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គោលនគោបាយជនួំយផ្នែកហរិញ្ញ វត្ថ ុរបស់ LHMC  

 
អនុវត្តចំព ោះ គោលនគោបាយអាចអន៊ុវត្តបានចំគ ោះក្កមុហ ៊ុនសាជីវកមមមនទ ីរគេទ្យគ្ល ីនិច Lahey 

ផ្ែលមានែូចជា មនទ ីរគេទ្យនិងមជឈមែឌ លគវជជសារសត  Lahey 
និងមជឈមែឌ លគវជជសារសត  Lahey, Peabody (គៅកាត់្ថា “LHMC” ឬ“មនទ ីរគេទ្យ”) 
ភាជ ប់ជាមួយមនទ ីរគេទ្យផ្ែលគបើកែំគែើរការ និងអងគភាេផ្ែលជាម្ែគូ្ 
(ែូចផ្ែលបានកំែត់្គៅកន ុងមាក្តាទ្ី ៥០១ (r) ម្ននាយកដ្ឋា នរត្នាោរ) 
និងអែកនតល់គសវាផ្ែលជួលគដ្ឋយ ឬសហការជាមួយ LHMC (សូមគមើលឧបសមព ័នធ ទី្ ៥ 
សក្មាប់បញ្ជ ីរបសអ់ែកនតល់គសវាទាងំអស់ផ្ែលរាប់បញ្្លូកន ុងគោលនគោបាយគនោះ) ។ 

 
ឯកសារពោង EMTALA: ការក្បមូលេ័ត៌្មានហិរញ្ញ វត្ថ ុ 

គោលនគោបាយឥែទាន និងការក្បមូលក្បាក់ 
គោលការែ៍ផ្ែនាំអំេភីាេក្កីក្ករបស់រែា , ក្កសួងគសវាស៊ុខាភិបាល 
និងមន៊ុសសម្នសហរែាអាគមរកិ 
គសចកត ីជូនែំែឹង IRS 2015-46 និង 29 CFR §§1.501(r)-(4)-(6) 
ឧបសមព ័នធ ទី្ ១៖  កយគសែ ើស៊ុជំំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុសក្មាបក់ារេាបាលផ្បបសបបុ រសធម៌ 
ឧបសមព ័នធ ទី្ ២៖ 
 កយគសែ ើស៊ុជំំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុសក្មាប់អែកផ្ែលជួបការលំបាកកន ុងការទូ្ទាត់្គសវាគវជជសា
រសត  
ឧបសមព ័នធ ទី្ ៣៖ តារាងបញុ្្ោះត្ម្មលផ្នែកគលើកក្មិត្ចំែូល និងក្ទ្េយសមបត្ត  ិ
ឧបសមព ័នធ ទី្ ៤៖ ចំនួនទឹ្កក្បាក់ផ្ែលក្ត្វូបានគចញវកិកបក្ត្ជាទូ្គៅ (AGB) 
ឧបសមព ័នធ ទី្៥៖ អែកនតលគ់សវានិងនាយកដ្ឋា ន—សថ ិត្ និងមិនសថ ិត្កន ុងការនតល់ជំនួយ 
ឧបសមព ័នធ ទី្ ៦៖ លទ្ធភាេម្នការទ្ទួ្លបានឯកសារ 

 
ពោលបណំង គបសកកមមរបស់គយើងគឺ្ 

គែើមបគីធវ ើឲ្យផ្បលកេគីគ្តាមរយៈភាេលែឥត្គខាច ោះកន ុងការផ្ែទាអំែកជំងឺ ការអប់រំ 
ការក្សាវក្ជាវ 
និងតាមរយៈការគធវ ើឲ្យសហគ្មន៍ផ្ែលគយើងមានក្បតិ្បត្ត ិការមានភាេក្បគសើរគ ើង
ផ្នែកស៊ុែភាេ។ 
LHMC 
គបតជាា នតលជ់ំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុែល់អែកជំងឺផ្ែលមានត្ក្មូវការគលើការផ្ែទាសំ៊ុែភាេ 
គហើយោម នធានារា៉ា ប់រង ធានារា៉ា ប់រងបានតិ្ចតួ្ច 
មិនមានសិទ្ធិទ្ទួ្លបានការឧបត្ថមភេីកមម វធីិរបស់រដ្ឋា ភិបាល 
ឬក៏មិនអាចទូ្ទាត់្សក្មាប់ការសគរ គ្ ោះបនាទ ន់ ការេាបាលបនាទ ន់ 
ឬការេាបាលគនសងគទ្ៀត្ផ្ែលចបំាច់ 
គដ្ឋយផ្នែកគលើសាថ នភាេហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់េួកគគ្គរៀងៗែល នួ។ 
គោលនគោបាយជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុគនោះ 
មានគោលបំែងគែើមបីអន៊ុគោមតាមចាប់សហេ័នធ  និងរែា 
ផ្ែលមានសក្មាប់តំ្បន់គសវាេាបាលរបស់គយើង។ អែកជំងឺ 
ផ្ែលមានសិទ្ធិទ្ទួ្លបានជនួំយហិរញ្ញ វត្ថ ុ 
នឹងទ្ទួ្លបានការេាបាលគដ្ឋយបញុ្្ោះត្ម្មលេីអែកនតលគ់សវាេាបាលរបសL់HMC។ 
អែកជំងឺក្ត្វូបានសនមត្ថាមានសិទ្ធិទ្ទួ្លបានជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុេីមនទ ីរគេទ្យម្ែគូ្
ណ្តមួយ (រមួទាងំមនទ ីរគេទ្យ Addison Gilbert មនទ ីរគេទ្យ Anna Jaques មនទ ីរគេទ្យ 
BayRidge មជឈមែឌ លគវជជសារសត  Beth Israel Deaconess មនទ ីរគេទ្យ Beth Israel 
Deaconess - Milton មនទ ីរគេទ្យ Beth Israel Deaconess - Needham មនទ ីរគេទ្យ 
Beth Israel Deaconess - Needham មនទ ីរគេទ្យ Beth Israel Deaconess - 
Plymouth មនទ ីរគេទ្យ Beverly មនទ ីរគេទ្យ និងមជឈមែឌ លគវជជសារសត  Lahey, 
Burlington, មជឈមែឌ លគវជជសារសត  Lahey, Peabody មនទ ីរគេទ្យ Mount Auburn 
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មនទ ីរគេទ្យ New England Baptist និងមនទ ីរគេទ្យ Winchester) 
នឹងមិនត្ក្មូវឲ្យដ្ឋក់ កយគសែ ើស៊ុជំំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុមតងគទ្ៀត្េី LHMC 
កន ុងកំ ុងគេលផ្ែលការនតលជ់ំនួយគនោះគៅមានស៊ុេលភាេគនាោះគទ្។ 
 
ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុផ្ែលនតល់ជូនគក្កាមគោលនគោបាយគនោះក្ត្វូបានគធវ ើគ ើងគដ្ឋយមាន
ការរំេឹងទ្៊ុកថាអែកជំងឺនឹងសហការជាមួយែគំែើរការដ្ឋក់ កយគសែ ើស៊ុរំបសគ់ោលន
គោបាយ និងអត្ថក្បគោជន៍សាធារែៈ ឬកមម វធីិផ្ែលមានវសិាលភាេ 
ផ្ែលនឹងអាចក្គ្បែែត ប់គលើម្ែលេាបាល។ 
 
គយើងនឹងមិនគរ ើសគអើងគដ្ឋយផ្នែកគលើអាយ៊ុ គភទ្ េូជសាសន៍ ជគំនឿសាសនា 
េិការភាេ   ទំ្គនារនល វូគភទ្ អត្តសញ្ញញ ែគយនឌ័រ គែើមកំគែើត្ជាតិ្សាសន៍ 
ឬសាថ នភាេអគនាត ក្បគវសន៍របស់អែកជំងឺ 

គៅគេលកំែត់្សិទ្ធិទ្ទួ្លបានជំនួយគនាោះគ ើយ។ 

 
 
និយមន័យ និយមន័យខាងគក្កាមអាចគក្បើក្បាស់បាន

ក្គ្ប់ផ្នែកទាងំអស់ម្នគោលនគោបាយគនោះ។ 
 
ការចត់្ថាែ ក់ម្នគសវាសគរ គ្ ោះបនាទ ន់ និងមិនបនាទ ន់ 
គឺ្ផ្នែកគលើនិយមន័យទូ្គៅែូចោែ នឹងការកំែត់្គវជជសារសត របស់ក្គ្គូេទ្យេាបាល។ 
និយមន័យម្នការេាបាលបនាទ ន់ 
និងការសគរ គ្ ោះបនាទ ន់ផ្ែលមានផ្ចងខាងគក្កាមក្ត្វូបានគក្បើក្បាសគ់ដ្ឋយមនទ ីរគេទ្យ
កន ុងគោលបំែងកំែត់្ វសិាលភាេបំែ៊ុ លអាសារបង់ ផ្ែលអន៊ុញ្ញញ ត្ឲ្យមាន 
កន ុងករែីអាសនែ និងបនាទ ន់ 
ផ្ែលសថ ិត្គៅគក្កាមកមម វធីិជំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់មនទ ីរគេទ្យ 
រមួទាងំបណ្តត ញស៊ុវត្ថ ិភាេស៊ុែភាេ។ 
 
ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលប្រត្វូានពចញវកិកបប្រត្ជាទូពៅ (AGB)៖ AGB 
ក្ត្វូបានគគ្កំែត់្ថាជាចំនួនទឹ្កក្បាក់ផ្ែលក្ត្វូបានគគ្គចញវកិកបក្ត្ជាទូ្គៅ 
សក្មាប់ការសគរ គ្ ោះបនាទ ន់ ការេាបាលបនាទ ន់ 
ឬការេាបាលចបំាច់គនសងៗគទ្ៀត្ែល់អែកផ្ែលមានធានារា៉ា ប់រងគលើការេាបាលផ្ប
បគនោះ។ LHMC គក្បើវធីិសារសត  “ក្កគ កគមើលគៅគក្កាយ” ផ្ែលបានេិេែ៌នាកន ុង 29 
CFR § 1.501(r)-5(b)(3) គែើមបីកំែត់្ភាគ្រយ AGB។ ភាគ្រយ AGB 
ក្ត្វូបានគ្ែនាគដ្ឋយផ្ចកនលបូកចំនួនទឹ្កក្បាក់ទាងំអស់កន ុងការទាមទារសំែងរ
បស ់ LHMC សក្មាប់ការសគរ គ្ ោះបនាទ ន់ ការេាបាលបនាទ ន់ 
និងការេាបាលចំបាច់គនសងៗគទ្ៀត្ 
ផ្ែលក្ត្វូបានអន៊ុញ្ញញ ត្គដ្ឋយក្កមុហ ៊ុនធានារា៉ា ប់រងឯកជន និងម្ែលគសវា Medicare 
កន ុងឆ្ែ ំសារគេើេនធកាលេមី៊ុន (ម្ែៃទី្ ១ ផ្ែត្៊ុោ - ម្ែៃទី្ ៣០ ផ្ែកញ្ញញ ) 
(រមួទាងំសហធានារា៉ា ប់រង មិនផ្មនម្ែគូ្ធានារា៉ា ប់រង និងការកាត់្កង) 
ជាមួយនឹងនលបូកម្នត្ម្មលសរ៊ុបផ្ែលជាប់ទាក់ទ្ង 
សក្មាប់ការទូ្ទាត់្សងទាងំគនាោះ។ បនាទ ប់មក AGB 
ក្ត្វូបានកំែត់្គដ្ឋយគ្៊ុែនឹងភាគ្រយ AGB 
ជាមួយនឹងត្ម្មលសរ៊ុបសក្មាប់ការេាបាលផ្ែលបាននតល់ជូនែលអ់ែកជំងឺ។ LHMC 
គក្បើភាគ្រយ AGB ផ្ត្មួយក្បគភទ្ប ៊ុគណ្តណ ោះ 
គហើយមិនមានការគ្ែនាណ្តមួយគនសងសក្មាប់ក្បគភទ្េាបាលែ៊ុសៗោែ គទ្។ 
ភាគ្រយ AGB នឹងក្ត្វូបានគ្ែនាជាគរៀងរាលឆ់្ែ ំ គិ្ត្ក្តឹ្មម្ែៃទី្ ៤៥ 
បនាទ ប់េីការបិទ្ឆ្ែ ំសារគេើេនធម៊ុន គហើយនឹងក្ត្វូអន៊ុវត្តគៅម្ែៃទី្ ១២០ 
បនាទ ប់េីការបិទ្ឆ្ែ ំសារគេើេនធ។ បនាទ ប់េីមានការសគក្មចថាប៊ុគ្គលណ្តមាែ ក់ 
មានសិទ្ធិទ្ទួ្លបានជំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុគក្កាមគោលនគោបាយគនោះ 
ប៊ុគ្គលគនាោះនឹងមិនក្ត្វូបានគិ្ត្ម្ែលគលើសេី AGB សក្មាប់ការសគរ គ្ ោះបនាទ ន់ 



 
 

គោលនគោបាយជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់ក្កមុហ ៊ុនសាជីវកមមមនទ ីរគេទ្យគ្ល ីនិច Lahey  ទ្ំេ័រទ្ី 4 
កំផ្ែច៊ុងគក្កាយ ផ្ែ សីហា ឆ្ែ ំ 2020 

ការេាបាលបនាទ ន់ ឬការេាបាលចំបាច់ែម្ទ្គទ្ៀត្គនាោះគ ើយ។ 
 
សក្មាប់េ័ត៌្មានបផ្នថម សូមអានឧបសមព័នធ ទី្បួន (4). 
 
រយៈពេលននការដាក ់កយព ន្ ើ្ុំ៖ រយៈគេលផ្ែល កយគសែ ើស៊ុំនឹងក្ត្វូបានទ្ទួ្លយក 
និងែំគែើរការសក្មាប់ជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុ។ 
រយៈគេលដ្ឋក់ កយគសែ ើស៊ុចំប់គនតើមគៅកាលបរគិចេទ្ផ្ែលរបាយការែ៍ម្ន វកិកយបក្ត្
អន៊ុញ្ញញ ត្ឲ្យគចញេីមនទ ីរគេទ្យែំបូងក្ត្វូបាននតល់ឲ្យ គហើយបញ្ច ប់គៅ ២៤០ 
ម្ែៃគក្កាយបនាទ ប់េកីាលបរគិចេទ្គនាោះ។ 
ប្រទេយ រមួមាន៖ 

 គ្ែនីសនស ំ

 គ្ែនីផ្សក 

 គ្ែនីសនសសំក្មាប់ការផ្ែទាសំ៊ុែភាេ (HSA)* 

 ការគរៀបចំសំែងម្នការផ្ែទាសំ៊ុែភាេ (HRA) * 

 គ្ែនីចំណ្តយផ្ែលអាចបត់្ផ្បនបាន (FSA) * 
 
*ក្បសិនគបើអែកជំងឺ ឬអែកធានាមាន HSA, HRA, FSA ឬមូលនិធិក្សគែៀងោែ  
ផ្ែលក្ត្វូបានគរៀបចំគ ើងសក្មាប់ចំណ្តយផ្នែកគវជជសារសតសក្មាប់ក្កមុក្គួ្សារ 
ប៊ុគ្គលផ្បបគនោះមិនមានសិទ្ធិទ្ទួ្លបានជំនួយគក្កាមគោលនគោបាយគនោះគទ្ 
រហូត្ែល់ចំណ្តយក្ទ្េយទាងំគនោះអស់សិន។ 
 
ការេាាលដបប្បបុ រ្ធម៌៖ អែកជំងឺ 
ឬអែកធានារបស់េួកគគ្ផ្ែលមានក្បាក់ចំែូលក្គួ្សារក្បចំឆ្ែ ំគៅកក្មិត្ 
ឬគៅគក្កាម ៤០០% របស់កក្មិត្ម្នភាេក្កីក្ករបស់សហេ័នធ  
ឬមិនែូគចែោះគទ្ក្ត្វូនឹងលកខែែឌ គក្ជើសគរ ើសគនសងគទ្ៀត្ 
ផ្ែលមានផ្ចងកន ុងគោលនគោបាយគនោះ នឹងទ្ទួ្លបានការគលើកផ្លង ១០០% 
ម្នសមត្៊ុលយផ្ែលអែកជំងឺក្ត្វូទ្ទួ្លែ៊ុសក្ត្វូគលើគសវាេាបាលគវជជសារសតមានលកខែៈស
មក្សបផ្ែលនតល់គដ្ឋយ  LHMC ។ 
 
ព្វាេាាលបន្ទា បប់នស៖ំ គសវាេាបាលគៅមនទ ីរគេទ្យ ផ្ែលមិនមានសិទ្ធទិ្ទួ្ល 
ែូចជាការសគរ គ្ ោះបនាទ ន់ ការេាបាលបនាទ ន់ 
ឬការេាបាលស៊ុែភាេចបំាច់គនសងគទ្ៀត្ (ែូចបានកំែត់្ខាងគក្កាម) ។ 
 
ការ្ពគ រ្ ោះបន្ទា ន់៖ វត្ថ ុ ឬគសវាេាបាលផ្ែលក្ត្វូបាននតលជូ់ន 
សក្មាប់គោលបំែងវាយត្ម្មល គធវ ើគរាគ្វនិិចេ ័យ និង/ឬការេាបាលជំងឺជាបនាទ ន់។ 
 
សាា នភាេ្ពគ រ្ ោះបន្ទា ន់៖ ែូចផ្ែលបានកំែត់្គៅកន ុងផ្នែក ១៨៦៧ 
ម្នចាប់សនត ិស៊ុែសងគម (៤២ U.S.C. 1395dd)  កយ “សាថ នភាេសគរ គ្ ោះបនាទ ន់” 
មានន័យថា លកខែែឌ គវជជសារសត  
ផ្ែលប ា្ ញគចញគដ្ឋយគរាគ្សញ្ញញ ខាល ំងកាល ម្នភាេធៃន់ធៃរបំន៊ុត្ 
ផ្ែលភាេអវត្តមានម្នការេាបាលអាចនឹងគធវ ើឲ្យ៖ 

1. គធវ ើឲ្យស៊ុែភាេប៊ុគ្គល (ឬរសត ីមានម្នទគ ោះ    ស៊ុែភាេរបស់រសត ី 
ឬកូនផ្ែលមិនទាន់គកើត្) សថ ិត្កន ុងគក្ោោះថាែ ក់ធៃន់ធៃរ។ 

2. របួសធៃន់ធៃរែល់ម៊ុែ្ររបស់រាងកាយ។ 
3. ែូចធៃន់ធៃរគលើម៊ុែ្រ ឬផ្នែកណ្តមួយម្នសរ ើរាងគរាងកាយ។ ឬ 
4. រសត ីមានម្នទគ ោះផ្ែលកំេ៊ុងឈឺគ ោះសក្មាល៖ 

ក. មិនមានគេលគវោក្គ្ប់ក្ោន់ 
ផ្ែលប ោះ ល់ែល់ការបញ្ជ នូគៅមនទ ីរគេទ្យគនសងគែើមបីសក្មាលគដ្ឋយស៊ុ
វត្ថ ិភាេ និង 

ែ. ការបញ្ជ នូអាចបងកការគំ្រាមកំផ្ហងែល់ស៊ុែភាេ ឬស៊ុវត្ថ ិភាេរសត  ី
ឬកូនផ្ែលមិនទាន់គកើត្។ 



 
 

គោលនគោបាយជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់ក្កមុហ ៊ុនសាជីវកមមមនទ ីរគេទ្យគ្ល ីនិច Lahey  ទ្ំេ័រទ្ី 5 
កំផ្ែច៊ុងគក្កាយ ផ្ែ សីហា ឆ្ែ ំ 2020 

ប្ររួសារ៖ ែូចផ្ែលបានកំែត់្គដ្ឋយការោិល័យជគំរឿនសហរែាអាគមរកិ 
ជាក្កមុមួយផ្ែលមានមន៊ុសសេីរ ឬគក្ចើននាក់រស់គៅជាមួយោែ  
គហើយផ្ែលមានទំ្នាក់ទំ្នងគដ្ឋយកំគែើត្ ការគរៀបការ ឬយកមកចិញ្ច ឹម។ 
ក្បសិនគបើអែកជំងឺអោះអាងថា នរណ្តមាែ ក់ជាមន៊ុសសកន ុងបនទ ុក 
កន ុងការក្បកាសេនធគលើក្បាក់ចំែូលរបស់េួកគគ្ 
គោងគៅតាមបញ្ញត្ត ិរបសគ់សវាកមមចំែូលម្នទកន ុង 
េួកគគ្អាចក្ត្វូបានចត់្ទ្៊ុកថាជាមន៊ុសសកន ុងបនទ ុក 
សក្មាប់គោលបំែងម្នការកំែត់្សិទ្ធិទ្ទួ្លបានកន ុងគោលនគោបាយគនោះ។ 
 
ប្រាក់ចំណូលប្ររួសារ៖ ក្បាក់ចំែូលក្គួ្សាររបស់អែកដ្ឋក់ កយគសែ ើស៊ុ ំ
គឺ្ជាក្បាក់ចំែូលែ៊ុលសរ៊ុបរមួម្នសមាជិកគេញវយ័ម្នក្កមុក្គួ្សារទាងំអស់ 
ផ្ែលរស់គៅកន ុងក្គួ្សារផ្ត្មួយ 
គហើយក្ត្វូបានរាប់បញ្្លូកន ុងការក្បកាសេនធសហេ័នធច៊ុងគក្កាយបំន៊ុត្។ 
សក្មាប់អែកជំងឺផ្ែលមានអាយ៊ុគក្កាម ១៨ ឆ្ែ  ំ
ក្បាក់ចំែូលក្គួ្សាររមួបញ្្លូទាងំឪេ៊ុកមាត យ និង/ឬឪេ៊ុកមាត យច៊ុង 
ឬអាណ្តេាបាល។ ក្បាក់ចំែូលក្គួ្សារ 
ក្ត្វូបានកំែត់្តាមនិយមន័យការោិល័យជំគរឿនែូចខាងគក្កាម 
គៅគេលគ្ែនាគលើគោលការែ៍ផ្ែនាំម្នភាេក្កីក្ករបស់សហេ័នធ៖ 

