
ចូល�ធរ�នេ�ែខមក� �� ំ២០២៣ លក�ណៈវ �និច� ័យជំនួយហិរ�� វត� �  

មន� ីរេពទ្យ Rhode Island �នេ�ទន�ពចំេ�ះ�រេប��� ចិត�របស់ខ� �នក� �ង�រផ�ល់នូវ�រែថ�្ំរបកបេ�យគុណ�ពដល់អ�កែដល្រត�វ�រ�។ មន� ីរេពទ្យ Rhode Island 
ផ�ល់ជំនួយហិរ�� វត� �ដល់អ�កជំងឺែដល�� ន�រ���� ប់រងសុខ�ព េហើយអ�កែដល្របែហល�មិន�ចបង់្រ�ក់ស្រ�ប់�រែថ�រំបស់ពួកេគ។ មន� ីរេពទ្យ Rhode Island 
ក៏ផ�ល់�រប�� � ះតៃម�ដល់អ�កជំងឺែដលមិន�ន���� ប់រងែដល�ច�ន�រលំ�កក� �ង�រទូ�ត់វ �ក�យប្រតមន� ីរេពទ្យេពញេលញរបស់ពួកេគ។ 
�រែថ�េំ�យឥតគិតៃថ� និង�រប�� � ះតៃម�េនះអនុវត�ចំេ�ះេស�មន� ីរេពទ្យសំ�ន់ៗែតបុ៉េ�� ះ។ 

�រែថ�សំប្ប� រសធម៌េពញេលញ 
េយើងផ�ល�់រែថ�េំ�មន�រីេពទ្យេ�យមិនគិតៃថ�ដលេ់�ះ Rhode Island ែដលមនិ�ន���� ប់រង អ�ក្រស �កែដល�ន្រ�កច់ណូំលតចិ�ង៖ 

ទំហំអង��ព្រគ��រ 1 2 3 4 5 6 7 8 បែន�មនីមួយៗ៖  

ែដនកំណត់្រ�ក់ចំណូល្រប�ំ�� *ំ  $29,160 $39,440  $49,720 $60,000 $70,280 $80,560 $90,840 $101,120 $10,280 
 

អ�ក�ក�់ក្យែដល�ន្រទព្យសម្បត� ិ�នតៃម�េលើសពី $9,400 ស្រ�ប់បុគ�ល�� ក់ (ឬ $14,100 ស្រ�ប់្រគ��រ) 
្របែហល�មិន�នលក�ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប�់រែថ�េំ�យមិនគិតៃថ�េទ ប៉ុែន��ច�នលក�ណៈ្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប�់រែថ�បំ�� � ះតៃម�។ 

�រែថ�សំប្ប� រសធម៌េ�យែផ�ក 

េយើងក៏ផ�ល�់រែថ�មំន� ីរេពទ្យប�� � ះតៃម�ដល់អ�ករស់េ� Rhode Island ែដលមនិ�ន���� ប់រង �មួយនឹង្រ�ក់ចណូំលរ�ង៖ 

 

អ�ក�ក់�ក្យែដល�ន្រទព្យសម្បត� ិ�នតៃម�េលើសពី $9,400 ស្រ�ប់បុគ�ល�� ក់ (ឬ $14,100 ស្រ�ប់្រគ��រមួយ) ្របែហល�មិន�នលក�ណៈ 
សម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់�រប�� � ះ តៃម�ខ�ស់បំផុតេលើ�រែថ�េំ�ះ េទ បុ៉ែន��ច�នលក�ណៈ្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់�រប�� � ះតៃម�តិច�ងេនះ។ 

េដើម្បែីស� ងយល់�េតើអ�ក�នលក�ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់ជំនួយែផ�កហិរ�� វត� � សូម�ក់ទងអ�កតសូ៊មតិែផ�កហិរ�� វត� �អ�កជំងឺ�មរយៈេលខ 444-7850។ 
្របសិនេបើអ�ក្រត�វ�នបដេិសធ Financial-Aid អ�ក�ចប� ឹងត�� ចំេ�ះ�រសេ្រមចចិត�េនះ។ អ�កក៏�ចេស� ើសំុដំេណើរ�របណ� ឹងឧទ�រណ៍ពីទំ�ក់ទំនង�ងេលើផងែដរ។ 



ចូល�ធរ�នេ�ែខមក� �� ំ២០២៣ លក�ណៈវ �និច� ័យជំនួយហិរ�� វត� �  

មន� ីរេពទ្យ Miriam �នេ�ទន�ពចំេ�ះ�រេប��� ចិត�របស់ខ� �នក� �ង�រផ�ល់នូវ�រែថ�្ំរបកបេ�យគុណ�ពដល់អ�កែដល្រត�វ�រ�។ មន� ីរេពទ្យ Miriam 
ផ�ល់ជំនួយហិរ�� វត� �ដល់អ�កជំងឺែដល�� ន�រ���� ប់រងសុខ�ព េហើយអ�កែដល្របែហល�មិន�ចបង់្រ�ក់ស្រ�ប់�រែថ�រំបស់ពួកេគ។ មន� ីរេពទ្យ Rhode Island 
ក៏ផ�ល់�រប�� � ះតៃម�ដល់អ�កជំងឺែដលមិន�ន���� ប់រងែដល�ច�ន�រលំ�កក� �ង�រទូ�ត់វ �ក�យប្រតមន� ីរេពទ្យេពញេលញរបស់ពួកេគ។ 
�រែថ�េំ�យឥតគិតៃថ� និង�រប�� � ះតៃម�េនះអនុវត�ចំេ�ះេស�មន� ីរេពទ្យសំ�ន់ៗែតបុ៉េ�� ះ។ 

