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ពរសកកម្មររស់ Lifespan គឺព ើម្បផី្ដល់ជូនសុែភាេប្រករពោយោរយកឆិត្តទ្ុកោក់។ ពៅកែុងោរព្វើឲ្យពជឿនពលឿនពៅម្ុែថ្នពរសកកម្មពនេះ ពោលនពោ
បាយជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ (FAP) ររស់ Lifespan  នតល់ជូន ល់អែកជំងឺផ្ លមានសិទ្ធទិ្ទ្ួលបាននូវោរផ្ងទំពវជជសាស្តសតផ្ លមានោររញុ្្េះត្ថ្ម្ៃម្ួយភាគ ឬទំង
ប្សុង។ ោរផ្ងទំផ្ លមានសិទ្ធិទទួលបានរមួ្មាន ផ្ត្ម្ិនកំណត្់ប្ត្ឹម្ផ្ត្ោរផ្ងទំផ្ លប្ត្ូវបានកំណត្់និយម្ន័យថាជាោរសពស្ត រ្ េះរន្ទទ ន់ និងពសវាកម្ម
ផ្ងទំសុែភាេផ្ លមានលកខណៈចំបាឆ់ផ្នែកពវជជសាស្តសត ថ្ទ្ពទ្ៀត្ផ្ លប្ត្ូវបាននតល់ជូនពោយសម្ព័នធសាខាររស់ Lifespan ពន្ទេះព ើយ។ សម្ព័នធសាខាររស់ 
Lifespan រមួ្មានម្នទីរពេទ្យ Emma Pendleton Bradley Hospital ប្កុម្ហ ុនសាជីវកម្ម Lifespan Physician Group, Inc., ម្នទីរពេទ្យ Newport 
Hospital  ម្នទីរពេទ្យ Rhode Island Hospital (រមួ្រញូ្្លទំងម្នទីរពេទ្យកុមារ Hasbro) និងម្នទីរពេទ្យ Miriam Hospital ផ្ លប្ត្ូវបាននិោយសំពៅជារមួ្ 
ចាប់ពីដពលដនេះតដៅថាជា Lifespan។ ពសវាកម្មផ្ងទំសពស្ត រ្ េះរន្ទទ ន់ប្ត្ូវបាននតល់ជូន ល់អែកជំងឺទំងអស់ផ្ លមានវត្តមានពៅោនផ់្នែកសពស្ត រ្ េះរន្ទទ ន់ររស់ 
Lifespan ម្ិនថាអែកជំងឺមានសញ្ជជ ត្ិ មានសាថ នភាេអពន្ទត ប្រពវសន៍ ឬសម្ត្ថភាេកែុងោររងប់្បាក់ោ៉ា ងពម្៉ាឆពន្ទេះព ើយ។ ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុម្ិនផ្ម្នជា
ពប្គឿងជំនួសឲ្យទ្ំនួលែុសប្ត្ូវផ្ទទ ល់ែៃួនពន្ទេះពទ្។ អែកជំងឺផ្ លផ្សវងរកជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុប្ត្ូវផ្ត្ោក់ពាកយសំុជំនួយ ពហើយប្ត្ូវបានរេំឹងទ្ុកថានឹងសហោរជា
ម្ួយពោលនពោបាយ និងនីត្ិវ ិ្ ីររស ់Lifespan ពៅកែុងោរទ្ទ្ួលបានជំនួយផ្ររពន្ទេះ។ អែកោក់ពាកយសំុផ្ លមានសម្ត្ថភាេផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថុកែុងោរទ្ិញ
ោរធាន្ទរ៉ារ់រងសុែភាេនឹងប្ត្ូវបាននតល់ជូននូវេ័ត្៌មានទក់ទ្ងនឹងជពប្ម្ើសធាន្ទរ៉ារ់រងផ្ លមាន ពហើយប្ត្ូវបានពលើកទ្ឹកឆិត្តឲ្យោក់ពាកយសំុ។ អែកោក់ពាកយ
សំុផ្ លអាឆនឹងមានសិទ្ធិទទួលបានកម្មវ ិ្ ីផ្ងទំសុែភាេផ្ លឧរត្ថម្ភពោយរោា ភិបាល  ូឆជាកម្មវ ិ្ ី Medicaid នឹងប្ត្ូវបានពគត្ប្ម្ូវឲ្យោក់ពាកយសំុកម្មវ ិ្ ី
ផ្ររពន្ទេះជាម្ព្ោបាយថ្នោររង់ថ្ងៃវកិកយរប្ត្ម្នទីរពេទ្យររស់េកួពគ។ ព័ត៌មានលម្អិត្សតីអំេីពោលនពោបាយ និង ំពណើ រោរោក់ពាកយសំុប្ត្ូវបានសពងខរពៅ
កែុងទ្ីពនេះ។ 
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សទទ នុប្កម្ 

សប្មារ់ពោលរំណងថ្ន FAP និយម្ន័យ ូឆត្ពៅពនេះនឹងយកម្កអនុវត្ត៖

• "501(r)" មានន័យថាផ្នែក 501(r) ថ្នប្កម្ប្បាក់ឆំណូលថ្នទកែុង និងរទ្រញ្ញត្តិផ្ លប្ត្ូវបានប្រោសឲ្យពប្រើប្បាស់ពៅពប្ោម្ប្កម្ពន្ទេះ។
• "ឆំនួនទ្កឹប្បាក់ផ្ លជាទូ្ពៅប្ត្វូបានពឆញវកិកយរប្ត្គិត្ថ្ងៃ" ឬ "AGB" មានន័យថា ទក់ទ្ងនឹងោរផ្ងទំសពស្ត រ្ េះរន្ទទ ន់

ឬោរផ្ងទំផ្ លចំបាឆ់ផ្នែកពវជជសាស្តសត ថ្ទ្ពទ្ៀត្ ឆំនួនទ្ឹក
ប្បាក់ផ្ លតាម្្ម្មតាប្ត្ូវបានពគពឆញវកិកយរប្ត្គិត្ថ្ងៃឆំពពាេះរុគរលផ្ លមានប្កុម្ហ ុនធាន្ទរ៉ារ់រងរ៉ារ់រងពៅពលើោរផ្ងទំផ្ររពន្ទេះ។

• "សហគម្ន៍" មានន័យថា តំបន់ពសវាកម្មសព្មាប់ប្គរ់ម្នទីរពេទ្យ និងម្នទីរេោបាល Lifespan ទំងអស់ផ្ លសថិត្ពៅទ្ូទំងរ ា Rhode
Island និងរ ា Massachusetts។

• "ប្កមុ្ទក់ទ្ងនឹងពរគវនិិឆេ័យ (DRGs) "  ប្រេ័នធរង់ថ្ងៃទ្ូទត្់ផ្ លប្ត្ូវបានរពងកើត្ព ើងពៅពប្ោម្កម្មវ ិ្ ី Medicare ផ្ លពៅកែុង
ពន្ទេះត្ថ្ម្ៃប្រត្ិរត្តិោរថ្នោរឆូលសប្មាកផ្ររេិពប្ោេះជំងឺកែុងននម្នទីរពេទ្យផ្ងទំជំងឺប្សួឆប្សាវប្ត្ូវបានចត្់ព្បដេទឲ្យដៅជាព្កុមដែល
មានលកខណៈដតមួយោម នេីរ។ DRG នីម្ួយៗមានទ្ម្ៃន់ថ្នោររង់ថ្ងៃទ្ូទត្់ផ្ លប្ត្ូវបានចត្់តាងំសប្មារ់វាពោយផ្នអកពៅពលើ្នធាន
ម្្យម្ភាគផ្ លប្ត្ូវបានពប្រើប្បាស់ ព ើម្បេីោបាលអែកជំងឺថ្នកម្មវ ិ្ ី Medicare ពៅកែុង DRG ពន្ទេះ។

• "ោរផ្ងទផំ្ លប្ត្វូបានរញុ្្េះត្ថ្ម្ៃ" មានន័យថា ោររញុ្្េះត្ថ្ម្ៃម្ួយផ្នែកពឆញេីឆំននួទ្ឹកប្បាក់ផ្ លប្ត្ូវបានជំពាក់ពោយអែកជំងឺផ្ ល
មានលកខណៈសម្បត្តិប្គរ់ប្ោន់ពៅពប្ោម្ FAP។

• "ោរផ្ងទសំពស្ត រ្ េះរន្ទទ ន់" មានន័យថា ស្ថា នភាពពវជជសាស្តសតផ្ លរ ា្ ញពឆញខ្លួនវាម្កដោយពរគសញ្ជញ ប្សួឆប្សាវថ្នភាេ្ៃន់្ៃរប្គរ់
ប្ោន់ រហូត្ ល់ថាែ ក់ថាអវត្តមានថ្នោរយកឆិត្តទ្ុកោក់ពវជជសាស្តសតភាៃ ម្ៗអាឆនឹងប្ត្ូវបានពគរេំឹងទ្ុកោ៉ា ងសម្ពហត្ុនលថានឹងន្ទំម្កនូវ
ោរោក់សុែភាេថ្នរុគរលមាែ ក់ពន្ទេះពៅកែុងម្ហនតរយ្ៃន់្ៃរ ោរឆុេះងម្ងយប្ទ្ុឌពប្ទម្ឆំពពាេះម្ុែ្ររងោយ
ឬវរិត្តិម្ុែ្រ្ៃន់្ៃរថ្នសររីងរ ឬផ្នែករងោយណាម្ួយ ឬោក់សុែភាេររស់រុគរលមាែ ក់ពន្ទេះឲ្យសថិត្ពៅកែុងម្ហនតរយ្ៃន់្ៃរ។

• "ោរោក់ពាកយសំុពោលនពោបាយជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ  ("FAP")" មានន័យថា េ័ត្៌មាន និងឯកសារផ្ លអម្ម្កជាម្ួយផ្ លអែកជំងឺោក់
រញ្ជូ ន ព ើម្បោីក់ពាកយសំុជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុពៅពប្ោម្ FAP ររស់ Lifespan។ Lifespan អាឆនឹងទទួលបានេ័ត្៌មានេីអែកជងំឺជាលាយ
លកខណ៍អកសរ ឬពោយផ្ទទ ល់មាត្់ (ឬរនសរំញូ្្លោែ ថ្នអវីទំងេីរពនេះ)។

• "តារងកប្ម្ិត្ភាេប្កីប្កររស់សហេ័នធ (FPL) " តារងពៅកែុងកម្មវ ិ្ ី Lifechart ររស់ Lifespan ផ្ លជួយ ពៅកែុងោរកំណត្់ថាពត្ើ អែក
ជំងមឺានលកខណៈសម្បត្តិប្គរ់ប្ោន់សប្មារ់ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុផ្ រឬពទ្ ពោយផ្នអកពលើម្ព្ោបាយហិរញ្ញ វត្ថុររស់េួកពគ ពៅពេលពប្រៀរព្ៀរ
ពៅនឹងពោលោរណ៍ផ្ណន្ទំភាេប្កីប្កររស់សហេ័នធ។

• "ោរគិត្ថ្ងៃ ុល "  ឆំនួនទ្ឹកប្បាក់ផ្ លប្ត្ូវបានរយន្ទម្ពៅពលើតារងរយររោិយោរគិត្ថ្ងៃថ្នម្នទីរសាថ រ័នម្នទីរពេទ្យររស់ Lifespan
សប្មារ់ពសវាកម្មផ្ លមានសិទ្ធិទទួលបានពៅពប្ោម្ FAP។ របាយោរណ៍វកិកយរប្ត្គិត្ថ្ងៃផ្ លប្ត្ូវបានពឆញពោយម្នទីរពេទ្យ Lifespan
សប្មារោ់រផ្ងទំផ្ លប្ត្ូវបានធាន្ទរ៉ារ់រងពៅពប្ោម្ FAP អាឆនឹងផ្ងៃងពរៀរររ់នូវោរគិត្ថ្ងៃ ុលសប្មារ់ោរផ្ងទំផ្ររពន្ទេះ ពហើយអនុវត្ត
ប្បាក់ឧរត្ថម្ភ ោររញុ្្េះត្ថ្ម្ៃ ឬោរោត្់យកតាម្កិឆ្សនោពៅពលើោរគិត្ត្ថ្ម្ៃ ុល ឲ្យផ្ត្ថាទ្ឹកប្បាក់េិត្ប្បាក ផ្ លរុគរលមាែ ក់ពន្ទេះទ្ទ្ួល
ែុសប្ត្ូវពោយផ្ទទ ល់ែៃួនកែុងោររង់ថ្ងៃទ្ូទត្់ត្ិឆជាងោរគិត្យកថ្ងៃ ុលសប្មារ់ករណីផ្ររពន្ទេះ។