1. រាប់បញ្្លូទាងំក្បាក់ចំែូល សំែងភាេោម នការ្រគធវ ើ សំែងរបស់កមមករ 
សនត ិស៊ុែសងគម ក្បាក់ចំែូលសនត ិស៊ុែបផ្នថម ជំនួយសាធារែៈ 
ក្បាក់អតី្ត្យ៊ុទ្ធជន អត្ថក្បគោជន៍សក្មាបក់ាររស់រាន ក្បាក់គសាធន 
ឬក្បាក់ចូលនិវត្តន៍ ការក្បាក់ ភាគ្ោភ ការជួល ក្បាក់ឈន លួកមមសិទ្ធិបញ្ញញ  
ក្បាក់ចំែូលេីអចលនក្ទ្េយ មូលនិធិ ក្បាក់ឧបត្ថមភការអប់រំ ក្បាក់ឧបត្ថមភ 
និងអាហារកិចចកូន 

2. អត្ថក្បគោជន៍មិនផ្មនជាសាច់ក្បាក់ (ែូចជាការឧបត្ថមភអាហារ 
និងជំនួយក្ទ្ក្ទ្ង់គគ្ហដ្ឋា ន) មិនក្ត្វូបានរាប់បញ្្លូគ ើយ 

3. ក្ត្វូបានកំែត់្គដ្ឋយផ្នែកគលើមូលដ្ឋា នម៊ុនកាត់្េនធ (ែ៊ុល) 
4. មិនរាប់បញ្្លូការចំគែញ និងខាត្គែើមទ្៊ុន 

 
កប្រមិត្ភាេប្រកីប្រករប្់្ ហេ័នធ៖ កក្មិត្ភាេក្កីក្ករបស់សហេ័នធ  (FPL) 
គក្បើកក្មិត្ក្បាក់ចំែូលផ្ែលែ៊ុសោែ តាមទំ្ហ ំ និងសមាសភាេក្គួ្សារ 
គែើមបីកំែត់្ថាគត្ើអែកណ្តកំេ៊ុងសថ ិត្កន ុងភាេក្កីក្កគៅសហរែាអាគមរកិ។ 
វាក្ត្វូបានគធវ ើបចុ្បបនែភាេជាក្បចំគៅកន ុងការច៊ុោះបញ្ជ រីបសស់ហេ័នធ  
គដ្ឋយក្កសួងគសវាស៊ុខាភបិាល និងមន៊ុសសម្នសហរែាអាគមរកិ 
គក្កាមអំណ្តចម្នផ្នែកទី្ ២ ម្ន មាក្តាទ្ ី ៩៩០២ ម្នចំែងគជើងទី្ ៤២ 
ម្នក្កមបញ្ញត្ត ិសហរែាអាគមរកិ។ គោលការែ៍ផ្ែនា ំ FPL 
អាចរកបានគៅកន ុងគគ្ហទំ្េ័រ https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines។ 
 
ជំនួយដននកហរិញ្ញ វត្ថ ុ៖ ជំនួយរមួមានការេាបាលផ្បបសបបុ រសធម៌ 
និងភាេលំបាកកន ុងការទូ្ទាត់្គសវាគវជជសារសត  
ផ្ែលនតល់ែល់អែកជំងឺផ្ែលមានក្ត្វូលកខែែឌ គក្ជើសគរ ើសគដ្ឋយសារជួបការលំបាកផ្នែក
ហិរញ្ញ វត្ថ ុ គែើមបីជួយបនធ រូេួកគគ្េីកាត្េវកិចចហិរញ្ញ វត្ថ ុសក្មាប់ការសគរ គ្ ោះបនាទ ន់ 
ការេាបាលបនាទ ន់ ឬការេាបាលស៊ុែភាេចបំាច់គនសងគទ្ៀត្ផ្ែលនតលគ់ដ្ឋយ 
LHMC។ 
 
អនកធាន្ទ៖ 
មន៊ុសសណ្តមាែ ក់គក្ៅេីអែកជំងឺផ្ែលទ្ទួ្លែ៊ុសក្ត្វូចំគ ោះម្ែលេាបាលរបស់អែកជងឺំ។ 
 
ការរិត្នលៃ្ រុប៖ 
ការគិ្ត្ម្ែលសរ៊ុបតាមអក្តាផ្ែលបានកំែត់្គ ើងសក្មាប់ការនតល់គសវាផ្ែទាអំែកជងឺំ 
ម៊ុនគេលកាត់្គចញេីចំែូលក្ត្វូបានយកមកអន៊ុវត្ត។ 
 

https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines


 
 

គោលនគោបាយជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់ក្កមុហ ៊ុនសាជីវកមមមនទ ីរគេទ្យគ្ល ីនិច Lahey  ទ្ំេ័រទ្ី 6 
កំផ្ែច៊ុងគក្កាយ ផ្ែ សីហា ឆ្ែ ំ 2020 

ជនអន្ទថា៖ ែូចផ្ែលបានកំែត់្គដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាលសហេ័នធ  
គហើយបានច៊ុោះនាយកន ុងការច៊ុោះគ ម្ ោះរបសស់ហេ័នធគដ្ឋយ HUD៖ “ប៊ុគ្គល 
ឬក្គួ្សារផ្ែលែវោះកផ្នលង   សាែ ក់គៅសមរមយគេលយប់ជាក្បចំ មានន័យថាប៊ុគ្គល 
ឬក្គួ្សារមានកផ្នលងសាែ ក់គៅចមបងគេលយប់ ផ្ែលជាកផ្នលងសាធារែៈ 
ឬឯកជនមិនផ្មនជាកផ្នលងសក្មាប់មន៊ុសសសាែ ក់គៅ 
ឬកំេ៊ុងរស់គៅកន ុងទី្ជំរកសាធារែៈ ឬឯកជន ផ្ែលក្ត្វូបានបគងក ើត្
គ ើងគែើមបគីរៀបចំការរស់គៅបគណ្តត ោះអាសនែ។ 
ក្បគភទ្គនោះក៏រាប់បញ្្លូទាងំប៊ុគ្គលផ្ែលបានចកគចញេីសាថ ប័នផ្ែលោត់្រស់គៅអ
ស់រយៈគេល ៩០ ម្ែៃ ឬតិ្ចជាងគនោះ ផ្ែលបានសាែ ក់គៅកន ុងជក្មកបនាទ ន់ 
ឬកផ្នលងផ្ែលមិនផ្មនសក្មាប់ មន៊ុសសរស់គៅ ម៊ុនគេលចូលគៅកន ុងសាថ ប័នគនាោះ។” 
 
មនា ីរពេទយនែរូធាន្ទរ៉ា ប់រង៖ LHMC 
និងមនទ ីរគេទ្យម្ែគូ្របស់ែល នួក្ត្វូបានច៊ុោះកិចចសនាជាមួយក្កមុហ ៊ុនធានារា៉ា ប់រងរបស់
អែកជំងឺ គែើមបីទ្ទួ្លបានសែំងកន ុងអក្តាផ្ែលបានចរចរ។ 
 
ភាេលំាកកន ុងការទូទាត្់ព្វាពវជជសាគ ត្ ៖ 
ជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុនតល់ជូនអែកជំងឺផ្ែលក្ត្វូលកខែែឌ គក្ជើសគរ ើស 
ផ្ែលវកិកបក្ត្គេទ្យរបស់េួកោត់្ធំជាង ឬគសម ើ ២៥% 
ម្នក្បាក់ចំែូលក្គួ្សាររបស់េួកគគ្។ 
 
ការេាាលចាំច់៖ សមាភ រៈ ឬគសវាេាបាលចបំាច់ 
ែូចជាការសក្មាកេាបាលគៅមនទ ីរគេទ្យ ឬការេិនិត្យស៊ុែភាេ 
ផ្ែលក្ត្វូបាននតល់ជូនកន ុងគោលបំែងវាយត្ម្មល គធវ ើគរាគ្វនិិចេ ័យ 
និង/ឬការេាបាលរបួស ឬជំងឺ។ គលើសេីគនោះគទ្ៀត្ 
គែើមបីបំគេញតាមលកខែែឌ គរាគ្វនិិចេ ័យ សមាភ រៈ ឬគសវាេាបាល 
ជាធមមតាក្ត្វូបានកំែត់្កន ុង វសិាលភាេធានារា៉ា ប់រងគដ្ឋយម្ែលគសវារបស់ Medicare 
ក្កមុហ ៊ុនធានារា៉ា ប់រងស៊ុែភាេឯកជន ឬធានារា៉ា ប់រងរបស់ភាគី្ទី្បីគនសងគទ្ៀត្។ 
 
Medicare ដែលប្រត្វូពចញនលៃព្វាេាាល៖ 
ធានារា៉ា ប់រងស៊ុែភាេផ្ែលនតល់ជូនតាមកមម វធីិ Medicare ផ្នែក A និងផ្នែក B 
ម្នចំែងគជើងទី្ XVIII ម្នចាប់សនត ិស៊ុែសងគម (42 USC 1395c-1395w-5) ។ 
 
មនា ីរពេទយមិនដមននែរូធាន្ទរ៉ា ប់រង៖ LHMC 
និងមនទ ីរគេទ្យម្ែគូ្របស់ែល នួមិនក្ត្វូបានច៊ុោះកិចចសនាជាមួយក្កមុហ ៊ុនធានារា៉ា ប់រងរ
បស់អែកជំងឺ គែើមបីទ្ទួ្លបានសំែងកន ុងអក្តាផ្ែលបានចរចរ 
ផ្ែលជាធមមតានាំឲ្យមានការចំណ្តយែពសេី់អែកជំងឺ។ 
 
ដននការបង់ប្រាក់៖ ជាផ្ននការទូ្ទាត់្មួយផ្ែលក្ត្វូបានអន៊ុម័ត្គដ្ឋយ LHMC 
ឬអែកលក់ភាគ្ីទី្បីផ្ែលតំ្ណ្តងឲ្យ LHMC និងអែកជំងឺ 
ឬអែកធានាសក្មាបក់ារគចញម្ែលេាបាលគដ្ឋយែល នួឯង។ 
ផ្ននការបង់ក្បាក់នឹងគិ្ត្គូ្រេីសាថ នភាេហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់អែកជំងឺ 
ចំនួនទឹ្កក្បាក់ផ្ែលជំ ក់ និងការទូ្ទាត់្េីម៊ុន។ 
 
ការ្នមត្ជាមុនេី្ិទធ ិទទួលានជំនួយ៖ កន ុងកាលៈគទ្សៈជាក់ោក់ណ្ត 
អែកជំងឺផ្ែលមិនមានធានារា៉ា ប់រង អាចនឹងក្ត្វូសនមត្ជាម៊ុន 
ឬចត់្ទ្៊ុកថាមានសិទ្ធិទ្ទួ្លបានជំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុ 
គដ្ឋយផ្នែកគលើការច៊ុោះគ ម្ ោះរបស់េួកគគ្គៅកន ុងកមម វធីិគនសងគែើមបីសាកលបង 
ឬក្បភេេ័ត៌្មានគនសងគទ្ៀត្ ផ្ែលមិនក្ត្វូបាននតល់គដ្ឋយអែកជំងឺគដ្ឋយផ្ទទ ល ់
គែើមបគីធវ ើការវាយត្ម្មលផ្ទទ លែ់ល នួម្នត្ក្មូវការហិរញ្ញ វត្ថ ុ។ 
 
ប្រកមុហ នុធាន្ទរ៉ា បរ់ង្ខុភាេឯកជន៖ អងគភាេណ្តផ្ែលមិនផ្មនជាអងគភាេរបស ់       
រដ្ឋា ភិបាលផ្ែលនតលក់ារធានារា៉ា ប់រងស៊ុែភាេ រមួទាងំអងគការគក្ៅរដ្ឋា ភិបាលផ្ែល 
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ក្គ្ប់ក្គ្ងគំ្គរាងធានារា៉ា ប់រងស៊ុែភាេគក្កាមកមម វធីិ Medicare Advantage ។ 
 
រយៈពេលនន្ុេលភាេ៖ 
គបកខជនផ្ែលបានកំែត់្ថាមានសិទ្ធិទ្ទួ្លបានជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុនឹងក្ត្វូបាននតល់
ជំនួយកន ុងរយៈគេលក្បាំមួយផ្ែ គិ្ត្ចប់េីម្ែៃផ្ែលទ្ទួ្លបានការអន៊ុម័ត្។ 
អែកជំងឺផ្ែលមានលកខែៈសមបត្ត ិក្គ្ប់ក្ោន់ទ្ទួ្លបានជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុអាចក្ត្វូប
ញ្ញជ ក់ថា មិនមានការផ្ទល សប់ត រូសាថ នភាេហិរញ្ញ វត្ថ ុរបសេួ់កគគ្គៅច៊ុងបញ្ច ប់ម្នក្បាំមួយ 
(៦) ផ្ែ ផ្ែលមានស៊ុេលភាេ គែើមបីេនារជំនួយសក្មាប់រយៈគេលក្បាំមួយ (៦) 
ផ្ែគទ្ៀត្។ 
 
អនកជងឺំដែលមិនមានការធាន្ទរ៉ា ប់រង៖ 
អែកជំងឺផ្ែលោម នការធានារា៉ា ប់រងេីត្តិ្យជនផ្ែលនតល់គដ្ឋយក្កមុហ ៊ុនធានារា៉ា ប់រង
ស៊ុែភាេឯកជន ភាែ ក់្រធានារា៉ា ប់រងសក្មាប់ និគោជិកចូលនិវត្តន៍ 
កមម វធីិស៊ុខាភិបាលសហេន័ធ  (រាប់បញ្្លូទាងំ Medicareផ្ែលក្ត្វូបង់ម្ែលគសវាេាបាល 
Medicaid, SCHIP, និង CHAMPUS) សែំងរបស់កមមករ 
ឬជំនួយរបស់ភាគី្ទី្បីផ្ែលអាចរកបាន 
គែើមបីចំណ្តយគលើការចំណ្តយគលើការផ្ែទាសំ៊ុែភាេរបស់អែកជំងឺ។ 
 
អនកជងឺំដែលធាន្ទរ៉ា បរ់ងានត្ចិតួ្ច៖ 
ប៊ុគ្គលណ្តផ្ែលមានការធានារា៉ា ប់រងេីឯកជន 
ឬរដ្ឋា ភិបាលសក្មាប់អែកណ្តផ្ែលជួបការលបំាកផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុគែើមបីចំណ្តយែទង់ចំណ្ត
យគដ្ឋយែល នួឯង សក្មាប់គសវាគវជជសារសត ផ្ែលនតល់គដ្ឋយ LHMC។ 
 
ការេាាលបន្ទា ន់៖ ការេាបាលចបំាច់ផ្ែលក្ត្វូបាននតលជូ់ន 
គៅកន ុងមនទ ីរគេទ្យសក្មាកេាបាល បនាទ ប់េកីារចប់គនតើមម្នសាថ នការេាបាលភាល មៗ 
មិនថារាងកាយ ឬនល វូចិត្ត ផ្ែលប ា្ ញគចញមកជាគរាគ្សញ្ញញ ធៃន់ធៃរខាល ំង 
(រមួទាងំការឈចឺប់ខាល ំង) ផ្ែលមន៊ុសសទូ្គៅគជឿថា 
ការមិនទ្ទួ្លបានការេាបាលកន ុងរយៈគេល ២៤ គមា ង 
អាចបណ្តត លឲ្យស៊ុែភាេអែកជំងឺសថ ិត្កន ុងគក្ោោះថាែ ក់ េិការភាេម្នម៊ុែ្ររាងកាយ 
ឬភាេមិនែំគែើរការម្នសរ ើរាងគ ឬផ្នែកណ្តមួយម្នរាងកាយ។ 

 
លកខខណឌ ពប្រជើ្
ពរ ើ្ ្ប្រមាប ់
កយព ន្ ើ្ុំជនួំយ
ហិរញ្ញ វត្ថ ុរប្់ 
LHMC 

គសវាកមមផ្ែលមានគៅកន ុងជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុ 
ក្ត្វូគៅកន ុងសត ង់ដ្ឋរម្នការអន៊ុវត្តន៍គវជជសារសត ផ្ែលអាចទ្ទួ្លយកបាន 
ផ្ែលរមួមាន៖ 

1. ការគិ្ត្ម្ែលគសវាេាបាលរបស់គេទ្យម្ែគូ្ និងមិនផ្មនគេទ្យម្ែគូ្ 
សក្មាប់ការសគរ គ្ ោះបនាទ ន់ ែូចផ្ែលបានផ្ចងខាងគលើ។ 

2. ម្ែលឈន លួវជិាជ ជីវៈរបស់គេទ្យម្ែគូ្និងមិនផ្មនគេទ្យម្ែគូ្សក្មាប់ការសគរ គ្ ោះប
នាទ ន់ែូចបានផ្ចងខាងគលើ 
ផ្ែលក្ត្វូបាននតល់កំែត់្គដ្ឋយអែកនតល់គសវាេាបាល ផ្ែលបគក្មើការឲ្យ 
LHMC និងមនទ ីរគេទ្យម្ែគូ្ ែូចមានផ្ចងកន ុងឧបសមព ័នធ ទី្ ក្បាំ (៥)។ 

3. ការបង់ម្ែលគសវាេាបាលរបស់គេទ្យម្ែគូ្ សក្មាបក់ារេាបាលបនាទ ន់ែូច 
ផ្ែលបានកំែត់្ខាងគលើ។ 

4. ការបង់ម្ែលគសវាេាបាលរបស់គេទ្យម្ែគូ្ 
សក្មាប់ការេាបាលចបំាច់តាមគវជជសារសត ែូចផ្ែលបានកំែត់្ខាងគលើ។ 

5. ម្ែលឈន លួវជិាជ ជីវៈរបស់គេទ្យម្ែគូ្ សក្មាប់ការេាបាលបនាទ ន់ 
និងការេាបាលចំបាច់ ផ្ែលក្ត្វូបាននតលគ់ដ្ឋយអែកនតល់គសវាេាបាល 
ផ្ែលបគក្មើការគៅ LHMC និងមនទ ីរគេទ្យម្ែគូ្រ 
ែូចមានផ្ចងកន ុងឧបសមព ័នធ ទី្ក្បាំ (៥)។ 
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ព្វាកមមដែលមិ
នមានពៅកន ុងជំ
នួយហិរញ្ញ វត្ថ ុេី 
LHMC 

គសវាេាបាលផ្ែលមិនមានរាប់បញ្្លូគៅកន ុងជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុរមួមាន៖ 
1. ម្ែលឈន លួវជិាជ ជីវៈ និងម្ែលេាបាល 

សក្មាប់គសវាេាបាលបនាទ ប់បនសែូំចមានផ្ចងខាងគលើ។ 
2. ម្ែលឈន លួវជិាជ ជីវៈ សក្មាប់ការផ្ែទាផំ្ែលនតលគ់ដ្ឋយអែកនតល់គសវា 

ផ្ែលមិនសថ ិត្កន ុងគោលនគោបាយជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុ 
(ឧទាហរែ៏ក្គ្គូេទ្យឯកជន អែកឯកគទ្ស 
ឬក្គ្គូេទ្យជំនាញមិនផ្មនជាប៊ុគ្គលិករបស់ LHMC 
ការែឹកជញ្ជ នូគដ្ឋយរែយនតសគរ គ្ ោះបនាទ ន់។ ល។ ) 
ែូចមានផ្ចងកន ុងឧបសមព ័នធ ទី្ក្បាំ (៥) ។ 
អែកជំងឺក្ត្វូបានគលើកទឹ្កចិត្តឲ្យទាក់ទ្ងអែកនតល់គសវាទាងំគនោះគដ្ឋយផ្ទទ ល់ 
គែើមបែីឹងថាគត្ើេួកគគ្នតលជ់ំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុ គហើយគរៀបចំ បង់ម្ែលេាបាល។ 
សូមគមើលឧបសមព ័នធ ទី្ក្បា ំ (៥) 
ម្នបញ្ជ ីរបស់អែកនតល់គសវាផ្ែលមិនសថ ិត្កន ុងគោលនគោបាយគនោះ។  

3. ម្ែលឈន លួវជិាជ ជីវៈ និងគសវាេាបាលរបស់មនទ ីរគេទ្យមិនផ្មនម្ែគូ្ 
សក្មាប់ការេាបាលបនាទ ន់ និងការេាបាលចបំាច់គនសងគទ្ៀត្ 
ផ្ែលមិនផ្មនជាការសគរ គ្ ោះបនាទ ន់ ែូចផ្ែលបានកំែត់្ខាងគលើ។ 

 
 
ជំនួយដែលនតល់
ជូន 

LHMC នតល់ជំនួយែលអ់ែកជំងឺ ផ្ែលដ្ឋក់ កយគសែ ើស៊ុជំំនួយេីកមម វធីិជនួំយ           
សាធារែៈនិងជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុគៅមនទ ីរគេទ្យែូចផ្ែលបានេិេ៌ែនាលមែិត្ខាង
គក្កាម។ 
 