�រែថ�សំប្ប� រសធម៌េពញេលញ 
េយើងផ�ល�់រែថ�េំ�មន�រីេពទ្យេ�យមិនគិតៃថ�ដលេ់�ះ Rhode Island ែដលមនិ�ន���� ប់រង អ�ក្រស �កែដល�ន្រ�កច់ណូំលតចិ�ង៖ 

ទំហំអង��ព្រគ��រ 1 2 3 4 5 6 7 8 បែន�មនីមួយៗ៖  

ែដនកំណត់្រ�ក់ចំណូល្រប�ំ�� *ំ  $29,160 $39,440  $49,720 $60,000 $70,280 $80,560 $90,840 $101,120 $10,280 
 

អ�ក�ក�់ក្យែដល�ន្រទព្យសម្បត� ិ�នតៃម�េលើសពី $9,400 ស្រ�ប់បុគ�ល�� ក់ (ឬ $14,100 ស្រ�ប់្រគ��រ) 
្របែហល�មិន�នលក�ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប�់រែថ�េំ�យមិនគិតៃថ�េទ ប៉ុែន��ច�នលក�ណៈ្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប�់រែថ�បំ�� � ះតៃម�។ 

�រែថ�សំប្ប� រសធម៌េ�យែផ�ក 

េយើងក៏ផ�ល�់រែថ�មំន� ីរេពទ្យប�� � ះតៃម�ដល់អ�ករស់េ� Rhode Island ែដលមនិ�ន���� ប់រង �មួយនឹង្រ�ក់ចណូំលរ�ង៖ 

 

អ�ក�ក់�ក្យែដល�ន្រទព្យសម្បត� ិ�នតៃម�េលើសពី $9,400 ស្រ�ប់បុគ�ល�� ក់ (ឬ $14,100 ស្រ�ប់្រគ��រមួយ) ្របែហល�មិន�នលក�ណៈ 
សម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់�រប�� � ះ តៃម�ខ�ស់បំផុតេលើ�រែថ�េំ�ះ េទ បុ៉ែន��ច�នលក�ណៈ្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់�រប�� � ះតៃម�តិច�ងេនះ។ 

េដើម្បែីស� ងយល់�េតើអ�ក�នលក�ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់ជំនួយែផ�កហិរ�� វត� � សូម�ក់ទងអ�កតសូ៊មតិែផ�កហិរ�� វត� �អ�កជំងឺ�មរយៈេលខ 444-7850។ 
្របសិនេបើអ�ក្រត�វ�នបដេិសធ Financial-Aid អ�ក�ចប� ឹងត�� ចំេ�ះ�រសេ្រមចចិត�េនះ។ អ�កក៏�ចេស� ើសំុដំេណើរ�របណ� ឹងឧទ�រណ៍ពីទំ�ក់ទំនង�ងេលើផងែដរ។ 



ចូល�ធរ�នេ�ែខមក� �� ២ំ០២៣ 2023 លក�ណៈវ �និច� ័យជំនួយហិរ�� វត� �  

មន� ីរេពទ្យ Bradley �នេ�ទន�ពចំេ�ះ�រេប��� ចិត�របស់ខ� �នក� �ង�រផ�ល់នូវ�រែថ�្ំរបកបេ�យគុណ�ពដល់អ�កែដល្រត�វ�រ�។ មន� ីរេពទ្យ 
Bradleyផ�ល់ជំនួយហិរ�� វត� �ដល់អ�កជំងឺែដល�� ន�រ���� ប់រងសុខ�ព េហើយអ�កែដល្របែហល�មិន�ចបង់្រ�ក់ស្រ�ប់�រែថ�រំបស់ពួកេគ។ មន� ីរេពទ្យ 

Rhode Island ក៏ផ�ល់�រប�� � ះតៃម�ដល់អ�កជំងឺែដលមិន�ន���� ប់រងែដល�ច�ន�រលំ�កក� �ង�រទូ�ត់វ �ក�យប្រតមន� ីរេពទ្យេពញេលញរបស់ពួកេគ។ 
�រែថ�េំ�យឥតគិតៃថ� និង�រប�� � ះតៃម�េនះអនុវត�ចំេ�ះេស�មន� ីរេពទ្យសំ�ន់ៗែតបុ៉េ�� ះ។ 

�រែថ�សំប្ប� រសធម៌េពញេលញ 
េយើងផ�ល�់រែថ�េំ�មន�រីេពទ្យេ�យមិនគិតៃថ�ដលេ់�ះ Rhode Island ែដលមនិ�ន���� ប់រង អ�ក្រស �កែដល�ន្រ�កច់ណូំលតចិ�ង៖ 

ទំហំអង��ព្រគ��រ 1 2 3 4 5 6 7 8 បែន�មនីមួយៗ៖  

ែដនកំណត់្រ�ក់ចំណូល្រប�ំ�� ំ*  $29,160 $39,440  $49,720 $60,000 $70,280 $80,560 $90,840 $101,120 $10,280 
 

អ�ក�ក�់ក្យែដល�ន្រទព្យសម្បត� ិ�នតៃម�េលើសពី $9,400 ស្រ�ប់បុគ�ល�� ក់ (ឬ $14,100 ស្រ�ប់្រគ��រ) 
្របែហល�មិន�នលក�ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប�់រែថ�េំ�យមិនគិតៃថ�េទ ប៉ុែន��ច�នលក�ណៈ្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប