សងេទៀត នឹង្រត�វ�នេរៀបចំេឡើង េ�យសមេហតុ
ផលេដើម្បី��� មិន�នសកម� �ពវ ��ម�� ក��ង�រ្របមូ ល្រ�ក់ ្រត�វ�នេធ� ើេឡើងរហូ តដល់�ន�រខិតខំ
្របឹងែ្របងេ�យសមេហតុផល េដើម្បីកំណត់� េតើអ�កជំងឺ�នសិទ�ិទទួ ល�នជំនួយហិរ�� វត�� ែដល�នដូ ចត
េ�៖ (i) ្របសិនេបើអ�កជំងឺ�ក់�ក្យសុំមុនេពលចុងប�� ប់ៃនរយៈេពល�ក់�ក្យសុំ �គីនឹង��កសកម� �ព
វ ��ម�� ក��ង�រ្របមូ ល្រ�ក់ (ii) ្របសិនេបើអ�កជំងឺ�ក់�ក្យសុំជំនួយហិរ�� វត�� មុនេពលចប់រយៈេពល�រ�ក់
�ក្យសុំ េហើយ្រត�វ�នកំណត់� �នសិទ�ិទទួ ល�នជំនួយហិរ�� វត�� �គីនឹង្រប�ន់��ប់នូវនីតិ វ �ធី េដើម្បី��
� អ� កជំងឺមិនបង់្រ�ក់ឲ្យ�គី និងមន� ីរេពទ្យ�មួ យ��េលើពីអ�ីែដលអ� កជំងឺតំរ ូវឲ្យបង់�មេ�លនេ��យ
ជំនួយហិរ�� វត�� និងប�្ឈប់សកម� �ពវ ��ម�� ក��ង�រ្របមូ ល្រ�ក់។ េហើយ (iii) ្របសិនេបើ�គី��ក ឬលក់
បំណុលេ�ឲ្យ�គីមួយេផ្សងេទៀត េ�ះ�គីនឹងទទួ ល�នកិច�្រពមេ្រព�ង��យលក� ណ៍អក្សរ នូ វ�ល់ត្រម�វ�រ
ែដល�នែចង�ងេលើ។ ទី��ក់�រ្របមូ ល្រ�ក់�ងេ្រ�� ំងអស់ែដល្រត�វ�នជួ លេ�យមន� ីរេពទ្យ នឹងផ� ល់
ឲ្យអ� កជំងឺនូវឱ�ស េដើម្បី�ក់�ក្យ បណ�ឹងត�� េហើយប��ន
� េ�មន� ីរេពទ្យនូ វលទ� ផលៃនបណ�ឹងរបស់អ�កជំងឺ
េ�ះ។ មន� ីរេពទ្យត្រម�វឲ្យ��ក់�រ្របមូ ល្រ�ក់�ងេ្រ��មួ យែដលខ� �នេ្របើ នឹង្របតិបត� ិ�មត្រម�វ�រក��ង
�រ្របមូ លបំណុលេ�យយុត�ិធម៌�មប្ប�� ត� ិរបស់សហព័ន� និងរដ� ។
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ឆ. ្រ�ក់តម� ល់ និងែផន�របង់្រ�ក់រ�លស់
អនុេ�ម�មបទប�� ត� ិស�ីពីប�
� ញសុវត� ិ�ពសុខ�ពរបស់រដ� Massachusetts �ក់ទងនឹងអ� កជំងឺែដល (១)
�នកំណត់� � “អ� កជំងឺែដល�ន្រ�ក់ចំណូល�ប” ឬ (២) �នលក� ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់ប�
� ញ
សុវត� ិ�ពសុខ�ពេវជ� ��ស� LHMC នឹងផ� ល់ជូនអ� កជំងឺនូវព័ត៌�នស� ីពី្រ�ក់តម� ល់ និងែផន�របង់្រ�ក់
េ�យែផ� កេលើឯក�រ��ន�ពហិរ�� វត��របស់អ�កជំងឺ។ ែផន�រេផ្សងេទៀតនឹងែផ� កេលើកម� វ �ធីជំនួយហិរ�� វត��
��ល់ខ� �នរបស់មន� ីរេពទ្យ េហើយនឹងមិនអនុវត� ចំេ�ះអ� កជំងឺែដល�នសមត� �ពបង់្រ�ក់េឡើយ។
ក) េស�សេ���ះប��ន់
LHMC នឹងមិនត្រម�វឲ្យ�ន�រតម� ល់្រ�ក់�មុន ឬកក់្រ�ក់ មុនេពលផ� ល់�រព��លដល់អ�កជំងឺ ែដល្រត�វ
�រេស�ព��លប��ន់ ឬែដល្រត�វ�នកំណត់� �អ� កជំងឺែដល�ន្រ�ក់ចំណូល�ប។
ខ) ្រ�ក់តម� ល់របស់អ�កជំងឺ�ន្រ�ក់ចំណូល�ប
LHMC �ចេស� ើសុំ�រតម� ល់្រ�ក់ពីអ�កជំងឺែដល្រត�វ�នកំណត់� �អ� កជំងឺែដល�ន្រ�ក់ចំណូល�ប។
្រ�ក់តម� ល់ែបបេនះនឹង្រត�វ�នកំណត់្រតឹម ២០% ៃនចំនួនសរុប ែដល�ច�នទំហំរហូ តដល់ ៥០០ ដុ��រ។
សមតុល្យែដលេ�សល់� ំងអស់ ្រត�វអនុវត� �មលក� ខណ�ែផន�រទូ �ត់្រ�ក់ែដល្រត�វកំណត់េឡើងក��ង 101
CMR 613.08(1)(g)។
គ) ្រ�ក់តម� ល់ស្រ�ប់អ�កជំងឺែដល�ស�ជិកប�
� ញសុវត� ិ�ពសុខ�ពស្រ�ប់អ�កែដលខ� ះ�ត
LHMC �ចេស� ើសុំ�រតម� ល់្រ�ក់ពីអ�កជំងឺែដល�ស�ជិកប�
� ញសុវត� ិ�ពសុខ�ពស្រ�ប់អ�កែដល ខ� ះ�
ត។ ្រ�ក់តម� ល់នឹង្រត�វ�នកំណត់្រតឹម ២០% ៃន�ររ ួមចំែណកពីប�
� ញសុវត� ិ�ពសុខ�ពស្រ�ប់អ�កែដល
ខ� ះ�ត រហូ តដល់ ១.០០០ ដុ��រ។ សមតុល្យែដលេ�សល់� ំងអស់ ្រត�វអនុវត� �មលក� ខណ�ែផន�រទូ �ត់្រ�ក់
ែដល្រត�វកំណត់េឡើងក��ង 101 CMR 613.08(1)(g)។
ឃ) គេ្រ�ងបង់្រ�ក់ស្រ�ប់អ�កជំងឺែដល�ន្រ�ក់ចំណូល�បេ�យអនុេ�ម�មកម� វ �ធីប�
� ញសុវត� ិ
�ពសុខ�ពរបស់រដ� Massachusetts
អ� កជំងឺែដល�នទឹក្រ�ក់ចំនួន ១.០០០ ដុ��រ ឬតិច�ងេនះ ប��ប់ពី�រតម� ល់្រ�ក់ដំបូង នឹង្រត�វផ� ល់ជូន
�៉ងតិចនូ វែផន�រទូ �ត់រយៈេពលមួ យ��ំ
េ�យមិនគិត�រ្រ�ក់
�មួ យនឹង�របង់្រ�ក់្រប�ំែខ
អប្បបរ�មិនេលើសពី ២៥ ដុ��រ។ ស្រ�ប់អ�កជំងឺែដល�នទឹក្រ�ក់េលើសពី ១០០០ ដុ��រ ប��ប់ពី�រតម� ល់
្រ�ក់ដំបូង នឹង្រត�វផ� ល់ជូន�៉ងេ�ច�ស់ែផន�របង់�រ្រ�ក់រយៈេពលពីរ��ំេ�យមិន�ន�រ្រ�ក់។
ង) ែផន�រទូ �ត់្រ�ក់សំណងស្រ�ប់អ�កជំងឺក��ងប�
� ញសុវត� ិ�ពសុខ�ព ែដល�ន្រ�ក់ចំណូល�ប
េ�ង�មកម� វ �ធីប�
� ញសុវត� ិ�ពសុខ�ពរដ� Massachusetts ស្រ�ប់េស�កម� ែដលផ� ល់ជូនេ�ក��ងមន� ីរ
េពទ្យែដល�ន���ប័ណ�។
�ល់អ�កជំងឺែដល�ន្រ�ក់ចំណូល�បែដលស� ិតក��ងកម� វ �ធីប�
� ញសុវត� ិ�ពសុខ�ពនឹង្រត�វ�នគិតៃថ�
១០០% ៃន�រទទួ លខុស្រត�វរបស់ពួកេគ រហូ តដល់�រ�ត់កង�នចប់សព� ្រគប់។

េ�លនេ��យឥណ�ន និង�រ្របមូ ល្រ�ក់របស់មន� ីរេពទ្យ និងមជ្ឈមណ�លេវជ���ស� Lahey
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