LHMC នឹងែិត្ែំក្បឹងផ្ក្បង គែើមបែីឹងចាស់េីសាថ នភាេធានារា៉ា ប់រងរបស់អែកជំងឺ 
និងេ័ត៌្មានគនសងគទ្ៀត្ 
គែើមបីបញ្ញជ ក់េី វសិាលភាេធានារា៉ា ប់រងគលើគសវាសគរ គ្ ោះបនាទ ន់ ការសក្មាកេាបាល 
ឬការេិនិត្យស៊ុែភាេផ្ែលនតល់ជូនគដ្ឋយមនទ ីរគេទ្យ។ 
រាល់េ័ត៌្មានទាងំអស់នឹងក្ត្វូក្បមូល ម៊ុនគេលការក្បគ្ល់សមាភ រៈ 
ឬនតលគ់សវាេាបាលណ្តមួយ ផ្ែលមិនរមួបញ្្លូការសគរ គ្ ោះបនាទ ន់ 
ឬការេាបាលបនាទ ន់។ 
មនទ ីរគេទ្យនឹងេនាគេលេាោមគែើមបីទ្ទួ្លបានេ័ត៌្មានគនោះ 
កន ុងកំ ុងគេលនតលគ់សវាសគរ គ្ ោះបនាទ ន់ ឬការេាបាលបនាទ ន់ កន ុងចាប់ EMTALA 
ក្បសិនគបើែំគែើរការ គែើមបីទ្ទួ្លបានេ័ត៌្មានគនោះនឹងេនាគេល 
ឬរំខានែលក់ារេិនិត្យ ឬគសវាស៊ុែភាេ ផ្ែលគធវ ើគែើមបីឲ្យមានគសថ រភាេ 
កន ុងលកខែែឌ សគរ គ្ ោះបនាទ ន់។ 
 
ការេាោមគស៊ុើបសួរជាម៊ុនគដ្ឋយសមគហត្៊ុនលរបស់មនទ ីរគេទ្យ 
កន ុងការគស៊ុើបអគងកត្ថាគត្ើការធានារា៉ា ប់រងរបស់ភាគី្ទី្បី ឬធនធានគនសងគទ្ៀត្ 
ផ្ែលអាចទ្ទួ្លែ៊ុសក្ត្វូចំគ ោះម្ែលគសវាេាបាលផ្ែលមនទ ីរគេទ្យនតល់គសវាជូន រមួមាន 
ប ៊ុផ្នតមិនក្ត្វូបានកំែត់្ក្តឹ្មគនោះ គែើមបីរកឲ្យគ ើញថា 
គត្ើអែកជំងឺក្បសិនគបើមានការធានារា៉ា ប់រងផ្ែលក្គ្បែែត ប់គលើម្ែលផ្ែលអាចទាមទារ
បានរមួមាន៖ (១) ធានារា៉ា ប់រងោនយនត ឬគគ្ហដ្ឋា ន (២) 
ធានារា៉ា ប់រងគលើគក្ោោះថាែ ក់ទូ្គៅ ឬការរងរបួសផ្ទទ ល់ែល នួ (៣) 
ធានារា៉ា ប់រងសក្មាប់និគោជិក និង (៤) ធានារា៉ា ប់រងសក្មាប់សិសសនិសសិត្ 
កន ុងចំគនាមធានារា៉ា ប់រងគនសងៗគទ្ៀត្។ ក្បសិនគបើ 
មនទ ីរគេទ្យអាចកំែត់្អត្តសញ្ញញ ែភាគ្ីទី្បី ផ្ែលមានទំ្នួលែ៊ុសក្ត្វូ 
ឬអាចទ្ទួ្លបានក្បាក់សែំងេីភាគី្ទី្បី ឬក្បភេគនសងៗគទ្ៀត្ 
(រមួទាងំេីក្កមុហ ៊ុនធានារា៉ា ប់រងឯកជន ឬកមម វធីិរែាគនសងៗគទ្ៀត្) 
មនទ ីរគេទ្យនឹងរាយការែ៍េីការបង់ក្បាក់គៅកមម វធីិផ្ែល ក់េ័នធគនាោះ 
គែើមបអីាចទូ្ទាត់្សំែង ក្បសិនគបើ 
ក្តឹ្មក្ត្វូតាមត្ក្មូវការម្នែគំែើរការទាមទាររបស់កមម វធីិគនាោះ 
ទ្ល់នឹងការទាមទារណ្តមួយផ្ែលអាចក្ត្វូបានបង់គដ្ឋយភាគី្ទី្បី 



 
 

គោលនគោបាយជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់ក្កមុហ ៊ុនសាជីវកមមមនទ ីរគេទ្យគ្ល ីនិច Lahey  ទ្ំេ័រទ្ី 9 
កំផ្ែច៊ុងគក្កាយ ផ្ែ សីហា ឆ្ែ ំ 2020 

ឬក្បភេគនសងគទ្ៀត្។ 
សក្មាបក់មម វធីិជំនួយសាធារែៈរបស់រែាផ្ែលេិត្ជាអាចចំណ្តយគៅគលើម្ែលគសវាេា
បាល មនទ ីរគេទ្យមិនត្ក្មូវឲ្យមានទាមទារេីអែកជំ 
គលើការធានារា៉ា ប់រងរបស់ភាគី្ទី្បីគ ើយ។ កន ុងករែីទាងំគនោះអែកជំងឺគួ្រផ្ត្ែងឹថា 
កមម វធីិរែាផ្ែលអាចគក្បើក្បាស់បានសក្មាប់ ម្ែលគសវាេាបាលផ្ែលនតល់ឲ្យអែកជំងឺ។ 
 
LHMC នឹងេិនិត្យគមើលតាម 
ក្បេ័នធគនទៀងផ្ទទ ត់្ភាេក្តឹ្មក្ត្វូម្នសិទ្ធិទ្ទួ្លការធានារា៉ា ប់រងMassachusetts (EVS) 
គែើមបកី្បាកែថា អែកជំងឺមិនផ្មនជាអែកជំងឺផ្ែលមានក្បាក់ចំែូលទាប 
និងមិនបានដ្ឋក់ កយគសែ ើស៊ុំការធានារា៉ា ប់រងេ ី MassHealth 
ផ្ែលជាកមម វធីិទូ្ទាត់្ជំនួយប៊ុេវោភផ្ែលែំគែើរការគដ្ឋយ Health Connector 
កមម វធីិសនត ិស៊ុែគវជជសារសត របស់ក៊ុមារ ឬបណ្តត ញស៊ុវត្ថ ិភាេស៊ុែភាេ 
ម៊ុនគេលបញ្ជ នូការគសែ ើស៊ុំបង់ក្បាក់ គៅកាន់ការោិល័យបណ្តត ញស៊ុវត្ថ ិភាេស៊ុែភាេ 
សក្មាប់ការទូ្ទាត់្បំែ៊ុ លមិនអាចទូ្ទាត់្បាន។ 

 

 
កមម វធិីជំនួយ 
សាធារណៈ 

សក្មាប់អែកជំងឺផ្ែលមិនមានការធានារា៉ា ប់រង 
ឬអែកជំងឺផ្ែលមានធានារា៉ា ប់រងមិនក្គ្ប់ក្ោន់ 
មនទ ីរគេទ្យនឹងគធវ ើការជាមួយអែកជំងឺផ្បបគនោះ 
គែើមបជួីយេួកគគ្កន ុងការដ្ឋក់ កយគសែ ើស៊ុំកមម វធីិជំនួយសាធារែៈផ្ែលអាចបង់ក្បាក់
គលើវក័ិយប័ក្ត្មនទ ីរគេទ្យមួយចំនួន ឬទាងំអស់ផ្ែលមិនបានបង់។ 
គែើមបជួីយអែកជំងឺផ្ែលោម នការធានារា៉ា ប់រង 
និងអែកជំងឺផ្ែលមានធានារា៉ា ប់រងមិនក្គ្ប់ក្ោន់ 
ដ្ឋក់ កយគលើជគក្មើសផ្ែលអាចនតល់ជូនបាន និងសមក្សប 
មនទ ីរគេទ្យនឹងនតល់ឲ្យមន៊ុសសទាងំអស់នូវការជូនែែំឹងជាទូ្គៅ 
អំេីលទ្ធភាេម្នកមម វធីិជំនួយសាធារែៈ កន ុងអំ ុងគេលការច៊ុោះគ ម្ ោះ 
គដ្ឋយផ្ទទ ល់របស់អែកជំងឺ             គៅទ្ីតាំងមនទ ីរគេទ្យសក្មាប់គសវាេាបាល 
គដ្ឋយវក័ិយប័ក្ត្ផ្ែលក្ត្វូបានគនាើគៅឲ្យអែក   ជំងឺ ឬក្កមុហ ៊ុនធានារា៉ា ប់រង 
គហើយគៅគេលផ្ែលអែកនតល់គសវាក្ត្វូបានជូនែែំឹង 
ឬតាមរយៈការគស៊ុើបអគងកត្របស់ែល នួ 
ែឹងអំេីការផ្ទល ស់បត រូសាថ នភាេសិទ្ធិទ្ទួ្លការធានារា៉ា ប់រង 
របស់អែកជំងឺសក្មាប់ការធានារា៉ា ប់រងសាធារែៈ ឬឯកជន។ 
 
អែកជំងឺគៅមនទ ីរគេទ្យអាចមានសិទ្ធិទ្ទួ្លគសវាផ្ែទាសំ៊ុែភាេគដ្ឋយឥត្គិ្ត្ម្ែល 
ឬការបញុ្្ោះត្ម្មល តាមរយៈកមម វធីិជំនួយសាធារែៈនានារបស់រែា (រមួទាងំ 
គដ្ឋយមិនកំែត់្ចំគ ោះ MassHealth 
ផ្ែលជាកមម វធីិទូ្ទាត់្ជំនួយប៊ុេវោភផ្ែលែំគែើរការគដ្ឋយ Health Connector 
កមម វធីិសនត ិស៊ុែគវជជសារសត របស់ក៊ុមារ ឬបណ្តត ញស៊ុវត្ថ ិភាេស៊ុែភាេ)។ 
កមម វធីិផ្បបគនោះ មានគោលបំែងជួយអែកជំងឺផ្ែលមានចំែូលទាប 
គដ្ឋយគិ្ត្គូ្រេីសមត្ថភាេរបស់ប៊ុគ្គលមាែ ក់ៗ 
កន ុងការចូលរមួចំផ្ែកគលើការចំណ្តយសក្មាប់ម្ែលគសវាេាបាល របសោ់ត់្។ 
សក្មាប់អែកជំងឺផ្ែលមិនមានការធានារា៉ា ប់រង 
ឬអែកជំងឺផ្ែលមានធានារា៉ា ប់រងមិនក្គ្ប់ក្ោន់ 
មនទ ីរគេទ្យនឹងជួយេួកគគ្កន ុងការដ្ឋក់ កយគសែ ើស៊ុំការធានារា៉ា ប់រងតាមរយៈ 
កមម វធីិជំនួយសាធារែៈ ផ្ែលអាចគចញម្ែលេាបាលទាងំអស់ 
ឬមួយចំនួនែល់មនទ ីរគេទ្យ។ 
 
មនទ ីរគេទ្យអាចជួយអែកជងឺំ 
កន ុងការច៊ុោះគ ម្ ោះចូលកន ុងកមម វធីិធានារា៉ា ប់រងស៊ុែភាេរបស់រែា។ ផ្ែលរមួមាន 
MassHealth ផ្ែលជាកមម វធីិទូ្ទាត់្ជំនួយប៊ុេវោភផ្ែលែគំែើរការគដ្ឋយ Health 
Connector កមម វធីិសនត ិស៊ុែគវជជសារសត របស់ក៊ុមារ ឬ        



 
 

គោលនគោបាយជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់ក្កមុហ ៊ុនសាជីវកមមមនទ ីរគេទ្យគ្ល ីនិច Lahey  ទ្ំេ័រទ្ី 10 
កំផ្ែច៊ុងគក្កាយ ផ្ែ សីហា ឆ្ែ ំ 2020 

បណ្តត ញស៊ុវត្ថ ិភាេស៊ុែភាេ។ សក្មាប់កមម វធីិទាងំគនោះ 
អែកដ្ឋក់ កយអាចគសែ ើស៊ុដំ្ឋក់ កយ តាមគគ្ហទំ្េ័រ (ផ្ែលសថ ិត្គៅគលើគគ្ហទំ្េ័រ 
Health Connector របស់រែា)  កយស៊ុំជាក្កដ្ឋស 
ឬតាមទូ្រស័េទជាមួយតំ្ណ្តងផ្នែកគសវាកមមអតិ្ែិជន ផ្ែលមានទី្តាងំគៅ 
MassHealth ឬ Health Connector។ ប៊ុគ្គលមាែ ក់ៗក៏អាចគសែ ើស៊ុំជនួំយ 
េីអែកេិគក្ោោះគោបល់ផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុ គៅមនទ ីរគេទ្យ (ក៏ក្ត្វូបានគគ្គៅនងផ្ែរ 
ថាអែកឯគទ្សក្បឹកាគោបល់គលើ កយស៊ុំ) 
ជាមួយនឹងការដ្ឋក់ កយគសែ ើស៊ុំតាមគគ្ហទំ្េ័រ ឬតាមរយៈ កយស៊ុជំាក្កដ្ឋស។ 

 
ជំនួយតាមរយៈ
បណ្តត ញ្ុវត្ាភិា
េ្ុខភាេ 

តាមរយៈការចូលរមួគៅកន ុង បណ្តត ញស៊ុវត្ថ ិភាេស៊ុែភាេរែា Massachusetts 
មនទ ីរគេទ្យក៏នតល់ជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុ 
ែល់អែកជំងឺផ្ែលមានក្បាក់ចំែូលទាបផ្ែលមិនមានការធានារា៉ា ប់រង 
និងការធានារា៉ា ប់រងបានតិ្ចតួ្ច ផ្ែលជាអែករស់គៅរែាMassachusetts 
គហើយផ្ែលមានកក្មិត្ក្បាក់ចំែូលេិត្ក្បាកែផ្មន។ 
បណ្តត ញស៊ុវត្ថ ិភាេស៊ុែភាេក្ត្វូបានបគងក ើត្គ ើង 
គែើមបជួីយគចញម្ែលចំណ្តយកន ុងការនតល់គសវាផ្ែទាផំ្ែលនតល់ជូនែល់អែកជំងឺ 
ផ្ែលមិនមានការធានារា៉ា ប់រង និងអែកជំងឺផ្ែលមានការធានារា៉ា ប់រងទាប 
តាមរយៈការេាបាលគដ្ឋយបង់ម្ែល ឬការបញុ្្ោះត្ម្មលគៅតាមមនទ ីរគេទ្យធំៗ កន ុងរែា 
Massachusetts។ បណ្តត ញស៊ុវត្ថ ិភាេស៊ុែភាេ 
ដ្ឋក់បញ្្លូោែ ម្នការផ្ែទាសំ៊ុែភាេផ្ែលមិនមានការបង់ក្បាក់ 
ក្ត្វូបានគធវ ើគ ើងតាម     រយៈការវាយត្ម្មលគលើមនទ ីរគេទ្យនីមួយៗ 
គែើមបរីា៉ា ប់រងការចំណ្តយម្នការេាបាលសក្មាប់អែកជងឺំផ្ែលោម នការធានារា៉ា ប់រង 
និងអែកជំងឺផ្ែលមានការធានាទាបជាមួយនឹងក្បាក់ចំែូលគក្កាម ៣០០% 
ម្នកក្មិត្ភាេក្កីក្ករបស់សហេ័នធ។ 
 
អែកជំងឺផ្ែលមានចំែូលទាបផ្ែលទ្ទួ្លបានគសវាគៅមនទ ីរគេទ្យ 
អាចមានសិទ្ធិទ្ទួ្លបានជនួំយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុ តាមរយៈបណ្តត ញស៊ុវត្ថ ិភាេស៊ុែភាេ 
រមួទាងំការផ្ែទាឥំត្គិ្ត្ម្ែល ឬបញុ្្ោះម្ែល 
សក្មាប់គសវាេាបាលផ្ែលមានសិទ្ធិទ្ទួ្លបានកន ុងបណ្តត ញស៊ុវត្ថ ិភាេ ស៊ុែភាេ 
ែូចផ្ែលបានកំែត់្កន ុង 101 CMR 613.00។ 
 

(ក) បណ្តត ញស៊ុវត្ថ ិភាេស៊ុែភាេ - អាទ្ិភាេ 
អែកជំងឺផ្ែលមិនមានការធានារា៉ា ប់រង ផ្ែលជាអែករស់គៅរែា Massachusetts 
ជាមួយនឹងក្បាក់ចំែូលែ៊ុលក្បចកំ្គួ្សារ MassHealth MAGI 
ឬក្បាក់ចំែូលក្គួ្សារផ្ែលមានភាេនលលំបាកសក្មាប់ផ្នែកគវជជសារសត  
ែូចផ្ែលបានេិេែន៌ាកន ុង ១០១ CMR ៦១៣.០៤ (១) ចគនាល ោះេី ០-៣០០% 
ម្នកក្មិត្ភាេក្កីក្ករបស់សហេ័នធ  អាចក្ត្វូបានកំែត់្ថា 
មានសិទ្ធិទ្ទួ្លបានគសវាគៅកន ុង     បណ្តត ញស៊ុវត្ថ ិភាេស៊ុែភាេ។ 
 
រយៈគេលសមក្សប និងក្បគភទ្គសវាេាបាលសក្មាបប់ណ្តត ញស៊ុវត្ថ ិភាេស៊ុែភាេ 
- អាទ្ិភាេ 
ក្ត្វូបានកំែត់្សក្មាប់អែកជំងឺផ្ែលមានសិទ្ធិច៊ុោះគ ម្ ោះចូលកន ុងកមម វធីិទូ្ទាត់្ជំនួ
យេិគសស ផ្ែលែគំែើរការគដ្ឋយ Health Connector 
ែូចផ្ែលបានេិេែន៌ាគៅកន ុង 101 CMR 613.04 (5) (a) និង (b) ។ 
អែកជំងឺផ្ែលមានលកខែែឌ ក្ត្វូនឹងកមម វធីិស៊ុែភាេនិសសិត្ របស់ M.G.L. c. 15A, 
§ 18 មិនមានសិទ្ធិទ្ទួ្លបាន   បណ្តត ញស៊ុវត្ថ ិភាេស៊ុែភាេ - អាទ្ិភាេគនាោះគទ្។ 
 
(ែ) បណ្តត ញស៊ុវត្ថ ិភាេស៊ុែភាេ - កក្មិត្បនាទ ប់ 
អែកជំងឺផ្ែលជាអែករស់គៅរែា Massachusetts 
ជាមួយនឹងការធានារា៉ា ប់រងស៊ុែភាេបឋម និងក្បាក់ចំែូលក្គួ្សារ MassHealth 



 
 

គោលនគោបាយជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់ក្កមុហ ៊ុនសាជីវកមមមនទ ីរគេទ្យគ្ល ីនិច Lahey  ទ្ំេ័រទ្ី 11 
កំផ្ែច៊ុងគក្កាយ ផ្ែ សីហា ឆ្ែ ំ 2020 

MAGI ឬក្គួ្សារផ្ែលមានក្បាក់ចំែូលមិនក្គ្ប់ក្ោន់សក្មាប់គសវាស៊ុខាភិបាល 
ែូចផ្ែលក្ត្វូបានេិេែន៌ាកន ុង 101 CMR 613.04(1) ចគនាល ោះេី ០ គៅ ៣០០% 
ម្នកក្មិត្ភាេក្កីក្កសហេន័ធ  អាចក្ត្វូបានកំែត់្ថា 
មានសិទ្ធិទ្ទួ្លបានគសវាផ្ែទាសំ៊ុែភាេគនសងៗ។ រយៈគេលម្នការមានសិទ្ធិ 
និងក្បគភទ្គសវាេាបាលសក្មាប់បណ្តត ញស៊ុវត្ថ ិភាេស៊ុែភាេ - កក្មិត្បនាទ ប់ 
ក្ត្វូបានកំែត់្សក្មាប់អែកជំងឺផ្ែលមានសិទ្ធិច៊ុោះគ ម្ ោះកន ុងកមម វធីិទូ្ទាត់្ជំនួយ
េិគសសផ្ែលែគំែើរការគដ្ឋយបណ្តត ញស៊ុវត្ថ ិភាេស៊ុែភាេ - កក្មិត្បនាទ ប់ 
ែូចផ្ែលបានផ្ចងកន ុងគលែ 101 CMR 613.04(5)(a)  និង (b) ។ 
អែកជំងឺផ្ែលមានលកខែែឌ ក្ត្វូនឹងកមម វធីិស៊ុែភាេនិសសិត្ របស់ M.G.L. c. 15A, 
§ 18 មិនមានសិទ្ធិទ្ទួ្លបានបណ្តត ញស៊ុវត្ថ ិភាេស៊ុែភាេ - 
កក្មិត្បនាទ ប់គនាោះគទ្។ 
 
(គ្) បណ្តត ញស៊ុវត្ថ ិភាេស៊ុែភាេ - គដ្ឋយផ្នែក 
អែកជំងឺផ្ែលមានលកខែៈសមបត្ត ិក្គ្ប់ក្ោន់សក្មាប់បណ្តត ញស៊ុវត្ថ ិភាេស៊ុែភាេ - 
អាទ្ិភាេ ឬបណ្តត ញស៊ុវត្ថ ិភាេស៊ុែភាេ - កក្មិត្បនាទ ប់ 
ជាមួយក្បាក់ចំែូលក្គួ្សារផ្ែលអាចរាប់បញ្្លូកន ុង MassHealth MAGI 
ថាទ្ទួ្លបានេី ១៥០,១% គៅ ៣០០% ម្នកក្មិត្ភាេក្កីក្កសហេន័ធ  
អាចក្ត្វូបានកាត់្កងជាគរៀងរាល់ឆ្ែ ំ 
ក្បសិនគបើសមាជិកទាងំអស់ម្នក្គួ្សារសថ ិត្កន ុងក្កមុបង់ក្បាក់េិគសស (PBFG) 
មានក្បាក់ចំែូលែពសជ់ាង ១៥០,១% ម្នកក្មិត្ភាេក្កីក្កសហេ័នធ។ 
ក្កមុគនោះក្ត្វូបានកំែត់្គៅកន ុង 130 CMR 501.0001 ។ 

 
ក្បសិនគបើសមាជិកម្ន PBFG មាន FPL ទាបជាង ១៥០.១% 
គនាោះមិនមានការបង់ក្បាក់សក្មាប់សមាជិកណ្តមួយម្ន PBFG គទ្។ 
ការបង់ក្បាក់ក្បចំឆ្ែ គំសម ើនឹងចំនួនធំបំន៊ុត្ម្ន៖ 
១. 
កមម វធីិទូ្ទាត់្ជំនួយប៊ុេវោភរា៉ា ប់រងចំណ្តយទាបបំន៊ុត្ផ្ែលែគំែើរការគដ្ឋយ
ប៊ុេវោភរា៉ា ប់រងស៊ុែភាេផ្ែលក្ត្វូបានផ្កសក្មួលសក្មាប់ទំ្ហំ PBFG 
សមាមាក្ត្គៅនឹងសត ង់ដ្ឋរក្បាក់ចំែូលរបស់ MassHealth FPL 
គិ្ត្ចប់េីគែើមឆ្ែ ។ំ ឬ 
២. ៤០% ម្នភាេែ៊ុសោែ រវាងក្បាក់ចំែូលក្គួ្សារ MassHealth MAGI 
ទាបបំន៊ុត្ 
ឬក្គួ្សារផ្ែលមានក្បាក់ចំែូលមិនក្គ្ប់ក្ោន់សក្មាបគ់ សវាស៊ុខាភិបាល 
ែូច ផ្ែលក្ត្វូបានេិេែន៌ាកន ុង 101 CMR 613.04(1) កន ុង PBFG 
របស់អែកដ្ឋក់ កយនិង ២០០ ភាគ្រយម្ន FPL។ 

 
( ) បណ្តត ញស៊ុវត្ថ ិភាេស៊ុែភាេ - ភាេែវោះខាត្គែើមបីទូ្ទាត់្គសវាគវជជសារសត  
អែករស់គៅរែា Massachusetts ផ្ែលមានក្បាក់ចំែូលណ្តមួយ 
អាចមានលកខែៈក្គ្ប់ក្ោន់សក្មាប់បណ្តត ញស៊ុវត្ថ ិភាេស៊ុែភាេ - 
ភាេែវោះខាត្គែើមបីទូ្ទាត់្គសវាគវជជសារសត  តាមរយៈបណ្តត ញស៊ុវត្ថ ិភាេស៊ុែភាេ 
ក្បសិនគបើការចំណ្តយគលើផ្នែកគវជជសារសត ផ្ែលបានគក្បើក្បាស់ 
គក្ចើនជាងក្បាក់ចំែូលរបស់ោត់្ 
ផ្ែលោត់្មិនអាចបង់ម្ែលគសវាស៊ុែភាេបាន។ 
គែើមបមីានលកខែៈក្គ្ប់ក្ោន់សក្មាប់ការេាបាលផ្ែលក្គ្បែែត ប់គដ្ឋយភាេែវោះ
ខាត្គែើមបីទ្ទួ្លបានគសវាស៊ុខាភិបាលបាន 
អែកគសែ ើស៊ុំក្ត្វូផ្ត្បញ្ញជ ប់េមី្ែៃគសវាេាបាលគលើសេីភាគ្រយផ្ែលមានគៅកន ុងក្បា
ក់ចំែូល របស់អែកដ្ឋក់ កយែូចផ្ែលបានកំែត់្កន ុង 101 CMR 613។ 

 
 វភិាគ្ទានផ្ែលក្ត្វូចំណ្តយគដ្ឋយអែកគសែ ើស៊ុកំ្ត្វូបានគ្ែនាជាភាគ្រយផ្ែលបា
នកំែត់្គលើក្បាក់ចំែូលផ្ែលអាចរាប់បានកន ុង 101 CMR 613.05(1)(b) 
ផ្នែកគៅគលើ 
កក្មិត្ម្នភាេក្កីក្កកំែត់្សក្មាប់ការែវោះខាត្សក្មាប់គសវាស៊ុខាភិបាល 



 
 

គោលនគោបាយជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់ក្កមុហ ៊ុនសាជីវកមមមនទ ីរគេទ្យគ្ល ីនិច Lahey  ទ្ំេ័រទ្ី 12 
កំផ្ែច៊ុងគក្កាយ ផ្ែ សីហា ឆ្ែ ំ 2020 

គ្៊ុែនឹងក្បាក់ចំែូលជាក់ផ្សតងតាមការចំណ្តយេិត្ក្បាកែ 
មិនមានសិទ្ធិទ្ទួ្លបានការទូ្ទាត់្េីបណ្តត ញស៊ុវត្ថ ិភាេស៊ុែភាេ 
ផ្ែលអែកដ្ឋក់ កយគសែ ើស៊ុគំនាោះគទ្។ ផ្ត្នឹងគៅផ្ត្ក្ត្វូបង់ម្ែលចំណ្តយ។ 
សក្មាប់ត្ក្មូវការបផ្នថម 
សក្មាប់ភាេែវោះខាត្សក្មាប់គសវាស៊ុខាភិបាលក្ត្វូបានបញ្ញជ ក់ 101 CMR 
613.05 ។ 

 
មនទ ីរគេទ្យអាចគសែ ើស៊ុកំ្បាក់ត្មកល់េីអែកជំងឺ 
ផ្ែលមានសិទ្ធិទ្ទួ្លបានការេាបាលកន ុងលកខែែឌភាេែវោះខាត្គលើការទូ្ទាត់្គសវាគវ
ជជសារសត ។ ក្បាក់ត្មកលនឹ់ងក្ត្វូបានកំែត់្ក្តឹ្ម ២០% 
ម្នការចូលរមួវភិាគ្ទានគលើភាេលបំាកគលើការទូ្ទាត់្ផ្នែកគវជជសារសត រហូត្ែល់ ១០០០ 
ែ៊ុោល រ។       សមត្៊ុលយផ្ែលគៅសល់ទាងំអស់ 
នឹងក្ត្វូអន៊ុវត្តតាមលកខែែឌ ផ្ននការទូ្ទាត់្ផ្ែលបានកំែត់្គ ើងគៅកន ុង 101 
CMR 613.08(1)(g)។ 
 
ចំគ ោះភាេែវោះខាត្គលើការទូ្ទាត់្គសវាគវជជសារសត  
មនទ ីរគេទ្យនឹងគធវ ើការជាមួយអែកជំងឺគែើមបីកំែត់្ថា 
គត្ើកមម វធីិមួយែូចជាភាេែវោះខាត្គលើការទូ្ទាត់្គសវាគវជជសារសត  សមក្សប ឬអត់្ 
គហើយដ្ឋក់ កយគសែ ើស៊ុំភាេែវោះខាត្គលើការទូ្ទាត់្គសវាគវជជសារសត គៅកាន់បណ្តត ញស៊ុវត្ថ ិ
ភាេស៊ុែភាេ។ វាជាកាត្េវកិចចរបស់អែកជំងឺកន ុងការនតល់េ័ត៌្មានចបំាច់ទាងំអស ់
តាមការគសែ ើស៊ុំរបស់មនទ ីរគេទ្យ កន ុងគេលគវោសមក្សប 
គែើមបធីានាថាមនទ ីរគេទ្យអាចដ្ឋក់ កយគសែ ើស៊ុំឲ្យបានគេញគលញ។   

 
តួ្ន្ទទីរប្់អនក
ប្របឹកាពោបល់
ដននកហិរញ្ញ វត្ថ ុ 

មនទ ីរគេទ្យនឹងជួយអែកជំងឺផ្ែលោម នការធានារា៉ា ប់រង 
និងអែកជំងឺមានធានារា៉ា ប់រងបានតិ្ចតួ្ច 
ដ្ឋក់ កយគសែ ើស៊ុំការធានារា៉ា ប់រងស៊ុែភាេតាមរយៈកមម វធីិជំនួយសាធារែៈ (រមួទាងំ 
MassHealth ផ្ែលជាកមម វធីិទូ្ទាត់្ជំនួយប៊ុេវោភផ្ែលែគំែើរការគដ្ឋយ Health 
Connector កមម វធីិសនត ិស៊ុែគវជជសារសត របស់ក៊ុមារ) គហើយគធវ ើការជាមួយប៊ុគ្គលមាែ ក់ៗ 
គែើមបីច៊ុោះគ ម្ ោះេួកគគ្តាមការសមរមយ។ មនទ ីរគេទ្យក៏នឹងជួយអែកជំងឺ 
ផ្ែលមានបំែងគសែ ើស៊ុំជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុតាមរយៈបណ្តត ញស៊ុវត្ថ ិភាេស៊ុែភាេនង
ផ្ែរ។ 
 
មនទ ីរគេទ្យនឹង៖ 
ក) នតល់េ័ត៌្មានអំេីកមម វធីិទាងំអស់ រមួមាន MassHealth 
ផ្ែលជាកមម វធីិទូ្ទាត់្ជំនួយប៊ុេវោភផ្ែលែំគែើរការគដ្ឋយ Health Connector 
កមម វធីិសនត ិស៊ុែគវជជសារសត របស់ក៊ុមារ និងបណ្តត ញស៊ុវត្ថ ិភាេស៊ុែភាេ។ 
ែ) ជួយប៊ុគ្គលមាែ ក់ៗបំគេញ កយស៊ុំែមីសក្មាបក់ារធានារា៉ា ប់រង 
ឬគសែ ើស៊ុំបនតសក្មាប់ការធានារា៉ា ប់រងផ្ែលមានក្សាប់។ 
គ្ គធវ ើការជាមួយប៊ុគ្គលមាែ ក់ៗ គែើមបីទ្ទួ្លបានឯកសារចំបាច់ទាងំអស់។ 
 ) ដ្ឋក់ កយគសែ ើស៊ុំ ឬស៊ុំបនត  (រមួជាមួយឯកសារចំបាច់ទាងំអស់) 
ង) នតល់ជំនួយគៅគេលចបំាច់ គហើយគបើក្ត្វូបានអន៊ុញ្ញញ តិ្ 
គក្កាមផ្ែនកំែត់្ម្នក្បេ័នធបចុ្បបនែ  ជាមួយកមម វធីិសត ីេីសាថ នភាេម្នកមម វធីិ 
និងការបនតគ ើងវញិ។ 
ច) ជួយសំរលួែល់ការច៊ុោះគ ម្ ោះគបកខជន ឬអែកទ្ទួ្លនលគៅកន ុងកមម វធីិធានារា៉ា ប់រង 
និង 
ឆ ) ជួយ និងនតល់ជំនួយកន ុងការច៊ុោះគ ម្ ោះអែកគបាោះគឆ្ែ ត្។ 
 
មនទ ីរគេទ្យនឹងផ្ែនាំអែកជងឺំអំេីកាត្េវកិចចរបស់េួកគគ្ កន ុងការនតល់ជូនមនទ ីរគេទ្យ 
និងទី្ភាែ ក់្ររែាផ្ែល ក់េ័នធនូវេ័ត៌្មានក្តឹ្មក្ត្វូ និងទាន់គេលគវោ 
ទាក់ទ្ងនឹងគ ម្ ោះគេញ អាសយដ្ឋា ន គលែទូ្រស័េទ ម្ែៃផ្ែឆ្ែ កំំគែើត្ 



 
 

គោលនគោបាយជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់ក្កមុហ ៊ុនសាជីវកមមមនទ ីរគេទ្យគ្ល ីនិច Lahey  ទ្ំេ័រទ្ី 13 
កំផ្ែច៊ុងគក្កាយ ផ្ែ សីហា ឆ្ែ ំ 2020 

គលែសនត ិស៊ុែសងគម (គបើមាន) ជគក្មើសម្នការធានារា៉ា ប់រងបចុ្បបនែ 
រាប់បញ្្លូទាងំគគ្ហដ្ឋា ន ោនយនត និងការធានារា៉ា ប់រងគនសងៗគទ្ៀត្) 
ផ្ែលអាចរា៉ា ប់រងម្ែលចំណ្តយម្នការេាបាល 
ធនធានហិរញ្ញ វត្ថ ុផ្ែលអាចគក្បើក្បាសប់ាននិងេ័ត៌្មានអំេីសញ្ញជ តិ្និងសិទ្ធិអគនាត ក្ប
គវសន៍។ េ័ត៌្មានគនោះនឹងក្ត្វូបញ្ជ នូគៅរែា 
ផ្ែលជាផ្នែកមួយម្ន កយស៊ុំជំនួយកមម វធីិសាធារែៈ គែើមបីកំែត់្ថា 
មានការធានារា៉ា ប់រងសក្មាប់ម្ែលគសវាេាបាលផ្ែលបាននតល់ជូនប៊ុគ្គលគនាោះ។ 
 
ក្បសិនគបើប៊ុគ្គល ឬអែកធានាមិនអាចនតល់េ័ត៌្មានចំបាច់ មនទ ីរគេទ្យអាច 
(តាមការគសែ ើស៊ុំរបស់ប៊ុគ្គល) នឹងែិត្ែំក្បឹងផ្ក្បងផ្ែលសមគហត្៊ុនល 
គែើមបីទ្ទួ្លបានេ័ត៌្មានបផ្នថមេីក្បភេគនសងៗគទ្ៀត្។ កិចចែិត្ែំក្បឹងផ្ក្បងគនោះ 
ក៏រមួបញ្្លូទាងំការគធវ ើការជាមួយប៊ុគ្គលគនាោះនងផ្ែរ 
គៅគេលក្ត្វូបានគសែ ើស៊ុំគដ្ឋយប៊ុគ្គលមាែ ក់ៗ គែើមបីកំែត់្ថា 
គត្ើម្ែលចំណ្តយគលើគសវាេាបាល គួ្រផ្ត្ក្ត្វូបានគនាើគៅប៊ុគ្គលគនាោះ 
គែើមបគីធវ ើបង់ក្បាក់ផ្ត្មដង។ បញ្ញា គនោះនឹងគកើត្គ ើង គៅគេលផ្ែលប៊ុគ្គលមាែ ក់ៗ 
នឹងទ្ទួ្លគសវាេាបាលរបស់េួកគគ្ កន ុងកំ ុងគេលច៊ុោះគ ម្ ោះជាម៊ុន 
ែែៈគេលផ្ែលប៊ុគ្គលគនាោះក្ត្វូបានអន៊ុញ្ញញ ត្ឲ្យចូលមនទ ីរគេទ្យ 
គេលគចញេីមនទ ីរគេទ្យ ឬសក្មាប់គេលគវោមួយរយៈ បនាទ ប់េីគចញេីមនទ ីរគេទ្យ។ 
េ័ត៌្មានផ្ែលមនទ ីរគេទ្យទ្ទួ្លបាន 
នឹងក្ត្វូបានរកាទ្៊ុកក្សបតាមចាប់សត ីេីភាេឯកជន និងសនត ិស៊ុែរបស់សហេ័នធ 
និងរែា។ 
 
មនទ ីរគេទ្យក៏នឹងជូនែំែឹងែល់អែកជំងឺ កន ុងកំ ុងគេលដ្ឋក់ កយគសែ ើស៊ុំ 
េីការទ្ទួ្លែ៊ុសក្ត្វូរបស់េួកគគ្ គែើមបរីាយការែ៍គៅមនទ ីរគេទ្យ និងទី្ភាែ ក់្ររែា 
ផ្ែលនតល់ការធានារា៉ា ប់រងគលើគសវាេាបាលស៊ុែភាេរបស់ភាគី្ទី្បី 
ផ្ែលអាចទ្ទួ្លែ៊ុសក្ត្វូកន ុងការទូ្ទាត់្ក្បាក់សែំង រមួមាននទោះ រែយនត 
ឬការធានារា៉ា ប់រងគនសងៗគទ្ៀត្។ ក្បសិនគបើ 
អែកជំងឺបានដ្ឋក់ កយស៊ុសំំែងគៅកាន់ត្តិ្យជន 
ឬដ្ឋក់ កយបែត ឹងក្បឆ្ំងនឹងត្តិ្យជន គនាោះមនទ ីរគេទ្យនឹងជូនែំែឹងែល់អែកជំងឺ 
អំេីត្ក្មូវការកន ុងការជូនែែឹំងែល់អែកនតល់គសវា និងកមម វធីិរែា កន ុងរយៈគេល 10 
ម្ែៃ បនាទ ប់េីសកមមភាេផ្បបគនោះ។ អែកជំងឺក៏នឹងក្ត្វូបានជូនែំែឹងនងផ្ែរថា 
េួកគគ្ក្ត្វូផ្ត្ទូ្ទាត់្សងទី្ភាែ ក់្ររែា 
ផ្ែលសមក្សបគៅនឹងចំនួនទឹ្កក្បាក់ម្នការផ្ែទាសំ៊ុែភាេ 
ផ្ែលនតល់គដ្ឋយកមម វធីិរបស់រែា 
ក្បសិនគបើមានការទ្ទួ្លបានមកវញិគលើបែត ឹងទាមទារសំែង ឬក្បគ្ល់សិទ្ធិឲ្យរែា 
គែើមបីអន៊ុញ្ញញ ត្ឲ្យវាទ្ទួ្លបានមកវញិ នូវចំនួនទឹ្កក្បាក់ផ្ែលបានចំណ្តយ។ 
 
គៅគេលប៊ុគ្គលមាែ ក់ៗទាក់ទ្ងមនទ ីរគេទ្យ គនាោះមនទ ីរគេទ្យនឹងេាោមកំែត់្ថា 
គត្ើប៊ុគ្គលមាែ ក់គនាោះ មានលកខែៈសមបត្ត ិក្គ្ប់ក្ោន់សក្មាប់កមម វធីិជំនួយសាធារែៈ 
ឬសក្មាបជ់ំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុេីមនទ ីរគេទ្យ។ 
ប៊ុគ្គលផ្ែលបានច៊ុោះគ ម្ ោះគហើយគៅកន ុងកមម វធីិជំនួយ         
សាធារែៈអាចមានលកខែៈសមបត្ត ិក្គ្ប់ក្ោន់សក្មាបអ់ត្ថក្បគោជន៍ជាក់ោក់។ 
ប៊ុគ្គលមាែ ក់ក៏អាចមានលកខែៈក្គ្ប់ក្ោន់ 
សក្មាប់ជំនួយបផ្នថមគដ្ឋយផ្នែកគលើកមម វធីិជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់មនទ ីរគេទ្យ 
គដ្ឋយផ្នែកគលើក្បាក់ចំែូលផ្ែលបានកត់្ក្តាជាឯកត្តជន ក្ទ្េយសមបត្ត ិ 
និងការចំណ្តយខាងគវជជសារសត ផ្ែលអាចគធវ ើគៅបាន។ 

 
កាត្េវកចិច  
អនកជំង ឺ

ម៊ុនគេលមកទ្ទួ្លគសវាផ្ែទាសំ៊ុែភាេណ្តមួយ (គលើកផ្លងផ្ត្ 
គសវាេាបាលផ្ែលក្ត្វូបាននតល់ឲ្យ គែើមបីកំែត់្ថា 
គត្ើអែកជំងឺមានសាថ នភាេផ្ែលបានកំែត់្ថា ជាសាថ នភាេសគរ គ្ ោះបនាទ ន់ 



 
 

គោលនគោបាយជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់ក្កមុហ ៊ុនសាជីវកមមមនទ ីរគេទ្យគ្ល ីនិច Lahey  ទ្ំេ័រទ្ី 14 
កំផ្ែច៊ុងគក្កាយ ផ្ែ សីហា ឆ្ែ ំ 2020 

ឬក្ត្វូការការេាបាលបនាទ ន់) អែកជំងឺក្ត្វូបានគគ្រំេឹងថា 
នឹងនតល់េ័ត៌្មានទាន់គេលគវោ 
និងក្តឹ្មក្ត្វូអំេីសាថ នភាេធានារា៉ា ប់រងបចុ្បបនែរបស់េួកគគ្ េ័ត៌្មាន  ក្បជាសារសត  
េ័ត៌្មានការផ្ទល ស់បត រូក្បាក់ចំែូលក្គួ្សារ ឬការធានារា៉ា ប់រងជាក្កមុ (ក្បសិនគបើមាន) 
គហើយក្បសិនគបើ ែឹងេ័ត៌្មានអំេីការកាត់្គចញេីធានារា៉ា ប់រង និងការចំណ្តយរមួ 
ផ្ែលត្ក្មូវគដ្ឋយកមម វធីិធានារា៉ា ប់រមួ ឬកមម វធីិហិរញ្ញ វត្ថ ុរមួ ផ្ែលអាចគក្បើក្បាស់បាន។ 
េ័ត៌្មានលមែ ិត្សក្មាប់ធាត្៊ុនីមួយៗ ផ្ែលគួ្រផ្ត្រមួបញ្្លូ 
ប ៊ុផ្នតមិនក្ត្វូបានកំែត់្ក្តឹ្ម៖ 

 គ ម្ ោះគេញ អាសយដ្ឋា ន គលែទូ្រស័េទ ម្ែៃផ្ែឆ្ែ ំកំគែើត្ គលែសនត ិស៊ុែសងគម 
(គបើមាន) ជគក្មើស វសិាលភាេធានារា៉ា ប់រងស៊ុែភាេបចុ្បបនែ  េ័ត៌្មានសញ្ញជ តិ្  
និងសាថ នភាេអគនាត ក្បគវសន៍ 
និងធនធានហិរញ្ញ វត្ថ ុផ្ែលអាច ក់េ័នធនឹងអែកជំងឺ ផ្ែលអាចក្ត្វូបានគក្បើ 
គែើមបីទូ្ទាត់្ម្ែលចំណ្តយរបស់េួកគគ្។ 

 ក្បសនិគបើ ក់េ័នធ  ក្ត្វូមានគ ម្ ោះអែកធានារបសអ់ែកជំងឺ អាសយដ្ឋា ន 
គលែទូ្រស័េទ ម្ែៃផ្ែឆ្ែ ំកំគែើត្ គលែសនត ិស៊ុែសងគម (គបើមាន) 
ជគក្មើសគសវាធានារា៉ា ប់រងស៊ុែភាេបចុ្បបនែ  និងធនធានហិរញ្ញ វត្ថ ុផ្ែលអាចគក្បើ 
គែើមបីទូ្ទាត់្ក្បាក់សក្មាប់អែកជំងឺ ម្ែលេាបាល និង 

 ធនធានគនសងគទ្ៀត្ផ្ែលអាចក្ត្វូបានគក្បើ គែើមបីទូ្ទាត់្ម្ែលេាបាលរបស់េួកគគ្ 
រមួទាងំកមម វធីិធានារា៉ា ប់រងោនយនត ឬនទោះ ក្បសិនគបើ 
ការេាបាលគឺ្គដ្ឋយសារផ្ត្គក្ោោះថាែ ក់ កមម វធីិធានារា៉ា ប់រងប៊ុគ្គលិក 
គោលនគោបាយធានារា៉ា ប់រងរបស់សិសស 
និងក្បាក់ចំែូលក្គួ្សារគនសងគទ្ៀត្ែូចជាមរត្ក អំគណ្តយ 
ឬការផ្បងផ្ចកេីមូលនិធិ ផ្ែលអាចរកបានក្បសិនគបើមាន។ 

 
អែកជំងឺទ្ទួ្លែ៊ុសក្ត្វូកន ុងការតាមដ្ឋនវកិកយបក្ត្មនទ ីរគេទ្យផ្ែលមិនបានបង់ក្បាក់
របស់េួកគគ្ រមួទាងំការចំណ្តយរមួផ្ែលមានក្សាប់ការបង់ក្បាក់រមួោែ  
សហធានារា៉ា ប់រង និងការកាត់្កង គហើយទាក់ទ្ងគៅមនទ ីរគេទ្យ 
ក្បសិនគបើេួកគគ្ក្ត្វូការជនួំយកន ុងការបង់ម្ែលេាបាលរបស់េួកគគ្។ 
អែកជំងឺក្ត្វូបានគគ្ត្ក្មូវឲ្យជូនែំែឹងបផ្នថម 
ែល់ក្កមុហ ៊ុនធានារា៉ា ប់រងស៊ុែភាេបចុ្បបនែ (ក្បសិនគបើេួកគគ្មាន) 
ឬទី្ភាែ ក់្ររែាផ្ែលកំែត់្សាថ នភាេសិទ្ធិរបស់អែកជំងឺគៅកន ុងកមម វធីិសាធារែៈ 
ម្នការផ្ទល ស់បត រូណ្តមួយគៅកន ុងក្បាក់ចំែូលក្គួ្សារ ឬសាថ នភាេធានារា៉ា ប់រង។ 
មនទ ីរគេទ្យក៏អាចជួយអែកជំងឺ 
កន ុងការគធវ ើបចុ្បបនែភាេនូវសិទ្ធិទ្ទួ្លបានរបស់េួកគគ្ 
គៅកន ុងកមម វធីិសាធារែៈគៅគេលមានការផ្ទល ស់បត រូណ្តមួយ ម្នក្បាក់ចំែូលក្គួ្សារ 
ឬសាថ នភាេធានារា៉ា ប់រងផ្ែលបាននតល់ឲ្យអែកជំងឺ 
ក្ត្វូជូនែំែឹងែល់មនទ ីរគេទ្យអំេីការផ្ទល ស់បត រូផ្បបគនោះ 
គៅកន ុងសាថ នភាេរបស់អែកជំងឺ។ 
 
អែកជំងឺក៏ក្ត្វូជូនែំែឹងែល់មនទ ីរគេទ្យ 
និងកមម វធីិ ក់េ័នធ របស់ផ្ែលេួកគគ្កំេ៊ុងទ្ទួ្លបានជំនួយ (ឧទាហរែ៍ 
MassHealth Health Connector ឬបណ្តត ញស៊ុវត្ថ ិភាេស៊ុែភាេ) 
អំេីេ័ត៌្មានទាក់ទ្ងនឹងការផ្ទល ស់បត រូក្បាក់ចំែូលក្គួ្សារ ឬក្បសិនគបើ 
េួកគគ្ជាផ្នែកម្នធានារា៉ា ប់រង ផ្ែលបង់ម្ែលសំែងគលើការចំណ្តយគលើម្ែលគសវាេាបាល 
ផ្ែលនតល់គដ្ឋយមនទ ីរគេទ្យ។ ក្បសិនគបើមានភាគ្ីទី្បី (ែូចជា 
ការធានារា៉ា ប់រងគគ្ហដ្ឋា ន ឬរែយនត) 
ផ្ែលទ្ទួ្លែ៊ុសក្ត្វូកន ុងការចំណ្តយគលើការេាបាលគដ្ឋយសារផ្ត្គក្ោោះថាែ ក់ 
ឬឧបបត្ត ិគហត្៊ុគនសងគទ្ៀត្ អែកជំងឺនឹងគធវ ើការជាមួយមនទ ីរគេទ្យ 
ឬកមម វធីិផ្ែល ក់េ័នធ  (រមួមាន MassHealth Health Connector 
ឬបណ្តត ញស៊ុវត្ថ ិភាេស៊ុែភាេ) 
គែើមបនីតល់សិទ្ធិកន ុងការទ្ទួ្លបានមកវញិនូវចំនួនទឹ្កក្បាក់ផ្ែលបានបង់ 



 
 

គោលនគោបាយជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់ក្កមុហ ៊ុនសាជីវកមមមនទ ីរគេទ្យគ្ល ីនិច Lahey  ទ្ំេ័រទ្ី 15 
កំផ្ែច៊ុងគក្កាយ ផ្ែ សីហា ឆ្ែ ំ 2020 

ឬមិនបានបង់សក្មាប់គសវាេាបាលគនោះ។ 

 
ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុរ
ប្់មនារីពេទយ 

ជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុនឹងក្ត្វូបាននតល់ជូនែល់អែកជំងឺផ្ែលោម នការធានារា៉ា ប់រង 
អែកផ្ែលមានការធានារា៉ា ប់រងបានតិ្ចតួ្ច និងអែកធានាគនសងគទ្ៀត្ 
ផ្ែលអាចបំគេញតាមលកខែៈវនិិចេ ័យជាក់ោក់ែូចបានកំែត់្ខាងគក្កាម។ 
លកខែៈវនិិចេ ័យទាងំគនោះនឹងធានាឲ្យបានថាគោលនគោបាយជំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុគនោះ 
ក្ត្វូបានអន៊ុវត្តជាប់ោប់គៅទូ្ទាងំ LHMC។ LHMC រកាសិទ្ធិកន ុងការផ្កផ្ក្ប 
ផ្កសក្មួល ឬផ្ទល ស់បត រូគោលនគោបាយគនោះគបើចបំាច់ ឬគបើសមក្សប។ LHMC 
នឹងជួយប៊ុគ្គលមាែ ក់ៗដ្ឋក់ កយគសែ ើស៊ុំជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុ 
គៅតាមមនទ ីរគេទ្យគដ្ឋយបំគេញ កយគសែ ើស៊ុំ (សូមគមើលឧបសមព ័នធ ទី្ ១ 
និងឧបសមព ័នធ ទី្ ២) ។ 
 
ក្បភេម្នការទូ្ទាត់្ (ការធានារា៉ា ប់រងផ្ែលអាចរកបាន តាមរយៈការ្រ Medicaid 
មូលនិធិសក្មាប់ទ្៊ុរគ្ត្ជន ជនរងគក្ោោះម្នឧក្កិែាកមមហឹងា ជាគែើម) ក្ត្វូផ្ត្េិនិត្យ 
និងវាយត្ម្មលម៊ុនគេលផ្ែលអែកជំងឺក្ត្វូបានគគ្គក្ជើសគរ ើសសក្មាប់ជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វ
ត្ថ ុ។ ក្បសិនគបើវាប ា្ ញថា អែកជំងឺអាចមានសិទ្ធិទ្ទួ្លបានជំនួយគនសងគទ្ៀត្ LHMC 
នឹងបញ្ជ នូអែកជំងឺគៅទី្ភាែ ក់្រសមក្សប សក្មាប់ជំនួយកន ុងការបំគេញ កយស៊ុំ 
និងទ្ក្មង់ផ្បបបទ្ ឬជួយអែកជំងឺជាមួយ កយស៊ុទំាងំគនាោះ។ 
អែកដ្ឋក់ កយគសែ ើស៊ុំជំនួយ ចំបាច់ក្ត្វូគក្បើជគក្មើសបង់ក្បាក់គនសងគទ្ៀត្ 
ផ្ែលជាលកខែែឌ ម្នការយល់ក្េមរបស់េួកគគ្សក្មាប់គសែ ើស៊ុំជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុគៅម
នទ ីរគេទ្យ 
រមួទាងំការដ្ឋក់ កយគសែ ើស៊ុកំមម វធីិជំនួយសាធារែៈនិងបណ្តត ញស៊ុវត្ថ ិភាេស៊ុែភាេែូ
ចផ្ែលបានគរៀបរាប់ខាងគលើ។ 
 
អែកដ្ឋក់ កយគសែ ើស៊ុំជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុក្ត្វូទ្ទួ្លែ៊ុស 
កន ុងការដ្ឋក់ កយស៊ុំចូលកមម វធីិសាធារែៈ 
និងបនតការធានារា៉ា ប់រងស៊ុែភាេឯកជន។ អែកជំងឺ 
ឬអែកធានាផ្ែលគក្ជើសគរ ើសមិនចូលរមួ 
កន ុងការដ្ឋក់ កយគសែ ើស៊ុំកមម វធីិផ្ែលបានកំែត់្គដ្ឋយ LHMC 
ផ្ែលជាក្បភេម្នការទូ្ទាត់្ផ្ែលអាចទ្ទួ្លបាន 
អាចនឹងក្ត្វូបានបែិគសធជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុ។ 
អែកដ្ឋក់ កយគសែ ើស៊ុំក្ត្វូបានគគ្រំេឹងថា 
នឹងចូលរមួចំផ្ែកម្ែលចំណ្តយគលើការេាបាលរបស់េួកគគ្ 
គដ្ឋយផ្នែកគលើលទ្ធភាេរបស់េួកគគ្ 
កន ុងការបង់ក្បាក់ែូចផ្ែលបានផ្ចងគៅកន ុងគោលនគោបាយគនោះ។ 
 
អែកជំងឺ ឬអែកធានាផ្ែលអាចមានលកខែៈក្គ្ប់ក្ោន់ 
សក្មាប់ការធានារា៉ា ប់រងស៊ុែភាេ Medicaid ឬការធានារា៉ា ប់រងស៊ុែភាេគនសងគទ្ៀត្ 
ក្ត្វូផ្ត្ដ្ឋក់ កយគសែ ើស៊ុកំារធានារា៉ា ប់រង Medicaid ឬប ា្ ញភសត ុតាងថា  
ោត់្បានដ្ឋក់ កយគសែ ើស៊ុ ំ Medicaid ឬធានារា៉ា ប់រង    ស៊ុែភាេគនសងគទ្ៀត្ 
តាមរយៈទី្នារធានារា៉ា ប់រងស៊ុែភាេសហេ័នធ  កន ុងរយៈគេលក្បាំមួយ (៦) ផ្ែម៊ុន 
ម្នការដ្ឋក់ កយគសែ ើស៊ុជំំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់ LHMC។ អែកជំងឺ 
ឬអែកធានាក្ត្វូផ្ត្សហការគៅកន ុងែំគែើរការដ្ឋក់ កយគសែ ើស៊ុំផ្ែលមានផ្ចងគៅកន ុង
គោលនគោបាយគនោះ គែើមបីឲ្យមានលកខែៈក្គ្ប់ក្ោន់ 
គែើមបីទ្ទួ្លជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុ។ 
 
លកខែែឌ វនិិចេ ័យផ្ែលក្ត្វូេិចរណ្តគដ្ឋយ LHMC 
គៅគេលវាយត្ម្មលភាេសមក្សបរបស់អែកជំងឺសក្មាប់ជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុគៅមនទ ីរ
គេទ្យរមួមាន៖ 

 ក្បាក់ចំែូលក្គួ្សារ 
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 ក្ទ្េយសមបត្ត  ិ

 កាត្េវកិចចគវជជសារសត  

 ចំណ្តយអស់លទ្ធភាេតាមជំនួយសាធារែៈនិងឯកជនផ្ែលមានទាងំអស់ 
 
កមម វធីិជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុ LHMC 
នតល់ជូនសក្មាប់អែកជំងឺទាងំអស់ផ្ែលគឆល ើយត្បនឹងត្ក្មូវការផ្ែលមានផ្ចងកន ុងគោ
លនគោបាយគនោះ គដ្ឋយមិនគិ្ត្េីទី្តាំងភូមិសារសត  ឬសាថ នភាេរស់គៅ។ 
ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុនឹងក្ត្វូបាននតល់ជូនអែកជំងឺ ឬអែកធានា 
គដ្ឋយផ្នែកគលើត្ក្មូវការហិរញ្ញ វត្ថ ុ គហើយក្សបតាមចាប់រែា និងសហេ័នធ។ 
 
ជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុនឹងក្ត្វូបាននតល់ជូនអែកជំងឺផ្ែលមិនមានការធានារា៉ា ប់រង 
ការនតល់ជំនួយផ្បបគនោះគឺ្ក្សបតាមកិចចក្េមគក្េៀងម្នកិចចសនារបស់ក្កមុហ ៊ុនធានា
រា៉ា ប់រង។ ជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុជាទូ្គៅ 
មិនគក្បើក្បាស់បានសក្មាបក់ារទូ្ទាត់្ក្បាក់សំែងរមួ របស់អែកជំងឺ 
ឬកន ុងចំនួនណ្តផ្ែលអែកជំងឺែកខានមិនបានអន៊ុវត្តតាមត្ក្មូវការធានារា៉ា ប់រង។ 

 
អែកជំងឺផ្ែលមានគ្ែនីសនសសំ៊ុែភាេ (HSA) គ្ែនីសំែងស៊ុែភាេ (HRA) 
ឬគ្ែនីចំណ្តយផ្ែលអាចបត់្ផ្បនបាន នឹងក្ត្វូគគ្រំេឹងថា 
នឹងគក្បើក្បាស់មូលនិធិគ្ែនីទាងំគនោះ ម៊ុនគេលក្ត្វូយកមកេិចរណ្ត 
គែើមបីទ្ទួ្លបានសិទ្ធិ ម្នជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុគៅមនទ ីរគេទ្យ។ LHMC 
រកាសិទ្ធិកន ុងការផ្កផ្ក្ប 
ការបញុ្្ោះត្ម្មលផ្ែលបានេិេែ៌នាគៅកន ុងគោលនគោបាយគនោះ 
កន ុងករែីផ្ែលកំែត់្បាថា មានករែីម្នការរំគោភគលើកាត្េវកិចចចាប់ 
ឬកិចចសនាណ្តមួយរបស់ LHMC ។ 

 
 
ការបញុ្្ោះត្នមៃជំ
នួយហិរញ្ញ វត្ថ ុ 

ការបញុ្្ោះត្ម្មលជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុនឹងក្ត្វូនតល់ជូន 
គដ្ឋយផ្នែកគលើការវាយត្ម្មលគលើក្បាក់ចំែូលក្គួ្សារ ក្ទ្េយសមបត្ត ិ 
និងកាត្េវកិចចគវជជសារសត របស់អែកដ្ឋក់ កយគសែ ើស៊ុំ 
អែកជំងឺអាចទ្ទួ្លបានការបញុ្្ោះត្ម្មលណ្តមួយែូចមានគរៀបរាប់ខាងគក្កាម។ 
រាល់ការបញុ្្ោះត្ម្មលផ្ែលមានផ្ចង គឺ្អាក្ស័យគលើការចំណ្តយរបស់អែកជំងឺ។ 
ការចំណ្តយេីក្កហុ ៊ុនធានារា៉ា ប់រងមិនផ្មនម្ែគូ្ សហធានារា៉ា ប់រង និងការកាត់្កង 
គឺ្មិនមានសិទ្ធិទ្ទួ្លបានជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុគនោះគទ្។ ែូចោែ គនោះផ្ែរ 
អែកជំងឺផ្ែលមានធានារា៉ា ប់រង 
ផ្ែលគក្ជើសគរ ើសមិនគក្បើក្បាស់ការធានារា៉ា ប់រងរបស់ភាគី្ទី្បីផ្ែលែល នួមាន 
(“ការបង់ក្បាក់គដ្ឋយែល នួឯងតាមការសម ័ក្គ្ចិត្ត”) 
ក៏មិនមានសិទ្ធិទ្ទួ្លបានជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុ សក្មាប់ចំនួនទឹ្កក្បាក់ផ្ែលក្ត្វូបង់ 
តាមរយៈគ្ែនីណ្តមួយ 
ផ្ែលបានច៊ុោះគ ម្ ោះជាការបង់ក្បាក់គដ្ឋយែល នួឯងតាមការសម ័ក្គ្ចិត្ត។ 
គទាោះោ ងណ្តក៏គដ្ឋយ កន ុងករែីណ្តផ្ែលអែកជំងឺនឹងសគក្មចថា 
គៅចង់ទ្ទួ្លបានសិទ្ធិទ្ទួ្លជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុ 
គៅមនទ ីរគេទ្យក្ត្វូបានគិ្ត្ម្ែលគក្ចើនជាង AGB។  
ការេាាលដបប្បបុ រ្ធម៌៖ LHMC នឹងនតល់ការេាបាយគដ្ឋយបញុ្្ោះត្ម្មល ១០០% 
សក្មាប់ សក្មាប់អែកជំងឺ ឬអែកធានាផ្ែលសថ ិត្កន ុងគោលនគោបាយគនោះ 
ផ្ែលមានក្បាក់ចំែូលក្គួ្សារមានកក្មិត្ ឬទាបជាង ៤០០ % ម្ន FPL បចុ្បបនែ  
ឬគបើមិនែូគចែោះគទ្ គឆល ើយត្បនឹងលកខែៈវនិិចេ ័យគនសងគទ្ៀត្ 
ផ្ែលមានផ្ចងកន ុងគោលនគោបាយគនោះ។ 
 
ភាេលំាកកន ុងការទូទាត្់ព្វាពវជជសាគ ត្ ៖ ការបញុ្្ោះត្ម្មល ១០០% 
នឹងក្ត្វូនតល់ជូនសក្មាប់អែកជំងឺផ្ែលមានលកខែៈសមបត្ត ិក្គ្ប់ក្ោន់ 



 
 

គោលនគោបាយជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់ក្កមុហ ៊ុនសាជីវកមមមនទ ីរគេទ្យគ្ល ីនិច Lahey  ទ្ំេ័រទ្ី 17 
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គដ្ឋយមានបំែ៊ុ លគវជជសារសត ធំជាង ឬគសម ើ ២៥% ម្នក្បាក់ចំែូលក្គួ្សាររបសេួ់កគគ្ 
ឬគបើមិនែូគចែោះគទ្ ក្ត្វូនឹងលកខែែឌ   
 វនិិចេ ័យគនសងគទ្ៀត្ផ្ែលមានផ្ចងកន ុងគោលនគោបាយគនោះ។ 

 
 
ពោលនពោា
យជំនួយហិរញ្ញ វ
ត្ថ ុ 

េ័ត៌្មានទាក់ទ្ងនឹងគោលនគោបាយជំនួយផ្នែកហរិញ្ញ វត្ថ ុ 
ការសគងខបជាភាសាសក្មាយ និងការដ្ឋក់ កយគសែ ើស៊ុំជំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុ របស់ LHMC 
អាចរកបានគដ្ឋយឥត្គិ្ត្ម្ែលគៅគលើគគ្ហទំ្េ័ររបស់ LHMC 
ក្េឹត្ត ិបត្ត ិេ័ត៌្មានគៅកន ុងមនទ ីរគេទ្យ និងគ្ល ីនិកគនសងៗ 
គហើយនឹងក្ត្វូបកផ្ក្បជាភាសាចមបងផ្ែលគក្បើក្បាស់គដ្ឋយមន៊ុសសតិ្ចជាង១.០០០នា
ក់ ឬ៥%ម្នក្បជាជនកន ុងសហគ្មន៍ផ្ែលមានទី្តាំងរបស់ LHMC។ 
 
គលើសេីគនោះ LHMC បានក្បកាសគោលនគោបាយទូ្ទាត់្ 
និងជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុគលើរាល់ការគបាោះេ៊ុមភរបាយការែ៍បង់ក្បាក់ របស់អែកជំងឺ 
និងលិែិត្ក្បមូលក្បាក់ក្បចំផ្ែ។ 
េ័ត៌្មានអំេីគោលនគោបាយជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុអាចរកបានក្គ្ប់គេលតាមការ
គសែ ើស៊ុំ។ 
 

1. អែកជំងឺ ឬអែកធានាអាចដ្ឋក់ កយគសែ ើស៊ុំជនួំយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុក្គ្ប់គេល 
កន ុងកំ ុងគេលដ្ឋក់ កយគសែ ើស៊ុំ។ 

2. គែើមបីទ្ទួ្លបានការេិចរណ្តគលើជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុអែកជំងឺ ឬអែកធានា 
ក្ត្វូសហការ និងនគត់្នគង់ឯកសារហិរញ្ញ វត្ថ ុផ្ទទ ល់ែល នួ 
ឬឯកសារគនសងគទ្ៀត្ផ្ែល ក់េ័នធនឹងគែើមបីក្បាកែថាមានត្ក្មូវការជំនួយហិ
រញ្ញ វត្ថ ុ។ ទ្ក្មង់ កយគសែ ើស៊ុំជំនួយ 
ផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុអាចរកបានតាមមគធាបាយែូចខាងគក្កាម៖ 

a. គៅគលើគគ្ហទំ្េ័រសាធារែៈ LHMC៖ 

https://www.lahey.org/lhmc/your-visit/insurance-billing-record

s/financial-counseling-assistance/ 
b. គដ្ឋយផ្ទទ លគ់ៅការោិល័យេិគក្ោោះគោបល់ផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុ 

41 Mall Road 
Burlington, MA 01803 
(781) 744-8815 

c. ទូ្រស័េទគៅគលែខាងគលើ គែើមបីស៊ុំចាប់ចមលងមួយតាមម្ក្បសនីយ ៍
d. ទូ្រស័េទគៅគលែខាងគលើ គែើមបីគសែ ើស៊ុំចាប់ចមលងគអ ិចក្ត្និូក 

3. អែកជំងឺ ឬអែកធានាក្ត្វូនតល់របាយការែ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុផ្ែលមាន សក្មាប់អែកជំងឺ 
ឬ អែកធានា។ 
ក្បាក់ចំែូលក្គួ្សារ អាចក្ត្វូបានគនទៀងផ្ទទ ត់្ គដ្ឋយគក្បើទ្ក្មង់មួយ 
ឬទាងំអស់ែូចមានខាងគក្កាមៈ 

a. របាយការែក៍្បកាសេនធគលើក្បាក់ចំែូលច៊ុងគក្កាយបងែស់ 
b. ទ្ក្មង់ W2 និង/ឬទ្ក្មង់ 1099 ច៊ុងគក្កាយបងែស ់
c. ច៊ុងសនល ឹកប័ែណ គបើកក្បាក់ផ្ែ ៤ផ្ែច៊ុងគក្កាយ 
d. របាយការែ៍គ្ែនីផ្សក និង/ឬគ្ែនីសនស ំ៤ផ្ែច៊ុងគក្កាយ  
e. គ្ែនីសនសសំក្មាប់ការផ្ែទាសំ៊ុែភាេ 
f. ការគរៀបចំសំែងម្នការផ្ែទាសំ៊ុែភាេ 
g. គ្ែនីចំណ្តយផ្ែលអាចបត់្ផ្បនបាន 

4. ម៊ុនគេលវាយត្ម្មលេីសិទ្ធិទ្ទួ្លបានជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុ អែកជំងឺ 
ឬអែកធានាក្ត្វូផ្ត្ប ា្ ញភសត ុតាងថាោត់្បានដ្ឋក់ កយគសែ ើស៊ុំ Medicaid 
ឬធានារា៉ា ប់រងស៊ុែភាេគនសងគទ្ៀត្ 
តាមរយៈទី្នារធានារា៉ា ប់រងស៊ុែភាេសហេ័នធ  
គហើយក្ត្វូនតល់ឯកសារអំេកីារធានារា៉ា ប់រងរបស់ភាគី្ទី្បីផ្ែលមានក្សាប់។ 

https://www.lahey.org/lhmc/your-visit/insurance-billing-records/financial-counseling-assistance/
https://www.lahey.org/lhmc/your-visit/insurance-billing-records/financial-counseling-assistance/


 
 

គោលនគោបាយជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់ក្កមុហ ៊ុនសាជីវកមមមនទ ីរគេទ្យគ្ល ីនិច Lahey  ទ្ំេ័រទ្ី 18 
កំផ្ែច៊ុងគក្កាយ ផ្ែ សីហា ឆ្ែ ំ 2020 

a. អែកក្បឹកាផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់ LHMC នឹងជួយអែកជំងឺ 
ឬអែកធានាកន ុង       ការដ្ឋក់ កយគសែ ើស៊ុំកមម វធីិ Medicaid 
គហើយនឹងជួយែល់ប៊ុគ្គលែផ្ែលគនាោះគដ្ឋយដ្ឋក់ កយគសែ ើស៊ុំជំនួយផ្នែ
កហិរញ្ញ វត្ថ ុ។ 

b. ក្បសិនគបើប៊ុគ្គលមាែ ក់ដ្ឋក់ កយគសែ ើស៊ុំជំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុ 
កន ុងកំ ុងគេលម្នការគបើកការច៊ុោះគ ម្ ោះសក្មាបក់ារធានារា៉ា ប់រងស៊ុែ
ភាេសហេ័នធ  
ប៊ុគ្គលគនាោះក្ត្វូផ្សវងរកការធានារា៉ា ប់រងម៊ុនគេលការវាយត្ម្មលរបស់ 
LHMC  ចំគ ោះ កយស៊ុំជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុណ្តមួយ។ 

5. LHMC មិនអាចបែិគសធជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុគក្កាមគោលនគោបាយគនោះ 
គដ្ឋយផ្នែកគលើការែកខានរបស់ប៊ុគ្គល កន ុងការនតល់េ័ត៌្មាន 
ឬឯកសារផ្ែលមិនបានេេិែ៌នាចាសោ់ស់ គៅកន ុងគោលនគោបាយ 
ឬ កយស៊ុំជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុគនោះ។ 

6. LHMC នឹងកំែត់្លទ្ធនលច៊ុងគក្កាយសិទ្ធិទ្ទួ្លបានជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុ 
កន ុងរយៈគេលសាមសិប (៣០) ម្ែៃ កន ុងគមា ងគធវ ើការ 
បនាទ ប់េីទ្ទួ្លបាន កយស៊ុំផ្ែលបានបំគេញរចួរាល។់ 

7. ការចងក្កងឯកសារសត ីេីកំែត់្លទ្ធនលច៊ុងគក្កាយសទិ្ធិទ្ទួ្លបាន 
នឹងក្ត្វូបានគធវ ើគៅគលើគ្ែនីចរនតរបស់អែកជំងឺ 
(ចំនួនផ្ែលមានគៅគេលគបើក) ផ្ែលមានែំគែើរការ ៦ 
ផ្ែគិ្ត្ចប់េីគេលដ្ឋក់ កយគសែ ើស៊ុំ។ លិែិត្ក្បកាសនឹងក្ត្វូគនាើគៅអែកជំងឺ 
ឬអែកធានា។ 

8. ក្បសិនគបើអែកជំងឺ ឬអែកធានាដ្ឋក់ កយគសែ ើស៊ុំមិនគេញគលញ 
ការជូនែំែឹងនឹងក្ត្វូគនាើគៅអែកជំងឺ ឬអែកធានា 
គដ្ឋយេនយល់េីេ័ត៌្មានផ្ែលែវោះខាត្។ អែកធានា ឬ 
អែកធានានឹងមានគេលសាមសិប (៣០) ម្ែៃ គែើមបបីនត  
និងនតល់េ័ត៌្មានផ្ែលបានគសែ ើស៊ុំ។ ការែកខានមិនបានបំគេញ កយស៊ុ ំ
នឹងគធវ ើឲ្យមានការបែគិសធជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុ។ 

9. ការសគក្មចចិត្តអំេីសិទ្ធិទ្ទួ្លបានជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុ 
គដ្ឋយផ្នែកគលើការដ្ឋក់ កយគសែ ើស៊ុជំំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុ 
នឹងគៅផ្ត្មានស៊ុេលភាេសក្មាប់រយៈគេលផ្ែលអែកសថ ិត្កន ុងជំនួយគនោះ 
សក្មាប់គសវាេាបាលគវជជសារសត ផ្ែលមានលកខែៈសមបត្ត ិក្គ្ប់ក្ោន់ 
ផ្ែលអាចនតល់ជូន គហើយនឹងរមួបញ្្លូនូវរាល់ម្ែលគសវាេាបាល 
ផ្ែលមានសក្មាប់រយៈគេលក្បាំមួយផ្ែម៊ុនគនោះ 
រាប់បញ្្លូទាងំម្ែលគសវាផ្ែលអែកមិនអាចទូ្ទាត់្បាន។ 
អែកជំងឺផ្ែលក្ត្វូបានគគ្គក្ជើសគរ ើសថា 
មានសិទ្ធិទ្ទួ្លបានជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុេី LHMC ឬមនទ ីរគេទ្យម្ែគូ្ 
គៅកន ុងកំ ុងគេលផ្ែលកំេ៊ុងទ្ទួ្លបានជំនួយ 
នឹងក្ត្វូបានគក្ជើសគរ ើសគដ្ឋយសវ ័យក្បវត្ត ិសក្មាប់ជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុគៅមនទ ីរគេ
ទ្យសក្មាប់រយៈគេល ៦ ផ្ែ គិ្ត្ចប់េីម្ែៃផ្ែលបានគក្ជើសគរ ើសគនាោះ។ 
វាគឺ្ជាការទ្ទួ្លែ៊ុសក្ត្វូរបស់អែកជំងឺ ឬអែកធានា គែើមបីជូនែំែឹងែល់ LHMC  
អំេីការផ្ទល ស់បត រូហិរញ្ញ វត្ថ ុណ្តមួយ កន ុងអំ ុងគេលផ្ែលគគ្ទ្ទួ្លបានជំនួយ។ 
ការែកខានមិនបានគធវ ើែូគចែោះ អាចបណ្តត លឲ្យបាត់្បង់សិទ្ធិ។ 

10. អែកជំងឺ 
ផ្ែលមានសិទ្ធិទ្ទួ្លបានជនួំយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុនឹងទ្ទួ្លបានក្បាក់សែំងសក្មា
ប់ការទូ្ទាត់្ណ្តមួយ ផ្ែលគលើសេចំីនួនទឹ្កក្បាក់ផ្ែលប៊ុគ្គលគនាោះ 
ក្ត្វូទ្ទួ្លែ៊ុសក្ត្វូបង់ម្ែលគសវាេាបាល។ 

 
ពហត្ុនននការ 
បែិព្ធ 

LHMC អាចបែិគសធការគសែ ើស៊ុំជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុ គដ្ឋយសារគហត្៊ុនលជាគក្ចើន 
រមួមាន ប ៊ុផ្នតមិនមានកំែត់្ក្តឹ្ម៖ 

 ក្បាក់ចំែូលក្គួ្សារក្គ្ប់ក្ោន់ 



 
 

គោលនគោបាយជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់ក្កមុហ ៊ុនសាជីវកមមមនទ ីរគេទ្យគ្ល ីនិច Lahey  ទ្ំេ័រទ្ី 19 
កំផ្ែច៊ុងគក្កាយ ផ្ែ សីហា ឆ្ែ ំ 2020 

 កក្មិត្ធនធានក្គ្ប់ក្ោន់ 

 ការមិនសហការ ឬមិនគឆល ើយត្បរបស់អែកជំងឺនឹងការសាកសួរ 
គែើមបគីធវ ើការជាមួយអែកជងឺំ ឬអែកធានា 

  កយស៊ុំជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុមិនគេញគលញ គទាោះបីមាន ការេាោមជួយ 
គែើមបគីធវ ើការជាមួយអែកជងឺំ ឬអែកធានាក៏គដ្ឋយ 

 ការទាមទារសែំងេធីានារា៉ា ប់រងមិនទាន់ទ្ទួ្លបានលទ្ធនល 

 ការែកទ្៊ុករាល់ការទូ្ទាត់្ធានារា៉ា ប់រង ឬមូលនិធិទូ្ទាត់្េីធានារា៉ា ប់រង 
រមួទាងំការបង់ក្បាក់ផ្ែលបានគនាើគៅអែកជំងឺ ឬអែកធានា 
គែើមបគីចញម្ែលគសវាេាបាលផ្ែលនតល់គដ្ឋយ LHMC និងការរងរបួសផ្ទទ ល់ែល នួ 
ឬការទាមទារសំែងទាក់ទ្ងនឹងគក្ោោះថាែ ក់គនសងៗ។ 

 

 

 
ការ្នមត្ជាមុន
ពលើលកខខណឌ ពប្រជើ
្ពរ ើ្  

LHMC ែឹងចាស់ថា 
មិនផ្មនអែកជំងឺទាងំអស់ស៊ុទ្ធផ្ត្អាចបំគេញ កយស៊ុជំំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុ 
ឬអន៊ុគោមតាមការគសែ ើស៊ុឯំកសារគនសងៗបាន។ មានករែីែលោះ ផ្ែលសិទ្ធិទ្ទួ្លបាន 
ជំនួយរបស់អែកជំងឺ ឬអែកធានាសក្មាប់ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុក្ត្វូបានកំែត់្គ ើង 
គដ្ឋយមិនចបំាច់បំគេញ កយស៊ុំ។ េ័ត៌្មានគនសងគទ្ៀត្ អាចក្ត្វូបានគក្បើគដ្ឋយ 
LHMC គែើមបីកំែត់្ថាគត្ើគ្ែនីរបស់អែកជំងឺ ឬអែកធានាមិនអាចបង់ម្ែលបាន 
គហើយេ័ត៌្មានគនោះនឹងក្ត្វូបានគក្បើគែើមបីកំែត់្សិទ្ធគិដ្ឋយសនមត្ជាម៊ុន។ 
សិទ្ធិទ្ទួ្លគដ្ឋយសនមត្ជាម៊ុនអាចក្ត្វូបាននតលជូ់នអែកជំងឺ 
គដ្ឋយផ្នែកគលើសិទ្ធិទ្ទួ្លបានជំនួយ សក្មាប់កមម វធីិគនសងគទ្ៀត្ 
ឬសាថ នភាេគនសងៗគទ្ៀត្ែូចជា៖ 
 

 អែកជំងឺ ឬអែកធានាផ្ែលបានក្បកាសកស័យធន។ 
កន ុងករែី ក់េ័នធនឹងការកស័យធនមានផ្ត្សមត្៊ុលយគ្ែនីគិ្ត្ចប់េីម្ែៃផ្ែល
កស័យធន ក្ត្វូបានរំសាយ។ 

 អែកជំងឺ ឬអែកធានាផ្ែលបានសាល ប់គដ្ឋយោម នក្ទ្េយសមបត្ត ិជាមរត្ក។ 

 អែកជំងឺ ឬអែកធានា ផ្ែលក្ត្វូបានកំែត់្ថាជាទ្៊ុរគ្ត្ជន។ 

 ការបង់ក្បាក់ ផ្ែលក្ត្វូបានក្បមូលគដ្ឋយទី្ភាែ ក់្រក្បមូលក្បាក់ 
គហើយមិនអាចទូ្ទាត់្បាន គដ្ឋយសារគហត្៊ុនលណ្តមួយខាងគលើ 
គហើយោម នការទូ្ទាត់្ណ្តមួយគែលអាចគធវ ើគៅបាន។ 

 អែកជំងឺឬអែកធានាផ្ែលមានលកខែៈសមបត្ត ិក្គ្ប់ក្ោន់សក្មាប់កមម វធីិ Medicaid 
របស់រែានឹងមានសិទ្ធិទ្ទួ្លបានជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុ 
សក្មាប់កាត្េវកិចចម្ែលេាបាលណ្តមួយផ្ែលកមម វធីិ 
ឬគសវាេាបាលផ្ែលមិនមានការធានារា៉ា ប់រង។ 

 
គ្ែនីអែកជំងឺផ្ែលទ្ទួ្លបានសិទ្ធិសនមត្ជាម៊ុននឹងក្ត្វូបានគធវ ើចំណ្តត់្ថាែ ក់គ ើងវ ិ
ញ គក្កាមគោលនគោបាយជនួំយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុ។ 
េួកគគ្នឹងមិនក្ត្វូបានត្ក្មូវឲ្យបង់ក្បាក់ 
គហើយក៏មិនក្ត្វូទាមទារការបង់ក្បាក់បផ្នថមគនសងគទ្ៀត្នងផ្ែរ។ 

 
ការបញុ្្ោះត្នមៃ
ពលើការបង់ប្រាក់
ភាៃ មៗ 

អែកជំងឺផ្ែលមិនមានលកខែៈសមបត្ត ិក្គ្ប់ក្ោន់សក្មាប់ជំនួយសាធារែៈ 
ឬជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុនឹងក្ត្វូបាននតល់ជូននូវការបញុ្្ោះត្ម្មល ៣០ ភាគ្រយ 
គលើការទូ្ទាត់្ភាល មៗ ម្នម្ែលគសវាេាបាលរបស់េួកគគ្ គលើការេាបាលទាងំអស ់
ផ្ែលបាននតល់ជូនរមួទាងំការេាបាលបនាទ ន់ ការសគរ គ្ ោះបនាទ ន់ 
ការេាបាលចបំាច់តាមផ្នែកគវជជសារសត  និងគសវាេាបាលបនាទ ប់បនស។ំ 
ការទូ្ទាត់្ចំនួនទឹ្កក្បាក់ផ្ែលបានចរច ក្ត្វូផ្ត្គធវ ើគ ើងកន ុងរយៈគេលែប់ក្បាំម្ែៃ 
បនាទ ប់េីទ្ទួ្លបានរបាយការែ៍ចំណ្តយែំបូង របស់អែកជំងឺ។ ការបញុ្្ោះត្ម្មលគនោះ 



 
 

គោលនគោបាយជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់ក្កមុហ ៊ុនសាជីវកមមមនទ ីរគេទ្យគ្ល ីនិច Lahey  ទ្ំេ័រទ្ី 20 
កំផ្ែច៊ុងគក្កាយ ផ្ែ សីហា ឆ្ែ ំ 2020 

នឹងមិនក្ត្វូបាននតល់ជូនសក្មាប់គសវាេាបាលណ្តមួយ 
ផ្ែលកាលវភិាគ្បង់ម្ែលគដ្ឋយែល នួឯងក្ត្វូបានកំែត់្។ គលើសេីគនោះគទ្ៀត្ 
ការចំណ្តយតាមក្កមុហ ៊ុនធានារា៉ា ប់រងម្ែគូ្ និងមិនផ្មនម្ែគូ្ ការធានារា៉ា ប់រង 
និងការចំណ្តយក្បាក់រមួ គឺ្មិនមានសិទ្ធិទ្ទួ្លបានការបញុ្្ោះត្ម្មលគនោះគទ្។ 
គែើមបគីជៀសវាងភាេមិនចាស់ោស់ 
ការបញុ្្ោះត្ម្មលគនោះក៏នឹងមិនក្ត្វូបាននតល់ជូនែល់អតិ្ែិជនណ្តមាែ ក់ផ្ែលបង់ក្បាក់
ជាម៊ុន សក្មាប់គសវាេាបាលក្សប តាមផ្ននការបង់ក្បាក់នងផ្ែរ។ 

 
 

ព្វា្ពគ រ្ ោះប
ន្ទា ន់ 

អន៊ុគោមតាមបទ្បញ្ញត្ត ិសត ីេីការេាបាលគវជជសារសតបនាទ ន់ 
និងការ្ររបស់សហេ័នធ  (EMTALA) 
ោម នអែកជំងឺណ្តមាែ ក់ក្ត្វូបានេិនិត្យរកជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុ 
ឬេ័ត៌្មានបង់ក្បាក់ម៊ុនគេលនតល់គសវាេាបាលកន ុងសាថ នភាេអាសនែគនាោះគទ្។ 
LHMC អាចគសែ ើស៊ុឲំ្យមានការចំណ្តយគលើរមួចំផ្ែកគលើម្ែលេាបាលរបស់អែកជំងឺ 
(ឧទាហរែ៍ ការចំណ្តយរមួោែ ) ក្ត្វូគធវ ើគ ើងគៅគេលទ្ទួ្លគសវាេាបាល ក្បសនិគបើ 
ការគសែ ើស៊ុំផ្បបគនោះមិនបណ្តត លឲ្យមានការេនាគេលកន ុងការេិនិត្យគរាគ្ 
ឬការេាបាលចបំាច់ គែើមបីគធវ ើឲ្យអែកជំងឺមានក្បគសើរគ ើង កន ុងសាថ នភាេអាសនែ។ 
LHMC នឹងនតល់ការេាបាល គដ្ឋយមិនគរ ើសគអើងេ ី 
ចំគ ោះការេាបាលបនាទ ន់ែល់ប៊ុគ្គលមាែ ក់ៗ 
គដ្ឋយមិនគិ្ត្ថាេួកគគ្មានសិទ្ធិទ្ទួ្លបានគក្កាមគោលនគោបាយគនោះឬអត់្។ 
LHMC 
នឹងមិនចូលរមួកន ុងសកមមភាេផ្ែលរារាងំប៊ុគ្គលេីការផ្សវងរកការសគរ គ្ ោះបនាទ ន់។ 

 

ឥណទាន 
និងការប្របមូល
ប្រាក់ 

សកមមភាេផ្ែលអាចក្ត្វូបានអន៊ុវត្តគដ្ឋយ LHMC កន ុងករែីម្នការមិនទូ្ទាត់្ 
ែូចផ្ែលក្ត្វូបានេិេែន៌ាគៅកន ុងគោលនគោបាយឥែទាន 
និងការក្បមូលក្បាក់មួយគនសងគទ្ៀត្។ 
ក្បជានជនទូ្គៅអាចទ្ទួ្លបានចាប់ចមលងគដ្ឋយឥត្គិ្ត្ម្ែលមួយតាមរយៈ៖ 

a. ចូលគៅកាន់គគ្ហទំ្េ័រសាធារែៈរបស ់LHMC៖ 

https://www.lahey.org/lhmc/your-visit/insurance-billing-records/finan

cial-counseling-assistance/ 
b. គៅកាន់ផ្នែកេគិក្ោោះគោបល់ផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុផ្ែលមានទី្តាំងគៅ៖ 