• "ប្បាក់ឆំណូល "  រមួ្មានប្បាក់ឈ្ែួល ប្បាក់ផ្ែ ប្បាក់ឆំណូលរកសីុពោយែៃួនឯង ប្បាក់សំណងសប្មារ់ភាេអត្់មានោរ្រព្វើ
ប្បាក់សំណងពប្ោេះថាែ ក់កែុងោរ្រ ោររង់ថ្ងៃទ្ូទត្់ម្កេីរររសនតិសុែសងរម្ ជំនយួសាធារណៈ អត្ថប្រពោជន៍អត្ីត្យុទ្ធជន ជំនួយោំ
ពារកូន ប្បាក់អាហារកិឆ្ ជំនួយផ្នែកអរ់រ ំអត្ថប្រពោជន៍ររស់ជនរងពប្ោេះរឆួនុត្េីពប្ោេះថាែ ក់ ប្បាក់ពសា្ននិវត្តន៍ ប្បាក់ឆំណូល
បានេីោរឆូលនិវត្តន៍ ោរធាន្ទរ៉ារ់រង្ម្មតា និងោររង់ថ្ងៃទ្ូទត្់ប្បាក់រំណាឆ់ប្រចំឆ្ែ  ំ ប្បាក់ឆំណូលម្កេីអឆលនប្ទ្េយ និងសងរហ្ន
ថ្ងៃឈ្ែួលជួលផ្ លបានទ្ទ្ួល ោរប្បាក់/ប្បាក់ភាគលាភ  និងប្បាក់ឆំណូលម្កេីប្រភេពនសងៗ ថ្ទ្ពទ្ៀត្។

• "LifeChart "   ប្រេន័ធឯកសារកំណត្់ប្តាេ័ត្៌មានសុែភាេពអ ិឆប្ត្ូនិឆផ្ លមានលកខណៈនរុ ំរញូ្្លោែ ររស់ Lifespan។
• "ប្ទ្េយសកម្មផ្ លអាឆរតូ រជាប្បាក់ដោយងាយ "មានន័យថា ជាប្ទ្េយសកម្មផ្ លអាឆប្ត្ូវបានរំផ្រៃងឲ្យពៅជាសាឆ់ប្បាក់ពៅ

កែុងរយៈពេល ៏ែៃី
ពោយមានោរបាត្់រង់ត្ថ្ម្ៃត្ិឆត្ួឆ ឬោម នបាត្់រង់ត្ថ្ម្ៃ។ ឧទហរណ៍រមួ្មាន៖ គណនីចរនត គណនីសនស ំពោលនពោបាយធាន្ទរ៉ារ់រង
(ត្ថ្ម្ៃសាឆ់ប្បាក់) ភាគហ ុន គណនីរពញ្ញ ើប្បាក់មានោលកំណត្់ គណនីម្ូលនិ្ិសងរហ្ន និង 401K’s/IRA’s (ព្តូវដតឈានែល់អាយុ
ឆូលនិវត្តនអ៍របររមា ព ើម្បបី្ត្ូវបានចត្់ទ្ុកថាមានលកខណៈអាឆរតូរជាប្បាក់បានពោយ្យប្សួល)។

• "កម្មវ ិ្ ីជំនួយពវជជសាស្តសត" កម្មវ ិ្ ីសហេ័នធ នងិរ ារមួ្ោែ ផ្ លជួយ ជាម្ួយនឹងត្ថ្ម្ៃពវជជសាស្តសតសប្មារ់រុគរលផ្ លមានប្បាក់ឆំណូល
និង្នធានមានកប្ម្ិត្។
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• "ោរផ្ងទផំ្ លចបំាឆ់ផ្នែកពវជជសាស្តសត" ប្ត្ូវបានឲ្យនិយម្ន័យពៅកនុងដសៀវដៅដណនំផ្ លយកជាសមាអ ងររស់អែកនតល់ពសវាកម្មកែុងកម្មវ ិ្ ី
Medicaid ថ្នរ ា Rhode Island ថាជាពសវាកម្មពវជជសាស្តសត សលយសាស្តសត ឬពសវាកម្ម ថ្ទ្ពទ្ៀត្ផ្ លប្ត្ូវោរសប្មារ់ោររ ក្ រ ោរព្វើពរគ
វនិិឆេ័យ េោបាលឲ្យជាោឆ់ ឬេោបាលស្ថា នភាពផ្ លទក់ទ្ងនឹងសុែភាេរមួ្មានពសវាកម្មផ្ររពន្ទេះ ផ្ លចំបាឆ់ ព ើម្បរី ក្ រោរផ្ទៃ ស់រតូរ
ផ្ លមានលកខណៈងយឆុេះពៅកែុងសាថ នភាេសុែភាេពវជជសាស្តសត ឬសុែភាេនៃូវឆិត្ត។

• "អែកជំង"ឺ មានន័យថាម្នុសសទំងឡាយផ្ លទ្ទ្លួោរផ្ងទំពវជជសាស្តសតដែលមានសិទ្ធិទទួលបានេីម្នទីរពេទ្យ Lifespan។
• "អែកស ូម្ត្ោិបំ្ទ្ហិរញ្ញ វត្ថុ ររស់អែកជំងឺ (PFA)/អែកនតល់ប្រឹកាពោរល់ដផ្នកហិរញ្ញ វត្ថុអែកជំងឺ (PFC) " និពោជិត្ Lifespan ផ្ លជួយ អែក

ជំងឺផ្ លរង់ថ្ងៃពោយែៃួនឯងជាម្ួយនឹង ំពណើ រោរយល់ែឹង  ពហើយោកព់ាកយសំុជពប្ម្ើសោរធាន្ទរ៉ារ់រងពវជជសាស្តសត ឬជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ។
• "អ្នកជំងឺដែលព្តវូបានធានរ៉ាប់រងមិនព្រប់ព្ាន់" មានន័យថាអ្នកជំងឺដែលមានោរធានរ៉ាប់រងឯកជន ឬស្ថធារណៈ ដតដែលជាប់មាននលល

ដវជជស្ថស្តសតខ្ពស់ទាក់ទងនឹងព្បាក់ចំណូលព្រួស្ថររបស់អ្នកជំងឺ និងដែលមិនមានសិទធិទទួលបានកមមវធិីអ្ព្ាតនមលដែលមានភាពបត់ដបន
កមមវធិីរោា េិបាល ឬអ្នកបង់នលលែនទដទៀត រមួមានោរទទួលខ្ុសព្តូវរបស់ភារីទីបី។ ព្បាក់ចំណូលព្រួស្ថររបស់អ្នកជំងឺដែលព្តូវបានធាន
រ៉ាប់រងមិនព្រប់ព្ាន់មិនដលើសហួស 350% នន FPL ដហើយអ្នកជំងឺបានជាប់នលលដវជជស្ថស្តសតដចញពីដៅដ ៉ា ខ្លួនព្បចាំឆ្ន ដំែលដលើសហួស
10% ននព្បាក់ចំណូលព្រួស្ថររបស់អ្នកជំងឺដៅកនុង 12 ដខ្មុន។ ដែើមបមីានលកខណៈសមបតតិព្រប់ព្ាន់សព្មាប់ជំនួយហិរញ្ញ វតាុកនុងនមជា
អ្នកជំងដឺែលព្តូវបានធានរ៉ាប់រងមិនព្រប់ព្ាន់ Lifespan តព្មូវទាមទារឲ្យអ្នកជំងឺ ឬព្កុមព្រួស្ថរនីមួយៗបដំពញោរោក់ពាកយសំុ FAP
លាក់ោរសមាា ត់ និងឲ្យផ្តល់ឯកស្ថរនននលលដវជជស្ថស្តសតដចញពីដោដ ៉ាទាំងអ្ស់ដែលជាប់ដៅកនុងរយៈដពល 12 ដខ្មុន។

• "អែកជំងឺផ្ លម្ិនប្ត្វូបានធាន្ទរ៉ារ់រង"  មានន័យថា រុគរលផ្ លម្ិនប្ត្ូវបានធាន្ទរ៉ារ់រង ម្ិនមានោរធាន្ទរ៉ារ់រងភាគីទ្ីរីពោយប្កុម្ហ ុន
ធាន្ទរ៉ារ់រងពាណិជជកម្មភាគីទ្ីរី គពប្មាង ERISA កម្មវ ិ្ ីផ្ងទំសុែភាេររស់សហេ័នធ (រមួ្មានពោយោម នោរកប្ម្ិត្ផ្ នកំណត្់ កម្មវ ិ្ ី
Medicare, Medicaid, Rite Care និង Tricare) សំណងពប្ោេះថាែ ក់កែុងោរ្រ ឬជំនួយភាគីទ្ីរី ថ្ទ្ពទ្ៀត្ ព ើម្បរី៉ារ់រងម្ួយភាគ ឬទំង
ប្សុងដៅដលើត្ថ្ម្ៃថ្នោរផ្ងទំ រមួ្មានោរទម្ទរសំណងប្រឆ្ងំនឹងភាគីទ្ីរីផ្ លប្ត្ូវបានរ៉ារ់រងពោយោរធាន្ទរ៉ារ់រងផ្ លប្ត្ូវបានជំនួស
ពោយ Lifespan ដតលុេះព្ាផ្ត្ោររង់ថ្ងៃទ្ូទត្់ប្ត្ូវបានព្វើព ើងេិត្ប្បាក ពោយប្កុម្ហ ុនធាន្ទរ៉ារ់រងផ្ររពន្ទេះផ្ត្រ៉ាុពណាណ េះ។

1. ែអកជំងឺផ្ លមានសិទ្ ធិទទួលបាន៖ ភាេមានសិទ្ ធិទទួលបានជំនួយហិរញ្ញ វត្ុថនឹងប្ត្ូវបាេនិចរណាសប្មារ់រុគរលផ្ លមិ្នប្តូ្វបានធានទ្រារ ់ រង មាេនោរធានទ្ រារ ់ រង ពេសើទរ 
ម្ិនមានសិទ្ ធិទទួលបានកម្មវិ្ីអត្ថប្រពោជន៍ផ្ងទំសុែភាេររស់រោា ភិបាលណាមួ្យ និងផ្ លមិ្នអាឆរង់ថ្ងៃសប្មារ់ោរផ្ងទំររស់េួកពគ ផ្នអក 
ពេលើោរកំណត់្ដៅដេលើត្ប្មូ្េវោរហិរញ្ញ វ ត្ុថពោយប្សរពៅនឹង FAP ររស់ Lifespan។ ោរនតល់ជំនួយហិរញ្ញ វ ត្ុថ គឺផ្នអកពៅពេលើោរវាយត្ថ្ម្ៃ ីត្ប្ម្ូេវោរហិរញ្ញ វ ត្ុថ ររស់រុគរល 
ពេហើយនឹងម្ិេនិចរណាកតាតពរើសពេអើងជាសោតនុេលណាម្ួយ  ូឆជាអាយុ ផ្ែសប្ស ាយរុេវរុរស ពភទ្  អត្តសញ្ជញណពភទ្  េូជសាសន៍ េណ៌ សម្បុរ ព ើម្កំពណើត្ជាត្ិសាសន៍ 
ទ្ ំពនទ្រនូៃវពភទ្  សាថនភាេអាពាហ៍េ ិពាហ៍ សាថនភាេសងរម្  ឬអពនទ្តប្ រពវសន៍ ឬោរោន់សាសនទ្ ឬ ពៅពេលើម្ូលោា ន  ថ្ទ្ ពេទៀ្ត្ ណាមួ្យ ូឆផ្ 
លប្តូ្វបានហាម្ ាត្់ពោយឆារ់សេហ័នធ រ ា ឬមូលោា នពេនទ្ ព ើយ។

2. រគណេនទ្ោររញ្ុ្េ ត្ថ្ម្ៃ៖ ែអកជំងឺផ្ លមានសិទ្ ធិទទួលបានជំនួយហិរញ្ញ វត្ុថពៅពេបោ្ម្ FAP នឹងម្ិនប្តូ្វបានពគពឆញវិកកយរប្ត្គិត្ថ្ងៃពេលើេសី "ឆំនួន
ផ្ ល ព ូ វបានពឆញវិកកយរ័ប្ត្គិត្ថ្ងៃាមធមមា" (AGB) ពេនទ្ ព ើយ។ Lifespan ពប្រើប្បាស់វិ្ីសាសត្សតប្រពេម្ើលពេម្ើលពៅអនទ្គត្ពៅកុែេងោរកំណត្់ AGB  ផ្ ល 
ប្តូ្វបានកំណត្់និយម្ន័យពោយប្កម្ប្បាក់ឆំណូ លថ្នទកុែង ផ្នែកទ្ ី §501(r) ជាឆំនួនផ្ លកម្មវិ្ី Medicare ឬ Medicaid នឹងសងម្នទ ីរេពទ្ យសប្មារ់ោរដលទំ ផ្ 
លប្តូ្វបានពគពឆញវិកកយរប្ត្គិត្ថ្ងៃ (រួម្មានទំងឆំនួនទ្ ឹកប្បាក់ផ្ លនឹងប្ត្ូវបានសងពោយកម្មវិ្ី Medicare ឬ Medicaid និងឆំនួនទ្ ឹកប្បាក់ផ្ លែអក 
ទ្ ទ្ ួលអត្ថប្រពោជន៍នឹងទ្ ទ្ ួលែុសប្តូ្វផ្ទទ ល់ែួៃនកុែេងោររង់ថ្ងៃទ្ ូទត់្ពៅកុែងទ្ ប្ម្ង់ជាសហរង់ថ្ងៃ សហធានទ្រារ ់ រង និងទ្ ឹកប្បាក់រនុទកសាម្ុីជន) 
ប្រសិនពរើែអកជំងឺជាែអកទ្ ទ្ ួលអត្ថប្រពោជន៍ររស់កម្មវិ្ីគិត្ថ្ងៃសប្មារ់ពសវាកម្មររស់កម្មវិ្ី Medicare ឬកម្មវិ្ី Medicaid។ ោរគណនទ្ AGB ជាក់លាក់សប្មារ់ម្នទ ីរេពទ្ យ 
Lifespan នីម្ួយៗផ្ លប្ត្ូវបានធានទ្រារ ់ រង ពៅពេបោ្ម្ FAP ប្ត្ូវបានរយនទ្ម្ ូឆត្ពៅពេន ៖

• AGB ររស់ម្នទ ីរេពទ្ យ Emma Pendleton Bradley  Hospital (EPBH) - ឆំនួនទ្ ឹកប្បាក់ផ្ លកម្មវិ្ី Medicaid នឹងសង EPBH សប្មារ់ោរផ្ងទំ ផ្ 
លប្តូ្វបានពឆញវិកកយបព គិត្ថ្ងៃ (រួម្មានទំងឆំនួនផ្ លនឹងប្ត្ូវបានសងពោយកម្មវិ្ី Medicaid និងឆំនួនផ្ លែអកទ្ ទ្ ួលអត្ថប្រពោជន៍នឹងទ្ ទ្ ួល 
ែុសប្ត្ូវពោយផ្ទទ ល់ែួៃនកុែេងោររង់ថ្ងៃពៅកុែងទ្ ប្ម្ង់ជាសហរង់ថ្ងៃ សហធានទ្រារ ់ រង និងថ្ងៃរនុទកសាម្ុីជន) ប្រសិនពរើែអកជំងឺជាែអកទ្ ទ្ ួលអត្ថប្រពោជន៍ កម្មវិ្ី 
Medicaid។ ផ្នអកពេលើោរគណនទ្ពេន EPBH បានកំណេត្់ោរឆុេ ត្ថ្ម្ៃពោយសវយ័ប្រវត្តិឆំនួន 63% ពៅពេលើទំេងោរគិត្ថ្ងៃ ុលសប្មារ់ោេរិពប្ោេះ
ជំងឺពេបៅ្ និេងោេរិពប្ោេ ជំងឺកុែងពៅកុែងអំ ុងឆ្ែ ំ ស ា រេពើេនធផ្ លឆរ់ពៅថ្ងៃទ្ ី 30 ផ្ែកញ្ជញ  ឆ្ែ ំ 2023សប្មារ់ែអកជំងឺផ្ លមានលកខណៈសម្បត្តិប្គរ់ប្ោន់ សប្មារ់ FAP 
ររស់ EPBH ។  

• AGB  ររស់សាជីវកម្ម Lifespan Physician Group, Inc. (LPG) - ឆំនួនទ្កឹប្បាក់ផ្ លកម្មវ ិ្ ី Medicare នឹងសង LPG សប្មារ់ោរផ្ងទំផ្ ល
ប្ត្ូវបានពឆញវកិកយរប្ត្គិត្ថ្ងៃ (រមួ្មានទំងឆំនួនផ្ លនឹងប្ត្ូវបានសងពោយកម្មវ ិ្ ី Medicare និងឆំនួនផ្ លអែកទ្ទ្ួលអត្ថប្រពោជន៍នឹងទ្ទ្ួលែុស
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ប្តូ្វពោយផ្ទទ ល់ែួៃនកុែេងោររង់ថ្ងៃពៅកុែងទ្ ប្ម្ង់ជាសហរង់ថ្ងៃ សហធានទ្រារ ់ រង និងថ្ងៃរនុទកសាមីុ្ជន) ប្រសិនពរើែអកជំងឺរឺជាែអកទ្ ទ្ ួលអត្ថប្រពោជន៍ 
ពីដសវាកមមបង់នលលសព្មាប់ដសវាកមមរបស់កមមវិធី Medicare។ ផ្នអកពេលើោរគណនទ្ពេន LPG បានកំណេត្់ោររញ្ុ្េ ត្ថ្ម្ៃពោយសវយ័ប្រវត្តិឆំនួន 71% ពៅពេលើ ោរគិត្ថ្ងៃ ុ
លពៅកុែង ្ ំ ុងេពលឆ្ែ ំ ស ា រេពើេនធផ្ លឆរ់ពៅថ្ងៃទ្ ី 30 ផ្ែកញ្ជញ  ឆ្ែ ំ 2023 ទក់ទ្ ងនឹេងោរផ្ងទំផ្ លប្ត្ូវបាននតល់ជូនពោយែអកនតល់ពសវា កម្ម LPG ពៅ ល់ែអកជំងឺផ្ 
លមានលកខណៈសម្បត្តិប្គរ់ប្ោន់សប្មារ់កម្មវិ្ី FAP។ ោរដេលើកដលង៖ ោរដលទាំបនា ន់របស់ Lifespan បានកំណត់ោរ បញ្ុ្េ តនម ល ដោយសវយ័ព្បវតតិចំនួន 50% 
ដេលើោររិតយកនលលែុលកុនង ្ំ ុង ើពនធដែលចប់ដៅនលាទី 30 កញ្ញញ  

• AGB  ររស់ម្នទ ីរេពទ្ យ Newport Hospital (NH) -  ឆំនួនទ្ ឹកប្បាក់ផ្ លកម្មវិ្ី Medicare នឹងសង NH សប្មារ់ោរផ្ងទំផ្ ល
ប្តូ្វបានពឆញវិកកយបព្ត គិត្ថ្ងៃ (រួម្មានទំងឆំនួនផ្ លនឹងប្ត្ូវបានសងពោយកម្មវិ្ី Medicare និងឆំនួនផ្ លែអកទ្ ទ្ ួលអត្ថប្រពោជន៍នឹងទ្ ទ្ ួលែុស 
ប្តូ្វពោយផ្ទទ ល់ែួៃនកុែងោររង់ថ្ងៃពៅកុែងទ្ ប្ម្ង់ជាសហរង់ថ្ងៃ សហធានទ្រារ ់ រង និងថ្ងៃរនុទកសាម្ុីជន) ប្រសិនពរើែអកជំងឺជាែអក ទ្ ទ្ ួលអត្ថប្រពោជនរ៍បស់កមមវិធី 
Medicare។ ផ្នអកពេលើោរគណនទ្ពេន NH បានកំណេត្់ោររញ្ុ្េ ត្ថ្ម្ៃពោយសវយ័ប្រវត្តិឆំនួន 81% ពៅពេលើោររញ្ុ្េ ត្ថ្ម្ៃ ពេលើោរគិត្ថ្ងៃ ុលសប្មារ់ោរេិពប្ោេ ជំងឺពេបៅ្ 
និងោរបញ្ុ្េ តនម ល ដេលើោរេិពប្ោេ ជំងឺកុែងផ្ លពេសើមពៅនឹងអប្តា DRG  ររស់កម្មវិ្ី Medicare
ពៅកុែងអំ ុងឆ្ែ ំ ស ា រេពើេនធផ្ លឆរ់ពៅថ្ងៃទ្ ី 30 ផ្ែកញ្ជញ  ឆ្ែ ំ 2023 សប្មារ់ែអកជំងឺផ្ លមានលកខណៈសម្បត្តិប្គរ់ប្ោន់សប្មារ់កម្មវិ្ី FAP ររស់ NH ។

• AGB ររស់ម្នទ ីរេពទ្ យ Rhode Island  Hospital /ម្នទ ីរេពទ្ យកុមារ Hasbro (RIH) - ឆំនួនទ្ ឹកប្បាក់ផ្ លកម្មវិ្ី Medicare នឹងសង RIH សប្មារ់ោរផ្ងទំផ្ 
លប្ត្ូវបានពឆញវិកកយបព្តគិត្ថ្ងៃ (រួម្មានទំងឆំនួនផ្ លនឹងប្ត្ូវបានសងពោយកម្មវិ្ី Medicare និងឆំនួនផ្ លែអកទ្ ទ្ ួល 
អត្ថប្រពោជន៍នឹងទ្ ទ្ ួលែុសប្ត្ូវពោយផ្ទទ ល់ែួៃនកុែងោររង់ថ្ងៃពៅកុែងទ្ ប្ម្ង់ជាសហរង់ថ្ងៃ សហធានទ្រារ ់ រង និងថ្ងៃរនុទកសាម្ុីជន) ប្រសិនពរើែអកជំងឺជា 
ែអកទ្ ទ្ ួលអត្ថប្រពោជនរ៍រស់កម្មវិ្ី Medicare។ ផ្នអកពេលើោរគណនទ្ពេន RIH បានកំណេត្់ោររញ្ុ្េ ត្ថ្ម្ៃពោយសវយ័ប្រវត្តិឆំនួន 81% ពៅពេលើោរគិត្ថ្ងៃ
 ុលសប្មារ់ោេរិពប្ោេ ជំងឺពេបៅ្ និេងោររញ្ុ្េ ត្ថ្ម្ៃពេលើោេរិពប្ោេ ជំងឺកុែងផ្ លពេសើមពៅនឹងអប្តា DRG  ររស់កម្មវិ្ី Medicare ពៅកុែងអំ ុងឆ្ែ ំ ស ា រេពើ េនធផ្ 
លនឹងឆរ់ពៅថ្ងៃទ្ ី 30 ផ្ែកញ្ជញ  ឆ្ែ ំ 2023សប្មារ់ែអកជំងឺផ្ លមានលកខណៈសម្បត្តិប្គរ់ប្ោន់សប្មារ់ FAP ររស់ RIH។ 

• AGB ររស់ម្នទ ីរេពទ្ យ Miriam Hospital (TMH) - ឆំនួនទ្ ឹកប្បាក់ផ្ លកម្មវិ្ី Medicare នឹងសង TMH សប្មារ់ោរផ្ងទំផ្ លប្ត្ូវបានពឆញវិកកយ បព្ត គិត្ថ្ងៃ 
(រួម្មានទំងឆំនួនផ្ លនឹងប្ត្ូវបានសងពោយកម្មវិ្ី Medicare និងឆំនួនផ្ លែអកទ្ ទ្ ួលអត្ថប្រពោជន៍នឹងទ្ ទ្ ួលែុសប្តូ្វពោយផ្ទទ ល់ 
ែួៃនកុែងោររង់ថ្ងៃពៅកុែងទ្ ប្ម្ង់ជាសហរង់ថ្ងៃ សហធានទ្រារ ់ រង និងថ្ងៃរនុទកសាម្ុីជន) ប្រសិនពរើែអកជំងឺជាែអកទ្ ទ្ ួលអត្ថប្រពោជន៍ររស់កម្មវិ្ី Medicare។ 
ផ្នអកពេលើោរគណនទ្ពេន TMH បានកំណេត្ោ់ររញ្ុ្េ ត្ថ្ម្ៃពោយសវយ័ប្រវត្តិឆំនួន 80% ពៅពេលើោរគិត្ថ្ងៃ ុលសប្មារ់ោេរិពប្ោេ ជំងឺពេបៅ្ 
និេងោររញ្ុ្េ ត្ថ្ម្ៃសប្មារ់ោេរិពប្ោេ ជំងឺកុែងផ្ លពេសើមពៅនឹងអប្តា DRG  ររស់កម្មវិ្ី Medicare ពៅកុែងអំ ុងឆ្ែ ំ ស ា រេពើេនធផ្ លឆរ់ពៅថ្ងៃទ្ ី 30 ផ្ែកញ្ជញ  ឆ្ែ ំ 2023 
សប្មារ់ែអកជំងឺផ្ លមានលកខណៈសម្បត្តិប្គរ់ប្ោន់សប្មារ់ FAP ររស់ TMH។

ោររញុ្្េះត្ថ្ម្ៃទំងពនេះអនុវត្តពៅពលើអែកជំងឺផ្ លម្ិនប្ត្ូវបានធាន្ទរ៉ារ់រងទំងអស់ ឲ្យផ្ត្ថាជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុម្ិនបានរងំែទរ់សម្ត្ថភាេអែកជងំឺមាែ ក់ៗកែុងោរ
មានលកខណៈសម្បត្តិប្គរ់ប្ោន់សប្មារ់កម្មវ ិ្ ី Medicaid ររស់រ ា។ 

រផ្នថម្េីពនេះ អែកជំងឺផ្ លមានសិទ្ធិទទួលបានផ្ លប្បាក់ឆំណូលប្គួសារររស់ដរសថិត្ពៅកែុងរងវង់ 0% និង 200% ថ្នពោលោរណ៍ផ្ណន្ទំភាេប្កីប្កសហេ័នធ 
(FPG)  ូឆផ្ លប្ត្ូវបានកំណត្់ពោយប្កសួងសុខាភិបាល និងពសវាកម្មម្នុសសររស់សហរ ាអាពម្រកិ ទ្ទ្ួលបានជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុផ្ លប្ត្ូវបានរញុ្្េះ
ត្ថ្ម្ៃពេញទំងប្សុងពៅពលើោរផ្ងទំររស់េួកពគ។ ោម នឆំនួនទ្ឹកប្បាក់ថ្នពសវាកម្មផ្ លប្ត្ូវបាននតល់ជូនពោយ Lifespan អាឆពឆញវកិកយបព្តគិត្ថ្ងៃបានពៅ
ពលើអែកជំងឺពៅកែុង ំពណើ រសាឆ់ពរឿងពនេះព ើយ។  

អែកជំងឺផ្ លមានសិទ្ធិទទួលបានផ្ លប្បាក់ឆំណូលប្កុម្ប្គួសារររស់ដរសថិត្ពៅកែុងរងវង ់201%-300% ថ្ន FPG ទ្ទ្ួលបានជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុផ្ លប្ត្ូវបាន
រញុ្្េះត្ថ្ម្ៃម្ួយផ្នែកផ្ លពលើសេីឆំនួនទ្ឹកប្បាក់ផ្ លប្ត្ូវបានកំណត្់ពោយ Lifespan ពោយពប្រើប្បាស់វ ិ្ ីសាស្តសតប្រពម្ើលពម្ើលពៅអន្ទគត្។ សូម្ពម្ើលផ្នែក
រផ្នថម្ទ្ី I សប្មារ់អប្តាផ្ លមានភាេរត្់ផ្រនផ្ លពរៀរររ់លម្អិត្អ្ំពោីរគណន្ទរញុ្្េះត្ថ្ម្ៃរផ្នថម្ទំងពនេះ និងចូលដមើលដរហទំព័រ 
https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines សប្មារ់អប្តា FPG ន្ទពេលរឆ្ុរបនែ។ អែកជំងឺផ្ លមានលកខណៈសម្បត្តិប្គរ់ប្ោន់សប្មារ់ោររញុ្្េះត្ថ្ម្ៃ 
FAP ត្ិឆជាង 100%  អាឆនឹងប្ត្ូវបាននតល់ជូននូវផ្ននោររង់ថ្ងៃទ្ូទត្់ – សូម្ដមើល ពោលនពោបាយរង់ថ្ងៃទ្ូទត្់ររស់អែកជំងឺ Lifespan ។ 

https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines
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កតាត ម្ួយពនសងពទ្ៀត្ផ្ លប្ត្ូវបានេិចរណាពៅពេលកំណត្់ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ គឺប្ទ្េយសកម្មផ្ លអាឆរតូរយកប្បាក់ពោយ្យផ្ លោន់ោរ់ជាកម្មសិទ្ធិពោយ
អែកជំងឺ។ ភាេជាម្ាស់កម្មសិទ្ធិថ្នកប្ម្ិត្ប្ទ្េយសកម្មផ្ លអាឆរតូរយកប្បាក់ពោយ្យមួយចំនួនអាឆនឹងន្ទំឲ្យមានោររ ិពស្ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ ពរើពទេះរីជា
អែកជំងឺមានលកខណៈសម្បត្តិប្គរ់ប្ោន់ពៅពប្ោម្ោរកំណត្់ FPG ផ្ លប្ត្ូវបានរកប្សាយេិេណ៌ន្ទេីម្ុនពនេះក៏ពោយ។ ប្រសិនពរើអែកជំងឺមាែ ក់បានពរើក
ទ្មាៃ យរ ា្ ញពៅកែុងពាកយសំុ FAP ររស់េួកពគថាអ្នកជំងឺប្បាក់ឆំណូលប្គួសារ ពន្ទេះផ្នែកពសវាកម្មហិរញ្ញ វត្ថុអែកជំងឺររស់  Lifespan នឹងតព្មូវឲ្យមានេ័ត្៌មាន
ផ្ លោំប្ទ្ថាពត្ើត្ប្ម្ូវោរប្រចំថ្ងៃប្ត្ូវបានរំពេញព្ៃើយត្រពោយរពរៀរណា។ Lifespan ប្ត្ួត្េិនិត្យពម្ើលព ើងវញិនូវរល់ពាកយសំុផ្ លរំពេញរឆួទំងអស់ផ្ ល
ប្ត្ូវបានោក់ជូន និងកំណត្់ភាេមានសិទ្ធិទ្ទ្ួលបានជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុពោយប្សរពៅនឹង FAP ររស់ Lifespan។ ពាកយសំុផ្ លម្ិនពេញពលញនឹងម្ិនប្ត្ូវបាន
េិចរណាព ើយ។ ោ៉ា ងពនេះកតី អែកោក់ពាកយសំុផ្ លបានោក់បញ្ជូ នពាកយសំុម្ិនពេញពលញនឹងប្ត្ូវបានជព្មាបជូន ំណឹងអ្ំពីសាថ នភាេពនេះ ពហើយប្ត្ូវបាន
នតល់ឱោសកែុងោរនតល់ឯកសារ/េ័ត្៌មានផ្ លពៅម្ិនទន់ោឆ់ពប្សឆ ឬផ្ លបាត្់ដែលចាំបាច់ ព ើម្បរីញ្្រ់ ំពណើ រោរោក់ពាកយសំុ។  

កែុងដហតុោរណ៍ផ្ លអែកជំងឺរ ិពស្ផ្ននោរពឆញេីម្នទីរពេទ្យប្រករពោយសុវត្ថិភាេផ្នែកពវជជសាស្តសត និង ស៏ម្ប្សរ ពហើយម្ិនបានឈាន ល់កិឆ្ប្េម្ពប្េៀង
ោែ ពទ្ពន្ទេះ  Lifespan នឹងឲ្យអែកជំងឺទ្ទ្ួលែុសប្ត្ូវផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថុសប្មារ់ោរសប្មាកសាែ ក់ពៅកែុងម្នទីរពេទ្យជារនត ពហើយអែកជំងឺនឹងម្ិនមានលកខណៈសម្បត្តិ
ប្គរ់ប្ោន់សប្មារ់ោរផ្ងទំសពស្ត រ្ េះរន្ទទ ន់ ឬោរផ្ងទំផ្ លចំបាឆ់ផ្នែកពវជជសាស្តសតពោយឥត្គិត្ថ្ងៃ ឬរញុ្្េះត្ថ្ម្ៃពៅពប្ោម្ FAP ពន្ទេះព ើយ។ 

3. ពសវាកម្មផ្ លមានសិទ្ធិទ្ទួ្លបាន៖ ពសវាកម្មផ្ លមានសិទ្ធិទ្ទ្ួលបានរមួ្មានពសវាកម្មផ្ លប្ត្ូវបាននតល់ជូន និងពឆញវកិកយបព្តគិត្ថ្ងៃពោយ Lifespan
រមួ្មានផ្ត្ម្ិនកំណត្់ប្ត្ឹម្ផ្ត្ោរផ្ងទំសពស្ត រ្ េះរន្ទទ ន់ និងោរផ្ងទំផ្ លចំបាឆ់ផ្នែកពវជជសាស្តសតដៅែល់អែកជំងឺផ្ លម្ិនប្ត្ូវបានពគធាន្ទរ៉ារ់រង ធាន្ទរ៉ារ់រងម្ិន
ប្គរ់ប្ោន់ ម្ិនមានសិទ្ធិទ្ទ្ួលបានកម្មវ ិ្ ីអត្ថប្រពោជន៍ោរផ្ងទំសុែភាេរោា ភិបាលណាម្ួយ និងម្ិនអាឆរង់ថ្ងៃពសវាកម្មផ្ងទំសុែភាេររស់េួកពគបាន។
សូម្កត្់សមារ ល់ថា FAP អនុវត្តផ្ត្ឆំពពាេះពសវាកម្មផ្ លប្ត្ូវបានពឆញវកិកយបព្តគិត្ថ្ងៃពោយ Lifespan និងសមព័នធស្ថខារបស់ Lifespan ផ្ត្រ៉ាុពណាណ េះ។ ពសវា
កម្ម ថ្ទ្ពទ្ៀត្ផ្ លប្ត្ូវបានពឆញវកិកយបព្តគិត្ថ្ងៃោឆ់ពោយផ្ កពោយអែកនតល់ពសវាកម្ម ថ្ទ្ពទ្ៀត្ ូឆជាប្គូពេទ្យ ឬម្នទីរេិពសា្ន៍ផ្ លម្ិនជារ់ជាសម្ព័នធ
សាខាជាម្ួយ Lifespan គឺម្ិនមានសិទ្ធិព ើយពៅពប្ោម្ FAP។ សូម្ពម្ើលផ្នែករផ្នថម្ទ្ ីII សប្មារ់ោររយន្ទម្ប្កុម្អែកនតល់ពសវាកម្មជាប្គូពេទ្យផ្ លនតល់
ជូនដសវាកមមផ្ងទំសពស្ត រ្ េះរន្ទទ ន់ ឬោរផ្ងទំផ្ លចំបាឆ់ផ្នែកពវជជសាស្តសតពៅកែុងម្នទីរពេទ្យ Lifespan និងផ្ លព្តូវបាន ឬម្ិនប្ត្ូវបានធាន្ទរ៉ារ់រងពៅពប្ោម្
FAP ររស់ Lifespan។

4. ពសវាកម្មផ្ លម្ិនមានសិទធិទ្ទួ្លបាន៖ ពសវាកម្មែៃេះផ្ លប្ត្ូវបាននតល់ជូនពោយ Lifespan ម្ិនប្ត្ូវបានធាន្ទរ៉ារ់រងពៅពប្ោម្ FAP ររស់ Lifespan ព ើយ។
PFAs/PFCs ប្ត្ូវបាននតល់ជូនពៅកផ្នៃងផ្ លជាសម្ព័នធសាខានីម្ួយៗ ពហើយមានព ើម្បនីតល់ជូនោរផ្ណនំរ ា្ ញនៃូវតាម្ផ្ លប្ត្ូវោរ ព ើម្បកីំណត្់ភាេ
មានសិទ្ធិទ្ទ្ួលបានពសវាកម្មម្ិនផ្ម្នសពស្ត រ្ េះរន្ទទ ន់ ឬផ្ លចំបាឆ់ផ្នែកពវជជសាស្តសតផ្ លប្ត្ូវបានធាន្ទរ៉ារ់រងពៅពប្ោម្ FAP។ ពសវាកម្មផ្ លម្ិនមានសិទ្ធិ
ទ្ទ្ួលបានជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុរមួ្មាន ប៉ាុដនតមិនកំណត់ព្តឹមដត៖

សម្ព័នធសាខាររស់ Lifespan ទងំអស់- 
• ថ្ងៃឈ្ែួលប្គូពេទ្យជាក់លាក់ខ្លេះ រមួ្មាន៖ ោរគិត្ថ្ងៃសប្មារ់ោររកផ្ប្រថ្នោរព្វើពត្សត/ោរងត្ោំរសមីអុិឆម្ួយឆំនួន និងពសវាកម្ម ថ្ទ្ពទ្ៀត្ទំងអស់

ផ្ លប្ត្ូវបានផ្ដល់ជូនពោយអែកនតល់ពសវាកម្មផ្ លម្ិនផ្ម្នររស់ Lifespan
• ោរវេះោត់ ឬដសវាកមមដកសមផសស រមួមានដសវាកមមជំងឺដសើដសបកដែលសំខាន់ជាចមបងរឺដែើមបដីាលបំណងដធវើឲ្យព្បដសើរដ ើងែល់សភាពរបូរង

របស់អ្នកជំងឺ
• ដសវាកមមដែលទាក់ទងនឹងោរទទួលខ្ុសព្តូវរបស់ភារីទីបី ោរោរពារោរធានរ៉ាប់រងផ្ទា ល់ខ្លួន ឬករណីសំណងដព្ាេះថាន ក់កនុងោរងារ។

ស្ថជីវកមម Lifespan Physician Group, Inc.- 
• ថាន ក់បដព្ងៀនអ្ប់រអំ្ំពីជីវតិកុមារ
• ោរដកកុនកញ្្ក់ពាក់កនុងដេនក
• ោរសំុយកឈាមទងផ្្ិតមកវញិ
• ោរពាបាលដោយោំរសមីឡាដស៊ែរ
• ថាន ក់បដព្ងៀនដវជជស្ថស្តសតដបបដផ្នរស់ដៅរមួមាន៖ លំោត់ព្បាណដែលនំឲ្យមានសុខ្ភាពលអ ោរដរៀបចំដផ្នោរដបបដផ្នរស់ដៅ មា៉ា សា

ោត់យូោា  ដសវាកមមដស្តសតសដផ្ទដ តដលើោរាំងសតិ។ល។
• ផ្លិតផ្លដលទាំដសបក
• ោរពរដពាេះជំនួសដរ
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ម្នទីរពេទ្យ Newport Hospital - 
•       កម្មវ ិ្ ីរកាោរសាត រនីត្ិសម្បទពរេះ ូង គឺមានសិទ្ធិទ្ទ្ួលបានោរោត្់រនថយថ្ងៃឈ្ែួលពៅពេលរំពេញបានប្គរ់តាម្លកខណៈវនិិឆេ័យ

/ពោលោរណ៍ផ្ណន្ទំពវជជសាស្តសតផ្ លប្ត្ូវបានរពងកើតដ ើង 

 
ម្នទីរពេទ្យ Rhode Island Hospital /ម្នទីរពេទ្យកុមារ Hasbro - 

• ផ្កវពាក់ជារ់នឹងប្ោរ់ផ្ភែក  
-ទ្ប្ម្ង់ោរទ្នតសាស្តសត រមួ្មាន  

• េុម្ពពប្សារោរពារថ្នទទ្ំពារសប្មារ់ោរខាំសពងកៀត្ព្មញ សនៃឹកព្មញពប្សារពាសពលើព្មញេិត្ 
 ផ្ លនលិត្ពោយម្នទីរេិពសា្ន៍ ពប្គឿងព្មញសប្មារ់ភាជ រ់ជួសរំពេញឆពន្ទៃ េះព្មញបាក់ផ្ លម្ិនអាឆពោេះពឆញឆូលបានឆំនួន 

 រួនឯកតា ឬពប្ឆើនជាងពនេះ ោរោំរព រ្ លព្មញ ោរព្វើឲ្យព្មញស ោរេោបាលេត្់ត្ប្ម្ង់ព្មញោររ៉ាេះព្មញផ្នែកខាងពប្ោយ 
 ពោយសារធាត្ុអនារថាៃ េណ៌ ូឆព្មញ។ 

• ឧបករណ៍ជំនួយោរស្ថដ ប់ កមមវធិីពាបាលស្ថដ រនីតិសមបទាទាំងបងខំដៅដលើកុមារ 
• សវ័យបញ្ជូ នដណនំដៅោន់ោរស្ថត រនីតិសមបទាកីឡា 

 
ទ្ប្ម្ង់ោរទ្នតសាស្តសត ូឆត្ពៅពនេះនឹងមានលកខណៈសម្បត្តិប្គរ់ប្ោន់សប្មារ់ោរឆុេះត្ថ្ម្ៃឆំនួន 50%  ននឆំនួនទ្ឹកប្បាក់ផ្ លព្តូវបានដចញវកិកយបព្តរិតនលលតាម្
្ម្មតា៖  

• ោរងត្ោំរសមីអុិឆជារ់រណាត ក់ពលើប្គរ់ព្មញទំងអស់ពេញកែុងមាត្់សប្មារ់ោរពរៀរឆំគពប្មាងេោបាល ៏ពេញពលញប្គរ់ប្ជុងពប្ជាយ  
• ព្មញសិរបនិម្ិតតពេញប្ោស់ទំងប្ោស់ពលើ និងប្ោស់ពប្ោម្ ព្មញសិរបនិម្ិត្តម្ិនពេញប្ោស់ទំងប្ោស់ពលើ និងប្ោស់ពប្ោម្ 

-ោរពោសសមាអ ត្ជុំវញិព្មញ និងោរពោសសមាអ ត្ជុំវញិឬសព្មញ  
• ោរោំដធមញ ោរវេះោត្់រឆន្ទសម្ព័នធជុំវញិព្មញ 
• រនតុរត្ួព្មញសិរបនិម្ិត្តព្វើេីពលាហៈរលំាយរញូ្្លោែ ជាម្ួយេ័រសឺផ្ ន និងោរោំរព រ្ លឆនទល់ប្គឹេះព្មញ ោរេោបាលរ ក្ រជំងឺ 

(ោរសមាអ ត្) 
• ោរសាត រឲ្យប្រពសើរ ូឆព ើម្វញិ (ោររ៉ាេះព្មញពោយទ្ឹកអនារពលាហៈ និងោររ៉ាេះពោយទ្ឹកអនាជ័រស ូឆសាឆ់ព្មញ)។ ោរពលើកផ្លង - 

ោររញុ្្េះត្ថ្ម្ៃ 100% ប្ត្ូវបានអនុញ្ជញ ត្ ប្រសិនពរើប្ត្ូវបានផ្ណន្ទំរញ្ជូ នម្កេីម្នទីរេោបាលជំងឺម្ហារកី- ុំសាឆ់ នាំរតូរសររីងរ និង
លលា ៍កាលម្ុែររស់ Lifespan 

• ោររ៉ាេះរំពេញរនធឆងអូររណតូ លព្មញផ្ លែូឆ 
• ពសវាកម្មម្ជឈម្ណឌ លទ្នតសាស្តសត Samuels Sinclair  

 
ម្នទីរពេទ្យ Miriam Hospital - 

•       ពសវាកម្មរកាោរសាត រនីត្ិសម្បទពរេះ ូង និងោរប្គរ់ប្គងទ្ម្ៃន់អាឆនឹងប្ត្ូវបានកំណត្់ថា ជាពសវាកម្មពវជជសាស្តសតចំបាឆ់ ប្រសិន
ពរើលកខណៈវនិិឆេ័យ/ពោលោរណ៍ផ្ណន្ទំពវជជសាស្តសតផ្ លបានបដងកើតដ ើងប្ត្ូវបានរំពេញបានប្គរ់ពោយឯកសារផ្ លត្ប្ម្ូវឲ្យមានផ្ លជាក់
លាក់ឆំពពាេះកម្មវ ិ្ ី។  

 
រពរៀរោក់ពាកយសំុជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ៖ 
  
5. ឯកសារោរោក់ពាកយសំុ FAP និង FAP ររស់ Lifespan អាឆរកបានពោយោរមានវត្តមានផ្ទទ ល់ពៅទ្ីតាំងសាថ រ័នម្នទីរ 
ររស់ម្នទីរពេទ្យ Lifespan ែូចខាងដព្ោម៖  

- ម្នទីរពេទ្យ Rhode Island Hospital ោរោិល័យអែកត្ស ូម្ត្ិោបំ្ទ្អែកជំងឺ 593 Eddy Street, Providence, RI 02903  
- ម្នទីរពេទ្យ Miriam Hospital ោរោិល័យអែកត្ស ូម្ត្ិោបំ្ទ្អែកជំងឺ 164 Summit Avenue, Providence, RI 02906 
- ម្នទីរពេទ្យ Newport Hospital ោរោិល័យអែកត្ស ូម្ត្ិោបំ្ទ្អែកជំងឺ 11 Friendship Street, Newport, RI 02840 
- ម្នទីរពេទ្យ Emma Pendleton Bradley Hospital ោរោិល័យទ្ទួ្លឲ្យឆូលម្នទីរពេទ្យ 1011 Veterans Memorial Parkway, East 

Providence, RI 02915 
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FAP ររស់ Lifespan ក៏អាឆរកបាននងផ្ រពោយឥត្គិត្ថ្ងៃពោយោរពសែើសំុតាម្ថ្ប្រសណីយ៍ពោយពប្រើប្បាស់អាសយោា នម្ួយថ្នអាសយោា នររស់សាថ រ័ន
ម្នទីរររស់ម្នទីរពេទ្យផ្ លប្ត្ូវបានរយន្ទម្ខាងពលើ។ អែកជំងឺអាឆឆូលពៅោន់ពគហទ្ំេ័រ https://www.lifespan.org/financial-assistance ព ើម្បទី្ទ្ួលបាន
េ័ត្៌មាន និងទ្ប្ម្ង់ផ្រររទ្ផ្ លចំបាឆ់ទំងអស់។ សំពណើ សំុឯកសារឲ្យពនញើតាម្ថ្ប្រសណីយ៍អាឆប្ត្ូវបានព្វើព ើងពោយពៅទ្ូរស័េទពៅោន់ោរោិល័យ
ហិរញ្ញ វត្ថុអែកជំងឺររស់ Lifespan តាម្រយៈពលែ (401) 444-6966។ 

 
ជំនួយកនុងោររំពេញទ្ប្ម្ង់ផ្រររទ្ពាកយសំុអាឆរកបានតាម្រយៈ PFAs/PFCs ររស់ Lifespan។ អែកជំងឺ /ប្កុម្ប្គួសារអែកជំងឺអាឆនឹងកំណត្់ោលវភិាគ
ណាត្់ជួរ ឬព ើរឆូល ព ើម្បជីួរ PFA/PFC បាន។ អែកជំងឺក៏អាឆទ្ទ្ួលបានជំនួយនងផ្ រពោយពៅទ្ូរស័េទម្កផ្នែកពសវាកម្មអត្ិងិជនររស់ពសវាកម្មហិរញ្ញ វត្ថុ
អែកជំងឺពៅពេលេួកពគបានទ្ទ្ួលវកិកយបព្តសប្មារ់ោរគិត្ថ្ងៃផ្ លជារ់ឆំណាយេីម្ុនម្ក។ ពៅកែុងោររំពេញពាកយសំុ អែកជំងឺប្គរ់ររូទំងអស់ប្ត្ូវបានពសែើសំុ
ឲ្យនតល់នូវេ័ត្៌មានឲ្យបានពប្ឆើនតាម្ផ្ លអាឆព្វើពៅបាន។ ពយើងយល់ថា ម្ិនផ្ម្នប្គរ់ឆំណុឆទំងអស់ផ្ លប្ត្ូវបានរយន្ទម្ពៅកែុងពាកយសំុ FAP សុទ្ធ
ផ្ត្អនុវត្តប្ត្ូវឆំពពាេះប្គរ់អែកជំងឺទំងអស់ពន្ទេះព ើយ សូម្នតល់ប្គរ់ឆំណុឆទំងអស់ផ្ លអនុវត្តប្ត្ូវឆំពពាេះសាថ នភាេនីម្ួយៗររស់អែកពៅោន់ PFA/PFC។ 
សូម្ពម្ើលផ្នែករផ្នថម្ទ្ី III សប្មារ់ោររយន្ទម្ថ្នទ្ីតាំងររស់ Lifespan ទំងអស់ផ្ ល PFAs និង PFCs អាឆរកបាន។ 

 
សូម្ពនញើតាម្ថ្ប្រសណីយ៍នូវពាកយសំុផ្ លរំពេញរឆួ ឬយកវាម្កជូនពោយផ្ទទ ល់ (ជាម្ួយនឹងរល់ប្គរ់ឯកសារ/េ័ត្៌មានទំងអស់ផ្ លប្ត្ូវបានរញ្ជជ ក់ពៅកែុង
ពសឆកតីផ្ណន្ទំររស់ពាកយសំុ) ពៅោន់អាសយោា នររស់ម្នទីរសាថ រ័នម្នទីរពេទ្យ Lifespan ណាម្ួយផ្ លប្ត្ូវបានរយន្ទម្ខាងពលើ។  

 
េលរ ារស់ពៅកែុងរ ា Rhode Island - េលរ ាពៅកែុងរ ា  ូឆផ្ លប្ត្ូវបានកំណត្់និយម្ន័យពោយផ្នែក 1.30 ថ្នឆារ់ និងរទ្រញ្ញត្តិរ ា Rhode Island 
ទក់ទ្ងនឹងោរបដមលងម្នទីរពេទ្យ (R23-l 7.14 HCA) ប្ត្ូវបានដសនើសំុឲ្យនតល់ភសតុតាងថ្នោររស់ពៅកែុងរ ា។ ប្រសិនពរើមិនមានអត្តសញ្ជញ ណរ័ណណ មានរិទ្
ររូងត្ផ្ លពឆញជូនពោយរោា ភិបាលពទ្ ពន្ទេះកិឆ្ប្េម្ពប្េៀងជួលនទេះ វកិកយព្តពសវាកម្មសាធារណៈ ឬទ្ូរស័េទន្ទពេលងមីៗពនេះ ឬឯកសារប្សព ៀងោែ ផ្ លមាន
អាសយោា នររស់រ ា Rhode Island អាឆនឹងប្ត្ូវបានោក់រញ្ជូ ន។ អែកោក់ពាកយសំុប្ត្ូវបានពសែើសំុឲ្យនតល់នូវេ័ត្៌មានប្បាក់ឆំណូលប្គួសារ ឬ "ភសតុតាងថ្ន
ប្បាក់ឆំណូល" តាម្រយៈឯកសារ ូឆត្ពៅពនេះឲ្យបានពប្ឆើនតាម្ផ្ លអាឆនឹងអនុវត្តបាន ឬតាម្ផ្ លមាន៖ ទ្ប្ម្ង់ផ្រររទ្ W-2 ទ្ប្ម្ង់ផ្រររទ្េនធប្រចំឆ្ែ ងំមីៗ
រំនុត្ (សហេ័នធ) ឆុងកនទុយរ ក្ ន់ថ្ ប្បាក់ផ្ែងមីៗរំនុត្ (ោ៉ា ងពហាឆណាស់េី (2) ជារ់ោែ រនតរន្ទទ រ់) ឆារ់ឆម្ៃងថ្នរបាយោរណ៍គណនីសនស ំនិង/ឬរណនី
ចរនត ឆារ់ឆម្ៃងថ្នអត្តសញ្ជញ ណកម្មមានរិទ្ររូងត្ផ្ លពឆញជូនពោយរោា ភិបាល និងឯកសារប្បាក់ឆំណូល ថ្ទ្ពទ្ៀត្ណាម្ួយ ូឆជាឆារ់ឆម្ៃងថ្នម្ូល
របទនរ័ប្ត្សប្មារ់អត្ថប្រពោជន៍អត្ីត្យុទ្ធជន។ ក៏ប្ត្ូវបានពសែើសំុនងផ្ រពន្ទេះគឺ លិែិត្រ ិពស្ណាម្ួយផ្ លអាឆនឹងប្ត្ូវបានពឆញពោយកម្មវ ិ្ ីជំនួយ
ពវជជសាស្តសត ឬកម្មវ ិ្ ី Healthsource Rite Care។ កែុងន្ទម្ជាឆំផ្ណកម្ួយថ្ន ំពណើ រោរររស់ Lifespan អែកជំងឺអាឆនឹងប្ត្ូវបានពគសំុឲ្យោក់ពាកយសំុជំនួយ
ពវជជសាស្តសត ប្រសិនពរើេួកពគមានសិទ្ធិទទួលបាន ពហើយម្ិនផ្ លបានព្វើផ្ររពន្ទេះេីម្ុនម្ក។ សូម្កត្់សមារ ល់ថាភាេម្ិនមានសិទ្ធិទទួលបានអាឆនឹងប្ត្ូវបាន
កំណត្់ជាម្ុនពោយអែកត្ស ូម្ត្ិោំប្ទ្ហិរញ្ញ វត្ថុអែកជំងឺ /អែកប្រឹកាពោរល់ហិរញ្ញ វត្ថុអែកជំងឺ សប្មារ់អែកជងំឺអស់ទំងឡាយណាផ្ លម្ិនរំពេញបានពៅតាម្
លកខែណឌ ទម្ទរររស់ជំនួយពវជជសាស្តសតោ៉ា ងឆាស់ប្កផ្ ត្។ (ោរពលើកផ្លង៖ ពៅកែុងសាថ នភាេផ្ លម្ិនមានប្បាក់ឆំណូល លិែិត្សវ័យប្រោស មានឆុេះ
ហត្ថពលខាម្កេីអែកជំងឺ ឬជនផ្ លោំប្ទ្អែកជំងឺអាឆនឹងប្ត្ូវបានពគទ្ទ្ួលយក)។ 

 
េលរ ាម្ិនរស់ពៅកែុងរ ា Rhode Island - អែកោក់ពាកយសំុប្ត្ូវបានពសែើសំុឲ្យនតល់នូវេ័ត្៌មានេីប្បាក់ឆំណូលប្គួសារ ឬ "ភសតុតាងថ្នប្បាក់ឆំណូល" តាម្រយៈ
ឯកសារ ូឆត្ពៅពនេះឲ្យបានពប្ឆើនតាម្ផ្ លវាអាឆអនុវត្តបាន ឬតាម្ផ្ លមាន៖ ទ្ប្ម្ង់ផ្រររទ្ W-2 ទ្ប្ម្ង់ផ្រររទ្េនធអាករប្រចំឆ្ែ ងំមីៗរំនុត្ (សហេ័នធ) 
ឆុងកនទុយរ ក្ ន់ថ្ ប្បាក់ផ្ែងមីៗរំនុត្ (ោ៉ា ងពហាឆណាស់េីរ (2) រនតរន្ទទ រ់ោែ ) ឆារ់ឆម្ៃងរបាយោរណ៍គណនីសនស ំនិង/ឬគណនីចរនតណាម្ួយ 
ឬឆារ់ឆម្ៃងថ្នោរកំណត្់អត្តសញ្ជញ ណមានរិទ្ររូងត្ពឆញពោយរោា ភិបាល។ ប្រសិនពរើអែកជំងឺមានពលែពរឡាសនតិសុែសងរម្ (SSN)/ពលែសមារ ល់
អត្តសញ្ជញ ណេនធអាករ (TIN) ពហើយអែកជំងឺម្ិនបានោក់ជូនេនធអាករ ពយើងអាឆនងឹពសែើសំុោរអនុញ្ជញ ត្ ព ើម្បទី្ទ្ួលបាននូវរបាយោរណ៍ឥណទន។ 
អែកជំងឺផ្ លោម នពលែពរឡាសនតិសុែសងរម្ (SSN) ឬពលែ TIN គួរនតល់នូវលិែិត្ម្ួយផ្ លេនយល់េីសាថ នភាេរស់ពៅររស់េួកពគ និងលិែិត្ម្កេីអែកផ្ ល
កំេុងឧរត្ថម្ភពប្ជាម្ផ្ប្ជងពគ រមួ្មានត្ឹកតាងថ្នលំពៅោា ន។ លិែិត្ផ្ររពន្ទេះគួរប្ត្ូវបានឆុេះហត្ថពលខាពៅពប្ោម្ឆារ់ពទសថ្នោរនតល់េ័ត្៌មានម្ិនេិត្។ 

 
ោរពលើកផ្លង – អែកជំងឺថ្នរ ា Massachusett ផ្ លប្ត្ូវបានពនទរពៅោន់ផ្នែកសពស្ត រ្ េះរន្ទទ ន់ថ្នម្នទីរពេទ្យ RIH ឬ TMH ឬពៅោន់ផ្នែកផ្ង
ទំពោយគិលានុរបោា កផ្ររេិពប្ោេះជំងឺកែុងតាម្រយៈម្ជឈម្ណឌ លផ្ងទំរហ័សអាឆោក់ពាកយសំុជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុសប្មារ់ពសវាកម្មទំងេីររផ្នថម្
េីពលើោរតាម្ោនរនតផ្ររេិពប្ោេះជំងឺពប្ៅផ្ លទក់ទ្ងពៅនឹងពរគវនិិឆេ័យពនទរ។ អែកជំងឺផ្ លអាឆនឹងមានលកខណៈសម្បត្តិប្គរ់ប្ោន់សប្មារ់
កម្មវ ិ្ ី MassHealth ប្ត្ូវផ្ត្ោក់ពាកយ ពហើយប្រសិនពរើេួកពគប្ត្ូវបានពគរ ិពស្ អាឆោក់ពាកយសំុជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុបាន។ 
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ជនជាត្ិររពទ្សផ្ លម្កព វ្ើទ្សសនកិឆ្- អែកោក់ពាកយសំុប្ត្ូវបានពសែើសំុឲ្យនតល់នូវេ័ត្៌មានេីប្បាក់ឆំណូលប្គួសារ ឬ "ភសតុតាងថ្នប្បាក់ឆំណូល" តាម្រយៈ
ឯកសារ ូឆត្ពៅពនេះឲ្យបានពប្ឆើនតាម្ផ្ លវាអាឆអនុវត្តបាន ឬតាម្ផ្ លមាន៖ ឆារ់ឆម្ៃងថ្នលិែិត្្ៃងផ្ ន និងទ្ិោា ោរ (តាម្ផ្ លអាឆនឹងអនុវត្តពៅបាន) 
និងលិែិត្សវ័យប្រោសផ្ លេនយល់នូវប្បាក់ឆំណូលេួកពគេីប្រពទ្សប្រភេព ើម្ររស់េួកពគ និងលិែិត្សវ័យប្រោសផ្ លេនយល់េីោរពរៀរឆំណាមួយសប្មារ់
ោរឧរត្ថម្ភោំប្ទ្ហិរញ្ញ វត្ថុផ្ លេួកពគអាឆនឹងមានកែុងែណៈកំេុងសាែ ក់ពៅកែុងសហរ ាអាពម្រកិ។ លិែិត្ផ្ររពន្ទេះ គួរផ្ត្ប្ត្ូវបានឆុេះហត្ថពលខាពប្ោម្ឆារ់សតីេី
ោរពពាលពាកយម្ិនេិត្។ 

 
អែកជំងឺផ្ លោម ននទេះសផ្ម្បង- អែកជងំឺោម ននទេះសផ្ម្បងផ្ លប្ត្ូវបាននតល់ជូននូវោរផ្ងទំពៅរនទរ់សពស្ត រ្ េះរន្ទទ ន់នឹងប្ត្ូវផ្ត្រំពេញ និងឆុេះហត្ថពលខាពលើពាកយសំុ
ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ (FAP)។ ឯកសារម្ិនចំបាឆ់ពន្ទេះព ើយ ពៅពេលផ្ លោរផ្ងទំប្ត្ូវបាននតល់ជូន។ 
ពាកយសំុពនេះមានសុេលភាេសប្មារ់ោរជួរេិពប្ោេះពៅផ្នែកសពស្ត រ្ េះរន្ទទ ន់ផ្ត្រ៉ាុពណាណ េះ។ ប្រសិនពរើអែកជំងឺជាអែកោម ននទេះសផ្ម្បង ពន្ទេះ PFA/PFC 
នឹងរកុរកប្រភេថ្នម្ូលនិ្ិេីកម្មវ ិ្ ីេិពសសផ្ លអាឆនឹងមានពោយផ្នអកពលើម្ូលោា នអែកជំងឺមាែ ក់ៗ។ ប្រសិនពរើអែកជំងឺម្ិន
មានលកខណៈសម្បត្តិប្គរ់ប្ោន់សប្មារ់កម្មវ ិ្ ីណាម្ួយពទ្ ពាកយសំុជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ (FAP) នឹងប្ត្ូវបានរំពេញ 
ពហើយអវី ូឆត្ពៅពនេះនឹងប្ត្ូវបានភាជ រ់ម្កជាម្ួយ៖ ឆារ់ឆម្ៃងថ្នអត្តសញ្ជញ ណរ័ណណ មានរិទ្ររូងត្ពរើមាន (អាឆនឹងប្ត្ូវបានពឆញពោយរោា ភិបាល ឬអងរភាេ
ទ្ីជប្ម្ក) លិែិត្ម្កេទី្ីជព្មកប្រសិនពរើមាន លិែិត្សវ័យប្រោសេីអែកជំងឺផ្ លេនយល់ពីរដបៀបដែលាត់ដព្ជាមដព្ជងាំពារែៃួនឯងផ្ទទ ល់ របាយោរណ៍ឥណ
ទនប្រសិនពរើមាន ឆារ់ឆម្ៃងថ្នសំណំុផ្រររទ្េនធអាករសហេ័នធផ្ លប្ត្ូវបានរំពេញន្ទពេលងមីៗរំនុត្ររស់េួកពគ ប្រសិនពរើមាន និងឆុងកនទុយរ ក្ នថ់្ 
ប្បាក់ផ្ែេីររនតរន្ទទ រ់ោែ ងមីៗរំនុត្ ប្រសិនពរើមាន។ 

 
6. ោររត់ែំដណើ រោរ៖ រល់ប្គរ់ោរោក់ពាកយសំុផ្ លរំពេញឆរ់សេវប្គរ់ទំងអស់ព្ពមជាម្ួយនឹងឯកសារោំប្ទ្នឹងប្ត្ូវបានងត្ពសកនឆូលពៅកែុងប្រេ័នធឯកសារ
កំណត្់ប្តាសុែភាេពអ ិឆប្ត្ូនិឆ LifeChart ររស់ Lifespan។ រល់ពាកយសំុផ្ លប្ត្ូវបានអនុម្័ត្យល់ប្េម្ ឬរ ិពស្ប្ចនពចលទំងអស់ប្ត្ូវបានកត្់ប្តា
ទ្ុកជាឯកសារពៅកែុង LifeChart។ ប្រសិនពរើោរោក់ពាកយសំុប្ត្ូវបានឯកភាេយល់ប្េម្សព្មាប់ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុដពញដលញ ដោយភារ 
ឬាម នជំនួយហិរញ្ញ វតាុពទ្ ពន្ទេះតារង FPL ប្ត្ូវបានព្វើរឆ្ុរបនែភាេ ព ើម្ប ី្ ៃុេះរញំ្្ជងឲ្យព ើញលទ្ធនលររស់ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ (FAP) និងោលររពិឆេទ្ឆូល
ជា្រមានផ្ លប្ត្ូវបានរផ្នថម្សប្មារ់រយៈោលធាន្ទរ៉ារ់រងផ្ លប្ត្ូវបានឯកភាេយល់ប្េម្ររស់ FAP។  PFAs PFCs និងសមាជិករុគរលិក
ររស់ពសវាកម្មហិរញ្ញ វត្ថុអែកជំងឺ -ពសវាកម្មអត្ិងិជនទ្ទ្ួលែុសប្ត្ូវកែុងោរជប្មារជូន ំណឹង ល់ភាែ ក់្រប្រម្ូលប្បាក់ជាមុន 
និងភាែ ក់្រប្រម្ូលប្បាក់ររស់ពសវាកម្មសាជីវកម្ម Lifespan ទាំងអ្ស់ អំេីោរឯកភាេយល់ប្េម្ររស់ FAP ចំដពាេះោរធាន្ទរ៉ារ់រងពេញពលញទំងប្សុង 
ឬពោយភាគ។ 

 
ផ្ នកំណត្់ពេលពវលាសប្មារ់ោរឯកភាេយល់ប្េម្៖  ពាកយសំុផ្ លប្ត្ូវបានឯកភាេយល់ប្េម្មានសុេលភាេរយៈដពល រ់េីរ (12) ផ្ែពោយររ់ពៅ
ម្ុែចរ់េីោលររពិឆេទ្ថ្នោរោក់ពាកយ និងរយៈដពលប្បាំម្ួយ (6) ផ្ែម្ុនោលររពិឆេទ្ផ្ លប្ត្ូវបានឯកភាេយល់ប្េម្។ ោរពលើកផ្លង៖  ោរោក់ពាកយសំុ
ផ្ លមានសម្ត្ុលយរន្ទទ រ់េីកម្មវ ិ្ ី Medicare និងកម្មវ ិ្ ីជំនួយពវជជសាស្តសត។ េលរ ាម្ិនផ្ម្នរស់កែុងរ ា Rhode Island៖  ោរោក់ពាកយសំុមានសុេលភាេ
សប្មារ់ោរពៅជួរេិពប្ោេះពៅផ្នែកសពស្ត រ្ េះរន្ទទ ន់ (ED) ម្ួយ ង ោរទ្ទួ្លឲ្យឆូលពៅផ្នែកសពស្ត រ្ េះរន្ទទ ន់ (ED) ឆំនួនម្ួយ ង។  

 
ពោលោរណ៍ផ្ណន្ទំប្ទ្េយសកម្ម៖  គណនចីរនត គណនីសនស ំពោលនពោបាយធាន្ទរ៉ារ់រង (ត្ថ្ម្ៃសាឆ់ប្បាក)់ ភាគហ ុន CD  និងរណនីសងាហធន 
នឹងប្ត្ូវផ្ត្សថិត្ពៅកែុងរងវង់ថ្នពោលោរណ៍ផ្ណន្ទំប្បាក់សនសផំ្ លប្ត្ូវបានបដងកើតព ើងសប្មារ់ម្នទីរពេទ្យសម្ព័នធសាខា។ ប្រសិនពរើគណនីសនសមំានឆំនួន
ពលើសពោលោរណ៍ដណនំផ្ លបានបដងកើតដ ើងដនេះ អែកជំងឺប្ត្ូវផ្ត្ឆំណាយោរសនសឲំ្យអស់រហូត្ ល់ឆំនួនថ្នវកិកយរប្ត្ររស់ម្នទីរពេទ្យសម្ព័នធសាខា 
រហូត្ទល់ផ្ត្ោរសនសរំរស់េួកពគសថិត្ពៅកែុងរងវង់ថ្នពោលោរណ៍ផ្ណន្ទំ។ សព្មាប់កុមារអាយុពលើសេី 18 ឆ្ែ ផំ្ លប្ត្ូវបានអេះអាងថាជាកូនកែុងរនទុកពៅពលើ
េនធអាករររស់ឳេុកមាត យ/អាណាេោបាលេួកពគ ពន្ទេះប្បាក់ឆំណូលររស់ឳេុកមាត យ /អាណាេោបាលប្ត្ូវបានរញូ្្ល ព ើម្បកីំណត្់ភាេមានសិទ្ធិទ្ទ្ួលបាន 
FAP។   

- ាម នព័ត៌មានហិរញ្ញ វតាុអាចរកបានដទ។ អ្នកជំងឺព្តូវបានតព្មូវឲ្យផ្តល់ព័ត៌មានហិរញ្ញ វតាុមូលោា ន (ឧ. ព្បាក់ចំណូល ព្បសិនដបើមាន និងព្បេព) 
និងបញ្ញជ កជ់ាកសិណចំដពាេះសុពលភាពរបស់វាដៅដពលដែល (1) ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វតាុរបស់ាត់មិនអាចដផ្ាៀងផ្ទា ត់បានដោយដព្បើព្បាស់
ព្បេពទិននន័យខាងដព្ៅ (2) ព័ត៌មានហិរញ្ញ វតាុដែលព្តូវបានដសនើសំុមិនមាន និង (3) ាម នេសតុាងែនទដទៀតដែលអាចនឹងបងាា ញពីភាពមាន
សិទធិទទួលបាន។ ព័ត៌មានហិរញ្ញ វតាុមូលោា ន និងោរបញ្ញជ ក់ជាកសិណព្តូវបានតព្មូវឲ្យមានពីអ្នកជំងឺដពលាត់៖ 

ាម នផ្ាេះសដមបង ឬ 
ាម នព្បាក់ចំណូល មិនទទួលបានចុងកនាុយសនលឹកបងាក ន់នែព្បាក់ដខ្ផ្លូវោរពីនិដោជករបស់ាត់ (មិនរប់បញូ្្លអ្ស់ទាំងឡាយណា
ដែលរកសីុរបរដោយខ្លួនឯង) ទទួលបានអ្ំដណាយជាព្បាក់ ឬមិនព្តូវបានតព្មូវទាមទារឲ្យោក់ទព្មង់ដបបបទដរៀបរប់ព្បាក់ចំណូល
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ដែើមបកីំណត់ពនធរបស់រែា ឬសហព័នធដៅកនុងឆ្ន ពំនធអាករមុន ឬព្តូវបានរងប៉ាេះពាល់ដោយដព្ាេះមហនតរយថាន ក់ជាតិ ឬថាន ក់េូមិភារដែល
ព្តូវបានដរស្ថា ល់ចាស់សុសស្ថយ 

 
អ្នកជំងឺដែលមានលកខណៈសមបតតិព្រប់ព្ាន់ជាមុនដព្សច។ 

អ្នកជំងឺព្តូវបានស្ថម នសនមតថាបំដពញបានព្រប់ដៅាមលកខណៈវនិិចឆ័យភាពមានសិទធិទទួលបានកមមវធិី ដហើយមិនព្តូវបានតព្មូវទាមទារឲ្យផ្តល់ព័ត៌
មានផ្ទា ល់ខ្លួន ហិរញ្ញ វតាុ ឬព័ត៌មានែនទដទៀតដែើមបដីផ្ាៀងផ្ទា ត់ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វតាុដពលាត់ 
• មានសិទធទិទួលបានកមមវធិី Medicaid/Healthsource Rhode Island។ ភាពមានសិទធិទទួលបានដៅដព្ោម FAP  ដនេះនឹងអាចអ្នុវតត

បានជាលកខណៈព្បតិសកមមព្បាំមួយដខ្ពីោលបរដិចឆទននភាពមានសិទធិទទួល ព្បសិនដបើអ្នកជំងឺមិនដារពាមល័កខខ្័ណឌ តព្មូវទាមទារ
ឯកស្ថរ FAP 
(Medicaid/Healthsource Rhode Island នឹងព្តូវបានដចញវកិកយប័ព្តរិតនលលសព្មាប់រណនីព្បតិសកមមដែលមានលកខណៈសមបតតិព្រប់
ព្ាន់ណាមួយ)។ 

• ព្តូវបានដរចុេះដឈាម េះដៅកនុងកមមវធិីរ៉ាប់រងសុខ្ភាពដែលព្តូវបានដធវើដតសតដលើមដធាបាយរស់ដៅដោយមិនពឹងជំនួយដែលរួរឲ្យដជឿបាន (ឧ. 
កមមវធិីឧបតាមភធនព្បាក់ចំណូលទាបរបស់ Medicare) ឬ  

 
7. ោរឯកភាេយល់ប្េម្ FAP េិពសស ជាម្ួយឯកសារផ្ លមានកប្ម្ិត្កំណត្់៖ ខាងដព្ោមដនេះរឺជាបញ្ជ ីនន ដសណារយី៉ាូជាដព្ចើនដែលដៅកនុងដនេះោរោក់
ពាកយសំុ FAP ដែលមានោលៈដទសៈសព្មាប់សប្មាលរនធូររនថយមានសិទធិទទួលបានោរឯកភាពយល់ព្ពម។ ដសណារយី៉ាូដផ្សងដទៀតដែលព្បមូលផ្ដុ ំស្ថា នភាព
ោរឯកភាពយល់ព្ពមក៏អាចដកើតមានផ្ងដែរ។ 

 
• អែកជំងឺប្ត្ូវបានឲ្យឆូលម្នទីរពេទ្យ រ៉ាុផ្នតម្ិនអាឆនតល់ឯកសារបានពោយសារផ្ត្រញ្ជា សុែភាេររស់េួកពគ គឺថា៖ោរពប្រើប្បាស់សារធាត្ុពញៀន្ៃន់្ៃរ 

និងរញ្ជា នទេះសផ្ម្បងសព្មាប់បុរាលមាន ក់ៗ ផ្ លម្ិនទក់ទ្ងជាម្ួយទីជប្ម្កសប្មារ់អែកោម ននទេះសផ្ម្បង 

  
• េលរ ារ ា Massachusetts ដែលប្ត្ូវបានទ្ទ្ួលឲ្យឆូលម្នទីរពេទ្យ រ៉ាុផ្នតបានស្ថល ប់ម្ុនពេលពាកយសំុកម្មវ ិ្ ី MassHealth ប្ត្ូវបានោក់រញ្ជូ ន 

កម្មវ ិ្ ី MassHealth ម្ិនេិចរណាពាកយសំុទំងពនេះព ើយ ដហើយដហតុដនេះ អ្នកជងំឺទាំងដនេះនឹងសាិតដៅដព្ោមរងវង់សមតាកិច្នន FAP ដនេះ។ 
 

 
• អែកជំងឺជាេលរ ាពៅរ ា Rhode Island ស្ថល ប់ ពហើយប្កុម្ប្គួសារអ្នកជំងឺម្ិនោក់ពាកយសំុកម្មវ ិ្ ី Medicaid ររស់រ ា Rhode Island ព ើយ 

 
• អែកជំងឺប្ត្ូវបានឲ្យឆូលម្នទីរពេទ្យកែុងលកខណៈជាអ្នករង់ថ្ងៃពោយែៃួនឯង ផ្ត្បនតដព្ោយមកដទៀតប្ត្ូវបានយកពៅោក់ពៅពប្ោម្អាណាេោបាល

ភាេររស់រ ាកែុងអំ ុងពេលថ្នោរទ្ទ្ួលឲ្យឆូលរបស់ពួកដរ។ ដៅកនុងស្ថា នភាពដនេះ ស្ថា ប័នដកដព្បមនុសសដពញវយ័ (ACI) រ ា Rhode Island  
នឹងរង់ថ្ងៃជូនចរ់េីោលររពិឆេទ្ថ្នោរសថិត្ពៅពប្ោម្អាណាេោបាលភាេ និងតដៅមុខ្។ ដទាេះោ៉ា ងណាក៏ដោយ តនមលដែលរិតយកដែលជាប់ 
រហូតែល់ព្បាំមួយដខ្មុនោលបរដិចឆទននោរោក់ឲ្យដៅដព្ោមអាណាពាបាលភាពព្តូវបានរ៉ាប់រងដៅដព្ោម FAP។ 

 
8.ឆំណុឆពនសងៗ៖ 
 

• អែកជំងឺមានធាន្ទរ៉ារ់រង – អែកជំងឺថ្នកម្មវ ិ្ ី Medicare រមួ្មានទំងោរលេះរង់សិទ្ធិនលិត្នលមនុសសចាស់ថ្នឆំនួនឆូលរមួ្ផ្ឆករផំ្លករង់ថ្ងៃ
សប្មារ់អែកទ្ទ្ួលអត្ថប្រពោជន៍កម្មវ ិ្ ី Medicare ផ្ លមានោរែវេះខាត្ផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថុ៖ 

 
ោររញុ្្េះត្ថ្ម្ៃផ្ លប្ត្ូវបាននតល់ជូន ល់អែកទ្ទ្ួលអត្ថប្រពោជន៍កម្មវ ិ្ ី Medicare ជាទ្ូពៅសិថត្ពៅកែុងទ្ប្ម្ង់ថ្នោរលេះរង់ពចលទំងអស់ ឬ
ម្ួយផ្នែកនូវនលលសហចំណាយ ឬថ្ងៃឆំណាយជារនទុកររស់សាម្ុីជនននកម្មវ ិ្ ី Medicare គឺថា ឆំផ្ណកថ្នវកិកយរប្ត្ផ្ លអែកទ្ទ្ួលអត្ថប្រពោជន៍
ជំពាក់។ កែុងែណៈផ្ លជាទ្ូពៅហាម្ឃាត្់ោរលេះបង់ដចាលោរឆូលរមួ្ឆំផ្ណករង់ថ្ងៃផ្ លព្វើព ើងជាប្រចំ្ម្មតាពៅពលើោរពឆញវកិ័យរ័ប្ត្គិត្
ថ្ងៃររស់ "ប្កុម្ហ ុនធាន្ទរ៉ារ់រង" ផ្ររពន្ទេះ នងិអវីៗ  ូឆោែ ផ្ររពន្ទេះក៏ដោយ កស៏ភាបានទ្ទ្ួលសារ ល់ថាអែកទ្ទ្ួលអត្ថប្រពោជន៍ម្ួយឆំនួន
ប្រផ្ហលនឹងម្ិនអាឆមានលទ្ធភាេឆំណាយពលើោរធាន្ទរ៉ារ់រងពោយោម នកិឆ្ែិត្ែបំ្រឹងផ្ប្រងជួយ ផ្ឆករផំ្លកោរឆំណាយទំងពនេះបានព ើយ។  
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Lifespan ព្វើោរពលើកផ្លងពៅពលើោរពបាេះរងសិ់ទ្ធិពៅពលើម្ូលោា នត្ប្ម្ូវោរហិរញ្ញ វត្ថុ។ ែណៈផ្ លោរលេះរង់សិទ្ធិអាឆនឹងប្ត្ូវបាននតល់ជូន 
លកខែណឌ ទំងរី ូឆត្ពៅពៅផ្ត្ជាោរេិត្៖ 

 
i. ោរលេះរង់សិទ្ធិ គឺម្និផ្ម្នជាទ្មាៃ រ់ប្រចំពន្ទេះព ើយ 
ii. ោរលេះរង់សិទ្ធិម្ិនប្ត្ូវបាននតល់ជូនជាផ្នែកម្ួយថ្នោរនាយពាណិជជកម្ម ឬោរទ្ទ្ូឆពសែើសំុណាម្ួយពន្ទេះព ើយ 
iii. ោរលេះរង់សិទ្ធិអាឆនឹងប្ត្ូវបានព្វើព ើងផ្ត្ពោយសុទធចិតតផ្ត្រ៉ាុពណាណ េះ ូឆផ្ លរ ា្ ញជាត្ឹកតាងពោយោររំពេញពាកយសំុ 

FAP ។  

 
• ម្នទីរពេទ្យសម្ព័នធសាខានឹងពលើកផ្លងពចលោររង់ប្បាក់ម្ួយផ្នែក ឬទំងប្សុងសប្មារ់ពសវាកម្មពវជជសាស្តសតសំខាន់ចំបាឆ់ផ្ លប្ត្ូវបាន
នតល់ជូន ល់អែកោក់ពាកយសំុផ្ លមានសិទ្ធិនឹងទ្ទ្ួល។ 
• PFA’s/PFC’s ពៅម្នទីរពេទ្យ Lifespan នឹងរកុរកប្រភេថ្នម្ូលនិ្ិេីកម្មវ ិ្ ីេិពសសផ្ លអាឆនឹងមានពោយផ្នអកពលើម្ូលោា នត្ប្ម្ូវោរ
អែកជំងឺនីម្ួយៗ។ 
• ភាេមានសិទ្ធិទ្ទ្ួលបានជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុផ្ លពលើសេីោររញុ្្េះត្ថ្ម្ៃពោយសវ័យប្រវត្តិ គឺមានសប្មារ់អែកោក់ពាកយសំុផ្ លមានលកខណៈ
សម្បត្តិប្គរ់ប្ោន់។   
• អែកជំងឺផ្ លមានោរធាន្ទរ៉ារ់រងផ្ លពប្ជើសពរ ើសម្ិនពប្រើវា ម្ិនមានលកខណៈសម្បត្តិប្គរ់ប្ោន់សប្មារ់ោររញុ្្េះត្ថ្ម្ៃព ើយ។  

 
-  ំពណើ រោររណតឹ ងឧទធរណ៍៖ អែកជំងឺមានសិទ្ធិរតឹងឧទធរណ៍ឆំពពាេះោររ ិពស្ដៅដលើោរោក់ពាកយសំុ FAP។ អែកជំងឺ/អែកធាន្ទ ប្ត្ូវផ្ត្ោក់រញ្ជូ នសំពណើ

េួកពគជាលាយលកខណ៍អកសរទក់ទ្ងនឹងម្ូលពហត្ុផ្ លអែកជំងឺ/អែកធាន្ទឆង់រតឹងឧទធរណ៍ពៅនឹងោរសពប្ម្ឆឆិត្ត។ ពាកយសំុផ្ លរំពេញឆរ់ និងឯកសារ
ោំប្ទ្ពោយមានសំពណើ សំុររស់អែកជំងឺកែុងោររតឹងឧទធរណ៍ឆំពពាេះោរសពប្ម្ឆឆិត្តនឹងប្ត្ូវបានរញ្ជូ នរនតពៅោន់អែកប្គរ់ប្គង ឬន្ទយកររស់ PFAs/PFCs
។ អែកប្គរ់ប្គង /ន្ទយកនឹងប្ត្ួត្េិនិត្យពម្ើលព ើងវញិនូវលិែិត្រណតឹ ងឧទធរណ៍ ពាកយសំុឆារ់ព ើម្ និងឯកសារោំប្ទ្សប្មារ់ោរពោរេពៅតាម្ពោល
ោរណ៍ផ្ណន្ទំររស់ Lifespan។ ប្រសិនពរើេ័ត្៌មានហិរញ្ញ វត្ថុររស់អែកជំងឺបានផ្ទៃ ស់រតូរេីោរោក់ពាកយសំុឆារ់ព ើម្ ពន្ទេះពាកយសំុងមីនឹងប្ត្ូវបានរំពេញ
ជាម្ួយនឹងឯកសារោំប្ទ្។ អែកប្គរ់ប្គង/ន្ទយកនឹងជប្មារជូន ំណឹងអែកជំងឺអំេោីរសពប្ម្ឆឆិត្តររស់េួកពគកែុងរងវង់រយៈពេល រ់ថ្ងៃរប់ចាប់ពីនលាទ្ទ្ួល
បានលិែិត្រណតឹ ងឧទធរណ៍។ ប្រសិនពរើរណតឹ ងឧទធរណ៍ប្ត្ូវបានរ ិពស្ ពន្ទេះអែកជំងឺ /អែកធាន្ទ អាឆពសែើសំុរណតឹ ងឧទធរណ៍ពលើកទ្ីេីរពៅោន់អនបុ្រធាន
ដផ្នកដសវាកមមហិរញ្ញ វត្ថុសព្មាប់អ្នកជំងឺបាន។ អែកជំងឺ /អែកធាន្ទនឹងប្ត្ូវបានជប្មារជូន ំណឹងជាលាយលកខណ៍អកសរអ្ំពីពសឆកតីសពប្ម្ឆឆិត្តររស់អនុ
ប្រធានកែុងរងវង់ រ់ថ្ងៃរប់ចាប់ពីនលាទទ្ួលបានលិែិត្រណតឹ ងឧទធរណ៍ពលើកទ្ីេីរ។ ប្រសិនពរើឯកសាររផ្នថម្ពទ្ៀត្ប្ត្ូវបានត្ប្ម្ូវទម្ទរឲ្យមានពន្ទេះ អែកជំងឺ
នឹងទ្ទ្ួលបានពសឆកតសីពប្ម្ឆអ្ំពីរណតឹ ងឧទធរណ៍កែុងរងវង់ រថ់្ងៃរន្ទទ រ់េីោរទ្ទ្ួលបានឯកសារពន្ទេះ។ 

 
- ពោលនពោបាយពឆញវកិកយបព្តគិត្ថ្ងៃ និងប្រម្ូលប្បាក់៖ ចំណាត់ោរផ្ ល Lifespan អាឆនឹងព្បោន់យកកនុងដហតុោរណ៍ម្ិនមានោររង់ទ្ូទត្់ប្បាក់

ប្ត្ូវបានរកប្សាយពរៀរររ់ពៅកែុងពោលនពោបាយពឆញវកិកយបព្តគិត្ថ្ងៃ និងដាលនដោបាយប្រម្ូលយកប្បាក់ោឆ់ពោយផ្ ក។ ឆារ់ឆម្ៃងពោយ
ឥត្គិត្ថ្ងៃថ្នពោលនពោបាយពឆញវកិកយបព្តគិត្ថ្ងៃ និងប្រម្ូលយកប្បាក់អាឆនឹងទ្ទ្ួលបានពោយពសែើសំុឆារ់ឆម្ៃងផ្ លពគពនញើតាម្ថ្ប្រសណីយ៍
េីោរោិល័យពសវាកម្មហិរញ្ញ វត្ថុអែកជំងឺររស ់Lifespan តាម្រយៈពលែទ្ូរស័េទ (401) 444-6949។ ឆារ់ឆម្ៃងថ្នពោលនពោបាយក៏មាននងផ្ រពៅ
អាសយោា ន៖  

https://www.lifespan.org/sites/default/files/lifespan-files/documents/lifespan-main/pfs/Billing Collection-eng.pdf. 

 
- ោររកផ្ប្រភាសា៖ Lifespan រកផ្ប្រ FAP ទ្ប្ម្ង់ផ្រររទ្ពាកយសំុ FAP  និងពសឆកតីសពងខរជាភាសាសាម្ញ្ញ ថ្ន FAP ររស់ែៃួនពៅជាភាសារឋម្របស់

ប្រជាជនផ្ លមានសម្ត្ថភាេភាសាអង់ពគៃសមានកប្ម្ិត្ផ្ លផ្សបំានតិចជាង 5% ឬ 1,000 ន្ទក់ថ្នប្រជាេលរ ាថ្នសហគម្ន៍ផ្ លប្ត្ូបានរពប្ម្ើពោយ
សាថ រ័នម្នទីរររស់ម្នទីរពេទ្យ។ រល់ប្គរ់េ័ត្៌មានទំងអស់អាឆរកបានដៅដលើបណាត ញអ្ុីនព្ើណិត្ពៅអាសយោា ន https://www.lifespan.org/financial-
assistance ឬពៅឯសាថ រ័នម្នទីរររស់ម្នទីរពេទ្យ Lifespan ផ្ លប្ត្ូវបានរយន្ទម្េីម្ុនម្កពនេះ។  

 
សប្មារ់ជំនួយ ឬសំណួររផ្នថម្តដៅពទ្ៀត្ សូម្ចូលពៅោន់ ឬពៅទ្ូរស័េទពៅផ្នែកពសវាកម្មហិរញ្ញ វត្ថុអែកជំងឺររស់ Lifespan តាម្រយៈពលែ 401-444-
6966។ ប្រសិនពរើម្ក ល់ពោយវត្តមានផ្ទទ ល់ សូម្ចូលដៅោន់ទ្ីតាំងម្នទីរសាថ រ័នររស់ម្នទីរពេទ្យ Lifespan ផ្ លប្ត្ូវបានរយន្ទម្ខាងពលើពៅរវាងពមា៉ា ង 
8:00 ប្េឹក-4:00 លាៃ ឆ េីថ្ងៃឆ័នទរហូត្ ល់ថ្ងៃសុប្ក។ 

 

http://www.lifespan.org/sites/default/files/lifespan-files/documents/lifespan-main/pfs/Billing
https://www.lifespan.org/financial-assistance
https://www.lifespan.org/financial-assistance
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ផ្នែកបផ្ថែម II 

គោលថគោបាយជំថួយហិរញ្ញវតុ្ែរបស់ Lifespan 
បញ្ជរីាយនាមនថអ្ែកនតល់គសវាកមមផ្ែលត្ត្វូបាថរា៉ាប់រង/មិថត្ត្វូបាថរា៉ា ប់រង 

បទបញ្ញត្តិរត្នាោរ ផ្នែក 1.504(r)-4(b)(1)(iii)(F) ថិោយប ញ្ជជ កអ់្ែកនតល់គសវាកមមមួយណានថការការផ្ែទំសគគ រ្ ោះ
បនាា ថ់ ថិងការផ្ែទផំ្ែលចបំាច់ផ្នែកគវជជសាគសតផ្ែលត្ត្ូវបាថនតល់ជូថគៅកុែងសាែ ប័ថមថីាររបស់មថីារគេទយត្ត្ូវបាថរា៉ា ប់រងគោយ
គោលថគោបាយជំថយួហរិញ្ញវតុ្ែរបស់ Lifespan។ 
សូមចុចគលីត្ំណភ្ជជ បខ់ាងគត្កាមផ្ែលភ្ជជ បជ់ាមួយត្កុមត្រូគេទយផ្ែលនតល់ការផ្ែទសំគគ រ្ ោះបនាា ថ់ ឬការផ្ែទផំ្ែលចបំាច់ 
ផ្នែកគវជជសាគសតគៅមថាីរគេទយ Lifespan គែមីបគី ញីបញ្ជ ីគេញគលញនថអ្ែកនតល់គសវាកមមគវជជសាគសតផ្ែលត្ត្ូវបាថជលួឲ្យគ្វកីារ
គៅកុែងការត្បកបវ ជិាជ ជីវៈគវជជសាគសតគនាោះ។ ការរាយនាមជាបញ្ជ ីត្ត្ូវបាថគ្ីវបចុចបបថែភ្ជេគរៀងរាល់ត្ត្ីមាស។ ត្បសិថគបអី្ែកនតល់ 

គសវាកមមគវជជសាគសតមថិត្ត្ូវបាថរាយនាមជាបញ្ជ ី ឬត្ត្ូវការេ័ត្៌មាថបផ្ថែមត្គៅគទៀត្ សូមទក់ទងគសវាកមមហរិញ្ញវតុ្ែអ្ែកជំង ឺ

របស់ Lifespan តាមគលខ (401)444-6966។ 

បញ្ជ ីគថោះកអ៏ាចរកបាថនងផ្ែរគៅការ ោិល័យអ្ែកសូ មត្ោិតំ្ទអ្ែកជំងឺគៅមថាីរគេទយ Lifespan ថីមួយៗ គៅកុែងបថាបស់គគ រ្ ោះ
បនាា ថ់ គៅត្ំបថ់ទទួលឲ្យចូលគេទយ ឬេីបុររលិកជំថយួហរិញ្ញវតុ្ែអ្ែកជងំឺរបស់ Lifespan។ 

អ្ែកនតល់គសវាកមមគវជជសាគសតផ្ែលត្តូ្វបាថរា៉ាប់រងគៅគត្កាមគោលថគោបាយជំថួយហិរញ្ញវតុ្ែរបស់ Lifespan 
មថីារគេទយ Emma Pendleton Bradley Hospital - https://www.bradleyhospital.org

សាជីវកមម Lifespan Physician Group, Inc. - https://www.lifespan.org/centers-services/lifespan-physician-group

មថីារគេទយ Newport - https://www.newporthospital.org

មថីារគេទយ Rhode Island - https://www.rhodeislandhospital.org

ផ្នែករូបភ្ជេគវជជសាគសត Rhode Island - http://www.rimirad.com

មថីារគេទយ The Miriam - https://www.miriamhospital.org

University Emergency Medicine Foundation Inc.- https://brownem.org 

University Orthopedics, Inc. - http://universityorthopedics.com 

Gateway Healthcare, Inc. - https://www.gatewayhealth.org 

អ្ែកនតល់គសវាកមមគវជជសាគសតផ្ែលមិថត្តូ្វបាថរា៉ា ប់រងគៅគត្កាមគោលថគោបាយជំថួយហិរញ្ញវតុ្ែរបស់ Lifespan 
Brown Dermatology- http://brownderm.org  
Brown Medicine- http://www.umfmed.org/3/  
Brown Urology- http://www.urologyri.com 
Brown Neurology- https://theneurologyfoundation.org 
University Cardiovascular Surgical Associates, Inc.- https://www.lifespan.org/find-a-  
doctor#q=card&specialties=Cardiothoracic+Surgery 
University Orthopedics, Inc.- (Adult patients only)- http://universityorthopedics.com 
University Otolaryngology- http://univoto.net 
University Surgical Associates Inc.- http://usasurg.org 

សូមសថានាេិជកាជាថិចចជាមយួត្ រូ េគទយែ្្ក ឬបុររលិកការ ិោល័េយួកគរទក់ទងថឹងនែ ៃឈ្ួែេលួកគរ។ 

គ្វ ីបចុ ចបបែេថ្្ជច ុងគត្ កាយ៖ 11/1/20

https://www.bradleyhospital.org/
https://www.bradleyhospital.org/
https://www.lifespan.org/centers-services/lifespan-physician-group
https://www.lifespan.org/centers-services/lifespan-physician-group
https://www.newporthospital.org/
https://www.rhodeislandhospital.org/
http://www.rimirad.com/
https://www.miriamhospital.org/
https://brownem.org/
http://universityorthopedics.com/
http://universityorthopedics.com/
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https://www.gatewayhealth.org/
http://brownderm.org/
http://brownderm.org/
http://www.umfmed.org/3/
http://www.umfmed.org/3/
http://www.urologyri.com/
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