
 
 
 
 
 
 
េសចក� ីសេង�ប���ម�� ៃនេ�លនេ��យជំនួយែផ�កហិរ�� វត� � 
 
�ជីវកម�មន� ីរេពទ្យ Northeast ែដល�នមន� ីរេពទ្យ Addison Gilbert និងមន� ីរេពទ្យ Beverly សុទ�ែត�មន� ីរេពទ្យស្រ�កព��ល
ែដលមិនែស� ងរក្រ�ក់ចំេណញ និងមន� ីរេពទ្យ BayRidge �មន� ីរេពទ្យព��លជំងឺផ� �វចិត�ែដលមិនែស� ងរក្រ�ក់ចំេណញ (េ��ត់� 
“NHC”) ែដល្រត�វ�នបេង� ើតេឡើងេដើម្ីបបេ្រមើេសចក� ី្រត�វ�ររបស់្រប�ជនក� �ងរដ� Massachusetts និងតំបន់ជំុវ �ញ។ មន� ីរេពទ្យេប���
ចិត�ក� �ង�រផ�ល់េស�េវជ���ស� ដល់អ�កជំងឺ េ�យមិនគិតពលីទ��ពក� �ង�រទូ�ត់្រ�ក់របស់ពួកេគ។ NHC ទទួល�� ល់� មិនែមន
អ�កជំងឺ�ងំអស់សុទ�ែត�នធន�នហិរ�� វត� � េដើម្ីបទូ�ត់វ �ក�យប្រតមន� ីរេពទ្យេ�ះេទ។ េសចក� ីសេង�ប����ម�� េនះផ�ល់នូវ
ព័ត៌�នមូល�� ន អំពីេ�លនេ��យជំនួយែផ�កហិរ�� វត� �របស់េយើង។ 
 
េ�លនេ��យជំនួយែផ�កហិរ�� វត� �របស់ NHC 
បុគ�លិក្របឹក�ែផ�កហិរ�� វត� �របស់េយើងនឹងជួយបុគ�ល�� ក់ៗ 
ក� �ង�រ�ក់�ក្យេស� ើសំុកម� វ �ធី���� ប់រងសុខ�ពរបស់រ��
ភិ�លែដលសម្រសប និងបំេពញ�ក្យេស� ើសំុជំនួយហិរ�� វត� �
េ�យឥតគិតៃថ�។ កម� វ �ធីជំនួយហិរ�� វត� �ផ�ល់�រសេ��� ះ
ប�� ន់ និងេស�កម��ំ�ច់ែផ�កេវជ���ស� េផ្សងេទៀតែដល
សម្រសប េ�យឥតគិតៃថ�ដល់អ�កជំងឺែដល�នលក�ណៈ
សម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់។ មិន�អ�កជំងឺ�� ន���� ប់រង ឬ��
�� ប់រង�នតិចតួចេ�ះេទ ពួកេគ�ច�ក់�ក្យេស� ើសំុជំនួយ
ហិរ�� វត� ��ន។ េ�េពលទទួល�ន�រអនុម័ត អ�កជំងឺ�ច
នឹងទទួល�នជំនួយដូច�ងេ្រ�ម េ�យែផ�កេលើសមតុល្យ
របស់អ�កជំងឺេលើេស�កម�េវជ���ស� ែដល្រត�វ�� ប់រង៖ 
 
�រព��លេ�យសប្ប� រសធម៌  

ក្រមិត�ព្រកី្រករបស់រដ� ចំនួនៃនជំនួយ 

េ�ក្រមិត ឬេ្រ�ម 400% 100% 
 
�រលំ�កក� �ង�រទូ�ត់ែផ�កេវជ���ស�  
�រប�� � ះតៃម� ១០០% ស្រ�ប់អ�កជំងឺែដលវ �ក�យប្រត
ព��លរបស់េគេ្រចើន�ង ឬេស� ើនឹង ២៥% ៃន្រ�ក់ចំណូល
្រគ��រសរុបរបស់ពួកេគ។ 
សំ�ល់៖ មន� ីរេពទ្យមិនែមនៃដគូ���� ប់រង សហ��
�� ប់រង និង�រ�ត់កង សុទ�ែតមិន�នសិទ�ទិទួល�ន
ជំនួយហិរ�� វត� �េទ។ មិន�នករណី�ែដលអ�កជំងឺែដល 
ទទួល�នជំនួយហិរ�� វត� �នឹង្រត�វ�នគិតៃថ�េ្រចើន�ង
ចំនួនទឹក្រ�ក់េលើវ �ក�យប្រតទូេ�ស្រ�ប់អ�កជំងឺេ្របើ្រ�ស់
េស����� ប់រងេ�ះេឡើយ។ 
 
 វ �ធីេដើម្ីបទទួល�នឯក�រៃន�ក្យេស� ើសំុ និងេ�ល
នេ��យកម� វ �ធីជំនួយហិរ�� វត� �របស់េយើង 
អ�ក�ចទទួល�នឯក�រេ�លនេ��យ និង�ក្យេស� ើសំុ
របស់េយើងេ�យឥតគិតៃថ� �មមេធ��យ�ងេ្រ�មៈ 
• https://www.beverlyhospital.org/locations--

services/patients--visitors'-guide/billing--patient-
accounts 

• េ��ន់�រ ��ល័យពិេ្រ�ះេ�បល់ែផ�កហិរ�� វត� �របស់េយើង
ែដល�នទី�ំងេ�៖ 
មន� ីរេពទ្យ និងមជ្ឈមណ� លេវជ���ស�  Lahey  
�លធំ 
41 Mall Road 
Burlington MA, 01803 

• េស� ើសំុឯក�រឲ្យេផ�ើ�មៃ្របសណីយ៍ ឬ�េអឡិច្រត�និក េ�យ
ទូរស័ព�មកេលខ (៧៨១) ៧៤៤-៨៨១៥ (អ�កក៏�ចេ�មក
េលខេនះ េដើម្ីបេស� ើសំុជំនួយក� �ងដំេណើរ�រ�ក់�ក្យេស� ើសំុ
ផងែដរ។) 

 
 
 

 

េ�លនេ��យ �ក្យេស� ើសំុជំនួយហិរ�� វត� � និងឯក�រសេង�ប�
���ម�� �ចរក�នេ�ក� �ង���េ្រចើន 
េ�លនេ��យ �ក្យេស� ើសំុជំនួយហិរ�� វត� � និងឯក�រសេង�ប�
���ម��  �ន��ដូច�ងេ្រ�ម៖ 

��ងំ ្រគីអូល (ៃហទី) អុី�លី 
ប៉ទុយ�� ល់ ្រកិក រុស្ស� ី 

��៉នី ហុីនឌី គូជូ�� ទី 

�ន�� � ចិន (�ម�� ) ចិន (េដើម) 
េអស�ញ ជប៉ុន កូេរ� 

ែខ� រ េវៀត�ម ��� ប ់

អង់េគ�ស   
 
 វ ��ល�ពៃនេ�លនេ��យជំនួយែផ�កហិរ�� វត� � 
អ�កជំងឺ្រត�វែត�ក់�ក្យេស� ើសំុកម� វ �ធី���� ប់រងសុខ�ពរបស់     រ
�� ភិ�លក� �ងរយៈេពល ៦ ែខៃន�រ�ក់�ក្យេស� ើសំុជំនួយហិរ�� វត� � 
េដើម្ីប�នសិទ�ិទទួល�នជំនួយព ីNHC។ អ�កជំងឺ ឬ អ�ក���ច
�ក់�ក្យេស� ើសំុជំនួយហិរ�� វត� �្រគប់េពលរហូតដល់ពីររយែសសិប 
(២៤០) ៃថ� ប�� ប់ពីទទួល�ន វ �ក�យប្រតអនុ�� តឲ្យេចញពីមន� ីរ
េពទ្យេលើកដំបូង។ 
 
្របគល់�ក្យេស� ើសំុែដល�នបំេពញរចួរបស់អ�កមក៖ 
�រ ��ល័យ្របឹក�េ�បល់ែផ�កហិរ�� វត� � 
41 Mall Road 
Burlington MA, 01803 
្របសិនេបើអនុម័ត ជំនួយែផ�កហិរ�� វត� ��ចេ្របើ្រ�ស់�នេ�៖  
• មន� ីរេពទ្យ Anna Jaques  
• មន� ីរេពទ្យ Addison Gilbert 
• មន� ីរេពទ្យ BayRidge   
• មជ្ឈមណ� លេវជ���ស�  Beth Israel Deaconess 
• មន� ីរេពទ្យ Beth Israel Deaconess Milton 
• មន� ីរេពទ្យ Beth Israel Deaconess Needham 
• មន� ីរេពទ្យ Beth Israel Deaconess Plymouth 
• មន� ីរេពទ្យ Beverly 
• មន� ីរេពទ្យ និងមជ្ឈមណ� លេវជ���ស�  Lahey 
• មជ្ឈមណ� លេវជ���ស�  Lahey, Peabody 
• មន� ីរេពទ្យ Mount Auburn  
• មន� ីរេពទ្យ New England Baptist 
• មន� ីរេពទ្យ Winchester  

 
ស�� ល់៖ ្រគ�េពទ្យមួយចំនួនមិន្រត�វ�ន�ប់ប�� �លេ�ក� �ង
េ�លនេ��យជំនួយហិរ�� វត� �របស់ NHC េទ។ សូមចូលេមើល
េគហទំព័ររបស់េយើង ឬទំ�ក់ទំនងមក�ន់េលខ (៧៨១) 
៧៤៤-៨៨១៥។

https://www.beverlyhospital.org/locations--services/patients--visitors'-guide/billing--patient-accounts
https://www.beverlyhospital.org/locations--services/patients--visitors'-guide/billing--patient-accounts
https://www.beverlyhospital.org/locations--services/patients--visitors'-guide/billing--patient-accounts


 

 

 