41 Mall Road 
Burlington, MA 01803 
(781) 744-8815 

c. គៅគៅគលែខាងគលើ គែើមបគីសែ ើស៊ុំចាប់ចមលងតាមម្ក្បសនីយ៍ 
d. គៅគៅគលែខាងគលើ គែើមបគីសែ ើស៊ុំចាប់ចមលងគអ ិចក្ត្និូក 

 
លកខខណឌ  បញ្ញ ត្ត  ិ LHMC នឹងអន៊ុវត្តតាមចាប់សហេ័នធ  រែា និងមូលដ្ឋា ន និងបទ្បញ្ញត្ត ិនាន 

និងត្ក្មូវការម្នរបាយការែ៍ផ្ែលអាច ក់េ័នធ  ចំគ ោះសកមមភាេនានា 
គដ្ឋយអន៊ុគោមតាមគោលនគោបាយគនោះ។ គោលនគោបាយគនោះ ត្ក្មូវឲ្យ LHMC 
កត់្ក្តាជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុផ្ែលក្ត្វូបាននតល់ 
គែើមបធីានាបាននូវរបាយការែ៍ក្តឹ្មក្ត្វូ។ េ័ត៌្មានសត ីេីជំនួយផ្នែកហរិញ្ញ វត្ថ ុ 
ផ្ែលនតល់ជូនគក្កាមគោលនគោបាយគនោះ 
នឹងក្ត្វូបានរាយការែ៍ជាគរៀងរាល់ឆ្ែ ំតាមទ្ក្មង់ផ្បបបទ្ IRS 990 Schedule H។ 
 
LHMC នឹងចងក្កងឯកសារជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុទាងំអស ់
គែើមបីរកាការក្គ្ប់ក្គ្ងឲ្យបានក្តឹ្មក្ត្វូ និងគឆល ើយត្បរាល់លកខនត ិកៈ 
ផ្ែលមានផ្ចងសក្មាប់បញ្ញត្ត ិម្នទកន ុង និងគក្ៅ។ 

https://www.lahey.org/lhmc/your-visit/insurance-billing-records/financial-counseling-assistance/
https://www.lahey.org/lhmc/your-visit/insurance-billing-records/financial-counseling-assistance/


 
 

គោលនគោបាយជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់ក្កមុហ ៊ុនសាជីវកមមមនទ ីរគេទ្យគ្ល ីនិច Lahey  ទ្ំេ័រទ្ី 21 
កំផ្ែច៊ុងគក្កាយ ផ្ែ សីហា ឆ្ែ ំ 2020 

 

  



 
 

គោលនគោបាយជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់ក្កមុហ ៊ុនសាជីវកមមមនទ ីរគេទ្យគ្ល ីនិច Lahey  ទ្ំេ័រទ្ី 22 
កំផ្ែច៊ុងគក្កាយ ផ្ែ សីហា ឆ្ែ ំ 2020 

ឧបសមព ័នធទ្ី 1 

 កយព ន្ ើ្ុំជំនួយ
ហិរញ្ញ វត្ថ ុ 
្ប្រមាប់ការេាា
លដបប្បបុ រ្ធ
ម៌ 

 កយគសែ ើស៊ុំជំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុ សក្មាប់ការេាបាលផ្បបសបបុ រសធម៌ 
សូមគបាោះេ៊ុមភ  
 
កាលបរគិចេទ្ម្ែៃគនោះ៖ ____________   គលែរបបសនត ិស៊ុែសងគម (SSN)៖ ____________ 
 
គលែកំែត្់ក្តាគវជជសារសត ៖ ______________________ 
                                                                                                                                                            
គ ម្ ោះអែកជំងឺ៖ _______________________________________________________ 
                                     
អាសយដ្ឋា ន៖ ________________________________________________________ 
                                    នល វូ                                                                   គលែនទោះ   
 ____________________                _____________             __________________ 
                  ក្កងុ                     រែា       គលែកូែត្ំបន់ (Zip Code) 
 
ម្ែៃមកទ្ទួ្លគសវាមនទ ីរគេទ្យ៖ ___________          ម្ែៃកំគែើត្អែកជំងឺ៖ _____________ 
                 
គត្ើអែកជំងឺមានគសវាធានារា៉ា ប់រងស៊ុែភាេ ឬ Medicaid** 

ផ្ែរឬគទ្គៅគេលគក្បើក្បាស់គសវាមនទ ីរគេទ្យ?  មាន ☐  មិនមាន ☐ 
ក្បសិនគបើ "មាន" សូមភាជ ប់ចាប់ចមលងម្នប័ែណ ធានារា៉ា ប់រង (ផ្នែកខាងម៊ុែ និងខាងគក្កាយ) 
និងបំគេញេ័ត្៌មានែូចខាងគក្កាម៖ 
 
គ ម្ ោះក្កមុហ ៊ុនធានារា៉ា ប់រង៖ ___________        គលែប័ែណ សនារា៉ា ប់រង៖  __________ 
 
កាលបរគិចេទ្ស៊ុេលភាេ៖ __________   គលែទូ្រស័េទក្កមុហ ៊ុនធានារា៉ា ប់រង៖ _________ 
 
**ម៊ុនគេលដ្ឋក់ កយគសែ ើស៊ុំជំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុ អែកក្ត្ូវផ្ត្ធាល ប់បានដ្ឋក់ កយគសែ ើស៊ុំកន ុងកមម វធិី 
Medicaid កន ុងរយៈគេល ៦ ផ្ែច៊ុងគក្កាយគនោះ 
គហើយនឹងក្ត្ូវប ា្ ញភ័សត ុតាងម្នការបែិគសធមិនឲ្យចូលរមួ។ 
 
សំោល់ៈជំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុមិនអាចនតល់ជូនបានគទ្ ក្បសិនគបើមាន គ្ែនីសនសសំ៊ុែភាេ (HSA) 
គ្ែនីសំែងស៊ុែភាេ (HRA) គ្ែនីចំណ្តយផ្ែលអាចបត់្ផ្បនបាន (FSA) 
ឬមូលនិធិក្សគែៀងោែ  
ផ្ែលក្ត្ូវបានគរៀបចំគ ើងសក្មាប់ការចំណ្តយផ្នែកគវជជសារសតសក្មាប់ក្កមុក្គួ្សារ។ 
ការទូ្ទាត្់ក្បាក់េីមូលនិធិទាងំគនោះ ក្ត្ូវទូ្ទាត្់ជាម៊ុន គ្ឺម៊ុនគេលជំនួយក្ត្ូវបាននតល់ឲ្យ។ 
  
គែើមបីដ្ឋក់ កយគសែ ើស៊ុំជំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុ សូមបំគេញេ័ត្៌៌៎មានខាងគក្កាម៖ 
រាយគ ម្ ោះសមាជិកក្គួ្សារទាងំអស់ រមួទាងំអែកជំងឺ ឪេ៊ុកមាត យ កូន និង/ឬបងបអ នូបគងក ើត្ 
ឬបងបអ នូចិញ្ច ឹមផ្ែលមានអាយ៊ុគក្កាម ១៨ ឆ្ែ ំ ផ្ែលកំេ៊ុងរស់គៅកន ុងនទោះ។ 

សមាជិកក្គួ្សារ អាយ៊ុ ទ្ំនាក់ទ្ំនងជាមួ

យអែកជំងឺ 

ក្បភេចំែូល 

ឬគ ម្ ោះនិគោជក 

ក្បាក់ចំែូល

ែ៊ុលក្បចំផ្ែ 

1.     

2.     

3.     

4.     

បផ្នថមេីគលើ កយគសែ ើស៊ុំជំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុ 
គយើងក៏ក្ត្វូការឯកសារែូចខាងគក្កាមផ្ែលក្ត្ូវភាជ ប់មកជាមួយ កយគសែ ើស៊ុំគនោះ៖ 

 របាយការែ៍ក្បកាសេនធ គលើក្បាក់ចំែូលច៊ុងគក្កាយបងែស់ 

 ទ្ក្មង់ W2 និង/ឬទ្ក្មង់ 1099 ច៊ុងគក្កាយបងែស់ 



 
 

គោលនគោបាយជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់ក្កមុហ ៊ុនសាជីវកមមមនទ ីរគេទ្យគ្ល ីនិច Lahey  ទ្ំេ័រទ្ី 23 
កំផ្ែច៊ុងគក្កាយ ផ្ែ សីហា ឆ្ែ ំ 2020 

 ច៊ុងសនល ឹកប័ែណ គបើកក្បាក់ផ្ែ ៤ផ្ែច៊ុងគក្កាយ 

 របាយការែ៍គ្ែនីផ្សក និង/ឬគ្ែនីសនស ំ៤ផ្ែច៊ុងគក្កាយ  

 គ្ែនីសនសសំក្មាប់ការផ្ែទាសំ៊ុែភាេ 

 ការគរៀបចំសំែងម្នការផ្ែទាសំ៊ុែភាេ 

 គ្ែនីចំណ្តយផ្ែលអាចបត់្ផ្បនបាន 
 
ក្បសិនគបើមិនមានឯកសារទាងំគនោះ សូមទូ្រស័េទមកផ្នែកេិគក្ោោះគោបល់ហិរញ្ញ វត្ថ ុ  
តាមទូ្រស័េទគលែ ៩៧៨-៤៦៣-១១៣៤ / ១១២៣ 
គែើមបីេិភាកាអំេីឯកសារគនសងគទ្ៀត្ផ្ែលេួកគគ្អាចនតល់ឲ្យ។ 
 
តាមរយៈការច៊ុោះហត្ថគលខារបស់ែុ្ំខាងគក្កាម ែុ្ំសូមអោះអាងថា 
ែុ្ំបានអានគដ្ឋយយកចិត្តទ្៊ុកដ្ឋក់នូវគោលនគោបាយ និង កយគសែ ើស៊ុំជំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុ 
គហើយរាល់អវ ីផ្ែលែុ្ំបានបំគេញ ឬឯកសារទាងំឡាយ 
ផ្ែលែុ្ំបានភាជ ប់មកគ្ឺស៊ុទ្ធផ្ត្ជាការេិត្ និងក្ត្ឹមក្ត្វូបំន៊ុត្។ ែុ្ំែឹងថា 
វាជាការែ៊ុសចាប់កន ុងការនតល់េ័ត្៌មានមិនេិត្ គែើមបីទ្ទួ្លបានជំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុ។ 
 
ហត្ថគលខាអែកគសែ ើស៊ុំ៖ _____________________ _____________________________   
 
ទ្ំនាក់ទ្ំនងជាមួយអែកជំងឺ៖ ______________________________________________   
 
កាលបរគិចេទ្៖ ______________________ 
 
ក្បសិនគបើ ក្បាក់ចំែូលរបស់អែកក្ត្វូបានបផ្នថមតាមមគធាបាយណ្តមួយ 
ឬអែកបានរាយការែ៍ថាក្បាក់ចំែូលរបស់អែកមានចំនួន $ 0.00 គៅគលើ កយគសែ ើស៊ុំគនោះ 
សូមភាជ ប់មកជាមួយនូវអំែោះអំណ្តងផ្ែលបំគេញគដ្ឋយប៊ុគ្គលផ្ែលនតល់ជំនួយែល់អែក 
និងក្គួ្សាររបស់អែក។ 
 
អំណោះអំណ្តងននការនតល់ជំនួយ 
ែុ្ំក្ត្វូបានគក្ជើសគរ ើសគដ្ឋយអែកជំងឺ ឬភាគី្ផ្ែលទ្ទួ្លែ៊ុសក្ត្វូ ជាអែកនតល់ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុ។ 
ខាងគក្កាមគនោះជាបញ្ជ ីគសវាកមម និងការនតល់ជំនួយផ្ែលែុ្ំនតល់ជូន។ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 

ែុ្ំសូមបញ្ញជ ក់ និងអោះអាងថា រាល់េ័ត្៌មានផ្ែលបាននតល់ឲ្យ គ្ឺជាការេិត្ និងក្ត្ឹមក្ត្វូ។ 
ែុ្ំែឹងថា 
ហត្ថគលខារបស់ែុ្ំនឹងមិនគធវ ើឲ្យែុ្ំកាល យជាអែកទ្ទួ្លែ៊ុសក្ត្វូផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុសក្មាប់ម្ែលេាបាលរ
បស់អែកជំងឺគទ្។ 
 

ហត្ថគលខា៖ ________________________     កាលបរគិចេទ្៖ ____________________ 
 

សូមទ្៊ុកគេល ៣០ម្ែៃចប់េីម្ែៃម្នការដ្ឋក់ កយគសែ ើស៊ុំ 
សក្មាប់ការេិចរណ្តគលើលកខែែឌ គក្ជើសគរ ើស។ 
ក្បសិនគបើក្ត្ូវបានគក្ជើសគរ ើស ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុនឹងក្ត្ូវបាននតល់សក្មាប់រយៈគេលក្បំាមួយផ្ែ 
គ្ិត្ចប់េីម្ែៃម្នការអន៊ុម័ត្ គហើយមានស៊ុេលភាេសក្មាប់ក្គ្ប់មនទ ីរគេទ្យម្ែគូ្ Beth Israel 
Lahey Health ផ្ែលមានផ្ចងកន ុងឧបសមព ័នធទ្ី ៥ 
ម្នគោលនគោបាយជំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុនីមួយៗ៖ 
 
 
 
 



 
 

គោលនគោបាយជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់ក្កមុហ ៊ុនសាជីវកមមមនទ ីរគេទ្យគ្ល ីនិច Lahey  ទ្ំេ័រទ្ី 24 
កំផ្ែច៊ុងគក្កាយ ផ្ែ សីហា ឆ្ែ ំ 2020 

 

 មនទ ីរគេទ្យ Anna Jaques  

 មនទ ីរគេទ្យ Addison Gilbert 

 មនទ ីរគេទ្យ BayRidge   

 មជឈមែឌ លគវជជសារសត  Beth Israel Deaconess-Boston 

 មនទ ីរគេទ្យ Beth Israel Deaconess Milton 

 មនទ ីរគេទ្យ Beth Israel Deaconess Needham 

 មនទ ីរគេទ្យ Beth Israel Deaconess Plymouth 

 មនទ ីរគេទ្យ Beverly 

 មនទ ីរគេទ្យ និងមជឈមែឌ លគវជជសារសត  Lahey, 
Burlington 

 មជឈមែឌ លគវជជសារសត  Lahey, Peabody 

 មនទ ីរគេទ្យ Mount Auburn  

 មនទ ីរគេទ្យ New England Baptist 

 មនទ ីរគេទ្យ Winchester 

សក្មាប់ប៊ុគ្គលិក។ 
 កយគសែ ើស៊ុំទ្ទួ្លគដ្ឋយ៖ 

LHMC                   ☐  

AGH                  ☐  

BayRidge           ☐   

BIDMC              ☐  

BID Milton        ☐  

BID Needham    ☐  

BID Plymouth    ☐  

Beverly               ☐ 

LHMC                ☐ 

LMC Peabody    ☐ 

MAH                   ☐ 

NEBH                 ☐ 

WH                     ☐ 
ម្ែៃទ្ទួ្ល កយ៖ 

 



 
 

គោលនគោបាយជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់ក្កមុហ ៊ុនសាជីវកមមមនទ ីរគេទ្យគ្ល ីនិច Lahey  ទ្ំេ័រទ្ី 25 
កំផ្ែច៊ុងគក្កាយ ផ្ែ សីហា ឆ្ែ ំ 2020 

ឧបសមព ័នធទ្ី 2 

 
 កយព ន្ ើ្ុំជំនួយ
ហិរញ្ញ វត្ថ ុ្ប្រមាប់
ការលំាកទូទាត់្
ដននកពវជជសាគ ត្  

 កយគសែ ើស៊ុំជំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុសក្មាប់ការលំបាកទូ្ទាត់្ផ្នែកគវជជសារសត   
សូមគបាោះេ៊ុមភ  
 
កាលបរគិចេទ្ម្ែៃគនោះ៖ ____________     គលែរបបសនត ិស៊ុែសងគម (SSN)៖ ___________ 
 
គលែកំែត្់ក្តាគវជជសារសត ៖ ______________________ 
                                                                                                                                                            
គ ម្ ោះអែកជំងឺ៖ _______________________________________________________ 
 
ម្ែៃកំគែើត្អែកជំងឺ៖ _________________ 
                                     
អាសយដ្ឋា ន៖ ________________________________________________________ 
                                    នល វូ                                                                   គលែនទោះ   
 ____________________                _____________             __________________ 
                  ក្កងុ                     រែា       គលែកូែត្ំបន់ (Zip Code) 
 
គត្ើអែកជំងឺមានគសវាធានារា៉ា ប់រងស៊ុែភាេ ឬ Medicaid** 

ផ្ែរឬគទ្គៅគេលគក្បើក្បាស់គសវាមនទ ីរគេទ្យ?  មាន ☐  មិនមាន ☐ 
ក្បសិនគបើ "មាន" សូមភាជ ប់ចាប់ចមលងម្នប័ែណ ធានារា៉ា ប់រង (ផ្នែកខាងម៊ុែ និងខាងគក្កាយ) 
និងបំគេញេ័ត្៌មានែូចខាងគក្កាម៖ 
 
គ ម្ ោះក្កមុហ ៊ុនធានារា៉ា ប់រង៖ ___________        គលែប័ែណ សនារា៉ា ប់រង៖  __________ 
 
កាលបរគិចេទ្ស៊ុេលភាេ៖ _________  គលែទូ្រស័េទ ក្កមុហ ៊ុនធានារា៉ា ប់រង៖ ___________ 
 
សំោល់ៈជំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុគដ្ឋយសារការលំបាកកន ុងការទូ្ទាត់្ផ្នែកគវជជសារសត មិនអាចនតល់ជូនបា
នគទ្ ក្បសិនគបើមាន គ្ែនីសនសសំ៊ុែភាេ (HSA) គ្ែនីសំែងស៊ុែភាេ (HRA) 
គ្ែនីចំណ្តយផ្ែលអាចបត់្ផ្បនបាន (FSA) ឬមូលនិធិក្សគែៀងោែ  
ផ្ែលក្ត្ូវបានគរៀបចំគ ើងសក្មាប់ការចំណ្តយផ្នែកគវជជសារសតសក្មាប់ក្កមុក្គួ្សារ។ 
ការទូ្ទាត្់ក្បាក់េីមូលនិធិទាងំគនោះ ក្ត្ូវទូ្ទាត្់ជាម៊ុន គ្ឺម៊ុនគេលជំនួយក្ត្ូវបាននតល់ឲ្យ។ 
  
គែើមបីដ្ឋក់ កយគសែ ើស៊ុំជំនួយការលំបាកទូ្ទាត់្ផ្នែកគវជជសារសត  
សូមបំគេញេ័ត្៌៌៎មានខាងគក្កាម៖ 
រាយគ ម្ ោះសមាជិកក្គួ្សារទាងំអស់ រមួទាងំអែកជំងឺ ឪេ៊ុកមាត យ កូន និង/ឬបងបអ នូបគងក ើត្ 
ឬបងបអ នូចិញ្ច ឹមផ្ែលមានអាយ៊ុគក្កាម ១៨ ឆ្ែ ំ ផ្ែលកំេ៊ុងរស់គៅកន ុងនទោះ។ 

សមាជិកក្គួ្សារ អាយ៊ុ ទ្ំនាក់ទ្ំនងជាមួយ

អែកជំងឺ 

ក្បភេចំែូល 

ឬគ ម្ ោះនិគោជ

ក 

ក្បាក់ចំែូល

ែ៊ុលក្បចំផ្ែ 

1.     

2.     

3.     

4.     

បផ្នថមេីគលើ កយគសែ ើស៊ុំជំនួយការលំបាកទូ្ទាត់្ផ្នែកគវជជសារសត  
គយើងក៏ក្ត្វូការឯកសារែូចខាងគក្កាមផ្ែលក្ត្ូវភាជ ប់មកជាមួយ កយគសែ ើស៊ុំគនោះ៖ 

 របាយការែ៍ក្បកាសេនធ គលើក្បាក់ចំែូលច៊ុងគក្កាយបងែស់ 

 ទ្ក្មង់ W2 និង/ឬទ្ក្មង់ 1099 ច៊ុងគក្កាយបងែស់ 

 ច៊ុងសនល ឹកប័ែណ គបើកក្បាក់ផ្ែ ៤ផ្ែច៊ុងគក្កាយ 

 របាយការែ៍គ្ែនីផ្សក និង/ឬគ្ែនីសនស ំ៤ផ្ែច៊ុងគក្កាយ  

 គ្ែនីសនសសំក្មាប់ការផ្ែទាសំ៊ុែភាេ 



 
 

គោលនគោបាយជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់ក្កមុហ ៊ុនសាជីវកមមមនទ ីរគេទ្យគ្ល ីនិច Lahey  ទ្ំេ័រទ្ី 26 
កំផ្ែច៊ុងគក្កាយ ផ្ែ សីហា ឆ្ែ ំ 2020 

 ការគរៀបចំសំែងម្នការផ្ែទាសំ៊ុែភាេ 

 គ្ែនីចំណ្តយផ្ែលអាចបត់្ផ្បនបាន 

 ចាប់ចមលងម្នរាល់វកិកយបក្ត្ផ្នែកគវជជសារសត  
 
ក្បសិនគបើមិនមានឯកសារទាងំគនោះ សូមទូ្រស័េទមកផ្នែកេិគក្ោោះគោបល់ហិរញ្ញ វត្ថ ុ  
គែើមបីេិភាកាអំេីឯកសារគនសងគទ្ៀត្ផ្ែលេួកគគ្អាចនតល់ឲ្យ។ 
 
គរៀបរាប់បំែ៊ុ លគសវាគវជជសារសត  និងនតល់ចាប់ចមលងវកិកយបក្ត្ទាងំអស់ ផ្ែលបងគរកន ុង     
រយៈគេលែប់េីរផ្ែច៊ុងគក្កាយ៖ 
 
 
កាលបរគិចេទ្គសវា កផ្នលងទ្ទួ្លគសវា   ចំនួនជំ ក់ 
   
 
____________  _____________________         _________________ 
 
____________  _____________________         _________________ 
 
____________  _____________________         _________________ 
 
____________  _____________________         _________________ 
 
____________  _____________________         _________________ 
 
សូមនតល់ការេនយល់ែល ីៗអំេីមូលគហត្៊ុផ្ែលការទួ្ទាត្់វកិកយបក្ត្គសវាគវជជសារសតទាងំគនោះគ្ឺជាកា
រលំបាក៖ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
តាមរយៈហត្ថគលខារបស់ែុ្ំខាងគក្កាម 
ែុ្ំសូមបញ្ញជ ក់ថារាល់េ័ត្៌មានផ្ែលបានបំគេញកន ុង កយគសែ ើស៊ុំ គ្ឺេិត្ជាក្ត្ឹមក្ត្វូបំន៊ុត្។ 
 
ហត្ថគលខាអែកគសែ ើស៊ុំ៖ _____________________________ _____________________   
 
ទ្ំនាក់ទ្ំនងជាមួយអែកជំងឺ៖ ______________________________________________   
 
កាលបរគិចេទ្៖ ______________________ 
 
សូមទ្៊ុកគេល ៣០ម្ែៃចប់េីម្ែៃម្នការដ្ឋក់ កយគសែ ើស៊ុំ 
សក្មាប់ការេិចរណ្តគលើលកខែែឌ គក្ជើសគរ ើស។ 
 
ក្បសិនគបើក្ត្ូវបានគក្ជើសគរ ើស ជំនួយនឹងក្ត្ូវបាននតល់សក្មាប់រយៈគេលក្បំាមួយផ្ែ 
គ្ិត្ចប់េីម្ែៃម្នការអន៊ុម័ត្ គហើយមានស៊ុេលភាេសក្មាប់ក្គ្ប់មនទ ីរគេទ្យម្ែគូ្ Beth Israel 
Lahey Health ផ្ែលមានផ្ចងកន ុងឧបសមព ័នធទ្ី ៥ 
ម្នគោលនគោបាយជំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុនីមួយៗ៖ 
 



 
 

គោលនគោបាយជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់ក្កមុហ ៊ុនសាជីវកមមមនទ ីរគេទ្យគ្ល ីនិច Lahey  ទ្ំេ័រទ្ី 27 
កំផ្ែច៊ុងគក្កាយ ផ្ែ សីហា ឆ្ែ ំ 2020 

 
 
 
 

 មនទ ីរគេទ្យ Anna Jaques  

 មនទ ីរគេទ្យ Addison Gilbert 

 មនទ ីរគេទ្យ BayRidge   

 មជឈមែឌ លគវជជសារសត  Beth Israel Deaconess-Boston 

 មនទ ីរគេទ្យ Beth Israel Deaconess Milton 

 មនទ ីរគេទ្យ Beth Israel Deaconess Needham 

 មនទ ីរគេទ្យ Beth Israel Deaconess Plymouth 

 មនទ ីរគេទ្យ Beverly 

 មនទ ីរគេទ្យ និងមជឈមែឌ លគវជជសារសត  Lahey, Burlington 

 មជឈមែឌ លគវជជសារសត  Lahey, Peabody 

 មនទ ីរគេទ្យ Mount Auburn  

 មនទ ីរគេទ្យ New England Baptist 

 មនទ ីរគេទ្យ Winchester 

 
 

សក្មាប់ប៊ុគ្គលិក។ 

 កយគសែ ើស៊ុំទ្ទួ្លគដ្ឋយ៖ 

LHMC                   ☐  

AGH                  ☐  

BayRidge           ☐   

BIDMC              ☐  

BID Milton        ☐  

BID Needham    ☐  

BID Plymouth    ☐  

Beverly               ☐ 

LHMC                ☐ 

LMC Peabody    ☐ 

MAH                   ☐ 

NEBH                 ☐ 

WH                     ☐ 
 
ម្ែៃទ្ទួ្ល កយ៖ 

 
  



 
 

គោលនគោបាយជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់ក្កមុហ ៊ុនសាជីវកមមមនទ ីរគេទ្យគ្ល ីនិច Lahey  ទ្ំេ័រទ្ី 28 
កំផ្ែច៊ុងគក្កាយ ផ្ែ សីហា ឆ្ែ ំ 2020 

ឧបសមព ័នធទ្ី 3 

 
តារងបញុ្្ោះត្នមៃ
ដនែកពលើកប្រមតិ្ចំ
ណូល 
និងប្រទេយ្មបត្ត  ិ

ការបញុ្្ោះត្នមៃ្ប្រមាប់បង់ប្រាក់ភាៃ មៗ៖ 
អែកជំងឺផ្ែលមិនមានលកខែៈសមបត្ត ិក្គ្ប់ក្ោន់សក្មាប់ជំនួយសាធារែៈ 
ឬជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុនឹងក្ត្វូបាននតល់ជូននូវការបញុ្្ោះត្ម្មល ៣០ ភាគ្រយ 
គលើការទូ្ទាត់្ភាល មៗ ម្នម្ែលគសវាេាបាលរបស់េួកគគ្ គលើការេាបាលទាងំអស់ 
ផ្ែលបាននតល់ជូនរមួទាងំការេាបាលបនាទ ន់ ការសគរ គ្ ោះបនាទ ន់ 
ការេាបាលចបំាច់តាមផ្នែកគវជជសារសត  និងគសវាេាបាលបនាទ ប់បនស។ំ 
ការទូ្ទាត់្ចំនួនទឹ្កក្បាក់ផ្ែលបានចរច ក្ត្វូផ្ត្គធវ ើគ ើងកន ុងរយៈគេលែប់ក្បាំម្ែៃ 
បនាទ ប់េីទ្ទួ្លបានរបាយការែ៍ចំណ្តយែំបូង របសអ់ែក ជំងឺ។ ការបញុ្្ោះត្ម្មលគនោះ 
នឹងមិនក្ត្វូបាននតល់ជូនសក្មាប់គសវាេាបាលណ្តមួយ 
ផ្ែលកាលវភិាគ្បង់ម្ែលគសវាគដ្ឋយែល នួឯងក្ត្វូបានកំែត់្។ គលើសេីគនោះគទ្ៀត្ 
សហធានារា៉ា ប់រងតាមក្កមុហ ៊ុនធានារា៉ា ប់រងម្ែគូ្ និងមិនផ្មនម្ែគូ្ 
និងការកាត់្កង គឺ្មិនមានសិទ្ធិទ្ទួ្លបានការបញុ្្ោះត្ម្មលគនោះគទ្។ 
គែើមបគីជៀសវាងភាេមិនចាស់ោស់ 
ការបញុ្្ោះត្ម្មលគនោះក៏នឹងមិនក្ត្វូបាននតល់ជូនែល់អតិ្ែិជនណ្តមាែ ក់ផ្ែលបង់ក្បាក់
ជាម៊ុន សក្មាប់គសវាេាបាលក្សប តាមផ្ននការបង់ក្បាក់នងផ្ែរ។ 
 
ការបញុ្្ោះត្នមៃ្ប្រមាប់ ជនួំយដននកហិរញ្ញ វត្ថ ុ នងិការខវោះខាត្ពែើមបីទទួលានព្វា           
ពវជជសាគ ត្ ប្រត្វូានកាត្់ពចញ េីការចណំ្តយរប្់អនកជំង ឺ ្ប្រមាប់ព្វាេាាល      
ពវជជសាគ ត្ ែូចដែលានេិេណ៌ន្ទពៅកន ុងពោលនពោាយពនោះ។ 
 
ការបញុ្្ោះត្នមៃដននកហិរញ្ញ វត្ថ ុ្ប្រមាប់អនកជំងឺ ដែល ា្ តិ្កន ុងកមម វធិី៖ 
 
ការេាាលដបប្បបុ រ្ធម ៌
 

កក្មិត្ក្បាក់ចំែូល ការបញុ្្ោះត្ម្មល 

ទាបជាង ឬគសម ើនឹង 400% ម្ន FPL 100%  

  
ការខវោះខាត្ពែើមបីទទួលានព្វាពវជជសាគ ត្  
 
អែកជំងឺនឹងក្ត្វូបានកំែត់្ថាមានសិទ្ធិទ្ទួ្លជំនួយេីកមម វធីិការែវោះខាត្គែើមបទី្ទួ្ល
បានគសវាគវជជសារសត  ក្បសនិគបើ ការចំណ្តយគលើគសវាេាបាលធំជាង ឬគសម ើ ២៥% 
ម្នក្បាក់ចំែូលក្គួ្សារគហើយនឹងទ្ទួ្លបានការបញុ្្ោះតំ្ម្ល ១០០% ។ 

 
  



 
 

គោលនគោបាយជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់ក្កមុហ ៊ុនសាជីវកមមមនទ ីរគេទ្យគ្ល ីនិច Lahey  ទ្ំេ័រទ្ី 29 
កំផ្ែច៊ុងគក្កាយ ផ្ែ សីហា ឆ្ែ ំ 2020 

ឧបសមព ័នធទ្ី 4 

 
ចំនួនទឹកប្រាក់
ដែលប្រត្វូានពច
ញវកិកបប្រត្ជាទូ
ពៅ (AGB)  

សូមអាននិយមន័យម្នចំនួនទឹ្កក្បាក់ផ្ែលក្ត្វូបានគគ្ទូ្ទាត់្ជាទូ្គៅ 
ផ្ែលមានផ្ចងកន ុងគោលនគោបាយខាងគលើ សក្មាបក់ារេនយលអំ់េីវធីិផ្ែល AGB 
ក្ត្វូបានគ្ែនាគដ្ឋយគក្បើវធីិសារសត  “ក្កគ កគមើលគៅគក្កាយ” ។ 
 
ភាគ្រយ AGB បចុ្បបនែរបស់ LHMC ផ្នែកគលើការទាមទារសំែង 
សក្មាប់ឆ្ែ ំសារគេើេនធ  ២០១៩ គសម ើនឹង 43.23% ។ 
 
AGB អាចមានការផ្ទល ស់បត រូគៅគេលណ្តមួយ គដ្ឋយសារគហត្៊ុនលែូចខាងគក្កាម៖ 

 ការផ្ទល ស់បត រូកិចចសនាធានារា៉ា ប់រងស៊ុែភាេឯកជន និងធានារា៉ា ប់រង 
Medicare ផ្ែលក្ត្វូគចញម្ែលគសវា  

 ការទូ្ទាត់្ផ្ែលទ្ទួ្លបានេីផ្ននការធានារា៉ា ប់រងស៊ុែភាេឯកជន 
និងការធានារា៉ា ប់រង Medicare ផ្ែលក្ត្វូគចញម្ែលគសវា 

 
គធវ ើបចុ្បបនែភាេ ផ្ែ ៨/២០២០ 

 

 



 
 

គោលនគោបាយជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់ក្កមុហ ៊ុនសាជីវកមមមនទ ីរគេទ្យគ្ល ីនិច Lahey  ទ្ំេ័រទ្ី 30 
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ឧបសមព ័នធទ្ី 5 

 
អនកនតល់ព្វានិ
ងរៃ ីនចិ— ា្ ិត្ 
និងមិន ា្ ិត្កន ុង
ការនតល់ជំនួយ 

ពោលការណ៍ជំនួយដននកហរិញ្ញ វត្ថ ុពនោះ ប្ររបែណត ប់រល់ការចណំ្តយរប្់មនារីពេទយ 
ពៅតាមទតីាងំែូចខាងពប្រកាម៖ 
 

 មនទ ីរគេទ្យ និងមជឈមែឌ លគវជជសារសត  Lahey, 41 Mall Road, Burlington, MA 

 មជឈមែឌ លគវជជសារសត  Lahey, Peabody, 1 Essex Center Drive, Peabody, MA 

 មនទ ីរគេទ្យ និងមជឈមែឌ លគវជជសារសត  Lahey, 20 Wall Street, Burlington, MA 

 មនទ ីរគេទ្យ និងមជឈមែឌ លគវជជសារសត  Lahey, 31 Mall Road, Burlington, MA 

 មនទ ីរគេទ្យ និងមជឈមែឌ លគវជជសារសត  Lahey, 5 Federal Street, Danvers, MA 

 មនទ ីរគេទ្យេិនិត្យ Lahey, Lexington, 16 Hayden Avenue, Lexington, MA 

 មនទ ីរគេទ្យ និងមជឈមែឌ លគវជជសារសត  Lahey, 50 Mall Road, Burlington, MA 

 មនទ ីរគេទ្យ និងមជឈមែឌ លគវជជសារសត  Lahey, 67 Bedford Street, Burlington, 
MA 

 
ពោលនពោានជនួំយដននកហិរញ្ញ វត្ថ ុពនោះ 
ក៏មានវសិាលភាេប្ររបែណត ប់ពលើការរិត្នលៃរប្់បរុរល 
និងអងរភាេដែលានរយកន ុងទំេ័រទី 1-15 ននឯកសារភាជ ប់ដែលមានចំណងពជើង 
“អនកនតល់ព្វានិងរៃ ីនិច ដែល ា្ ិត្នងិមិន ា្ ិត្កន ុងការនតល់ជំនួយ” 
្ប្រមាប់ព្វាេាាលដែលនតល់ឲ្យកន ុងមនា ីរពេទយដែលរយខាងពលើ។  

 
្ប្រមាប់អនកនតល់ព្វាដែលមានរយកន ុងទំេ័រទី 16 
ននឯកសារភាជ ប់ដែលមានចំណងពជើង “អនកនតល់ព្វានិងរៃ ីនិច 
ដែល ា្ ិត្នងិមិន ា្ តិ្កន ុងការនតល់ជំនួយ” ពោលនពោាយជំនួយដននកហិរញ្ញ វត្ថ ុពនោះ 
មានវសិាលភាេប្ររបែណត ប់ប្រត្ឹមនលៃេាាលពៅមនា ីរពេទយប ុពណ្តណ ោះ។ 
វាមិនមានវសិាលភាេប្ររបែណត ប់នលៃេាាលេីអនកនតល់ព្វាជាបុររល 
និងអងរភាេដែលមានរយពៅទំេ័រទី 16 ននឯកសារពោង។ 
អនកជំងឺប្រត្វូានពលើកទឹកចតិ្តឲ្យទំន្ទក់ទំនងអនកនតល់ព្វាទាងំពនោះពដាយផ្ទា ល់ 
ពែើមបីពមើលថាពត្ើេួកោត្ម់ាននតលជ់ំនួយអវ ីខៃោះ និងពែើមបីពរៀបចំការទូទាត្។់  

 
 
 

ពធវ ើបចុ្បបននភាេ ដខ 7/2021 

 



 
 

គោលនគោបាយជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់ក្កមុហ ៊ុនសាជីវកមមមនទ ីរគេទ្យគ្ល ីនិច Lahey  ទ្ំេ័រទ្ី 31 
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ឧបសមព ័នធទ្ី 6 

 
លទធភាេននការ
ទទួលានឯក
សារ 

េ័ត៌្មានសត ីេីគោលនគោបាយជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់ LHMC 
គសចកត ីសគងខបជាភាសាសក្មាយ  កយគសែ ើស៊ុជំំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុ 
 កយគសែ ើស៊ុំជំនួយគលើការែវោះខាត្ម្នការទូ្ទាត់្គសវាគវជជសារសត  
និងគោលនគោបាយឥែទាន និងការក្បមូលក្បាក់របស់ LHMC 
អាចរកបានសក្មាប់អែកជងឺំ និងសហគ្មន៍ផ្ែលបគក្មើគដ្ឋយ LHMC 
តាមរយៈក្បភេជាគក្ចើនគដ្ឋយមិនគិ្ត្ម្ែលែូចជា៖ 
 

1. អែកជំងឺ 
និងអែកធានាអាចគសែ ើស៊ុំចាប់ែត្ចមលងឯកសារទាងំអស់ទាក់ទ្ងនឹងជំនួ
យផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុ និងឥែទាន និងការក្បមូលក្បាក់ 
គហើយអាចគសែ ើស៊ុំជំនួយកន ុងការបំគេញទាងំជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុ 
និងដ្ឋក់ កយស៊ុំភាេែវោះខាត្គែើមបីទ្ទួ្លបានគសវាគវជជសារសត  
តាមរយៈទូ្រស័េទ ក្បអប់សំប៊ុក្ត្ ឬគដ្ឋយផ្ទទ ល់គៅ៖ 

 
LHMC 

ផ្នែកក្បឹកាគោបល់ហិរញ្ញ វត្ថ ុ 
41 urlington Mall Road 
Burlington, MA 01803 

2. អែកជំងឺ 
និងអែកធានាអាចទាញយកឯកសារទាងំអស់ផ្ែល ក់េ័នធនឹងគោលនគោ
បាយជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុ និងឥែទាន 
និងការក្បមូលក្បាក់េគីគ្ហទំ្េ័រសាធារែៈ LHMC៖ 

https://www.lahey.org/lhmc/your-visit/insurance-billing-records/finan

cial-counseling-assistance/ 
 
គោលនគោបាយជំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុ គសចកត ីសគងខបជាភាសាសក្មាយ 
 កយគសែ ើស៊ុំជំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុ 
 កយគសែ ើស៊ុំជំនួយភាេែវោះខាត្កន ុងការទូ្ទាត់្គសវាគវជជសារសត  
និងគោលនគោបាយក្បមូលក្បាក់ និងឥែទាន នឹងក្ត្វូបកផ្ក្បជាភាសាចមបង 
ផ្ែលគក្បើក្បាស់គដ្ឋយមន៊ុសសតិ្ចជាង ១.០០០ នាក់ ឬ ៥% 
ម្នក្បជាជនកន ុងសហគ្មន៍ផ្ែលមានទី្តាំងរបស់ LHMC ។ 
 
LHMC បិត្ក្បកាសគសចកត ីជូនែំែឹងអំេីការនតល់ជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុ 
ែូចផ្ែលមានផ្ចងគៅកន ុងគោលនគោបាយគនោះគៅកន ុងទី្តាំងែូចខាងគក្កាម៖ 
 

1. ទី្តាំងខាងម៊ុែ ទី្តាងំសក្មាប់អែកជំងឺ  កផ្នលងទ្ទួ្លគភាៀវ 
ឬកផ្នលងគនសងគទ្ៀត្ រមួទាងំ នាយកដ្ឋា នសគរ គ្ ោះបនាទ ន់ 
គែើមបីប ក្ រការមនទ ិលសងសយ័ 

2. កផ្នលងទ្ទួ្លគភាៀវ ឬកផ្នលងគនសងគទ្ៀត្ 
គៅទ្ីតាំងផ្ែលទ្ទួ្លបានការអន៊ុញ្ញញ ត្េីមនទ ីរគេទ្យ និង  

3. ផ្នែកនតលក់ារក្បឹកាផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុែល់អែកជំងឺ 
 
ប័ែណ ក្បកាសផ្ែលបានបិទ្នាយ គឺ្អាចគមើលគ ើញោ ងចាស់ (ទ្ំហំ ៨.៥ x  ១១ អ៊ុញី) 
និងអាចគមើលគ ើញ ចំគ ោះអែកជំងឺផ្ែលមកគមើលតំ្បន់ទាងំគនោះ។ 
ប័ែណ ក្បកាសផ្ចងថា៖ 
 

ព្ចកតជូីនែំណងឹអំេីជំនួយដននកហិរញ្ញ វត្ថ ុ 
មនទ ីរគេទ្យនតល់ជូននូវកមម វធីិជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុជាគក្ចើនក្បគភទ្ែល់អែកជំងឺផ្ែលមា



 
 

គោលនគោបាយជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់ក្កមុហ ៊ុនសាជីវកមមមនទ ីរគេទ្យគ្ល ីនិច Lahey  ទ្ំេ័រទ្ី 32 
កំផ្ែច៊ុងគក្កាយ ផ្ែ សីហា ឆ្ែ ំ 2020 

នលកខែៈសមបត្ត ិក្គ្ប់ក្ោន់។ គែើមបីែឹងថា 
គត្ើអែកមានសិទ្ធិទ្ទួ្លបានជំនួយគលើគសវាេាបាលេីមនទ ីរគេទ្យរបស់អែកផ្ែរឬគទ្ 
សូមគៅកាន់ការោិល័យក្បឹកាគោបល់ផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់គយើង គៅជាន់ទី្ ១ 

ម្នសាលធំ ម្នទូ្រស័េទគៅគលែ ៧៨១-៧៤៤-៨៨១៥ សក្មាប់េ័ត៌្មានគនសងៗសត អំីេ ី
កមម វធីិ និងគសវាកមមរបស់វា។ 

 
 
 
 
 
ប្របវត្ត ិននពោលន
ពោាយ 

 
 
 
 

កាលបរពិចេទ ្កមមភាេ 

កញ្ញញ  ២០១៦ គោលនគោបាយក្ត្វូបានអន៊ុម័ត្េីក្ក ុ
មក្បឹកាភិបាលផ្នែកចាប់ 

កកកដ្ឋ 2020 គធវ ើបចុ្បបនែភាេបញ្ជ ីអែកនតល់គសវា 

សីហា 2020 ផ្កផ្ក្បគោលនគោបាយ 
គដ្ឋយមានការអន៊ុម័ត្េី BILH 
EVP/CFO 
និងក្កមុក្បឹកាភិបាលផ្នែកហិរញ្ញ ឹក 
LHMC 
ផ្ែលមានអំណ្តចកន ុងការផ្កផ្ក្បគនោះ 

7/2021 គធវ ើបចុ្បបនែភាេបញ្ជ ីអែកនតល់គសវា 

 



 

 

 


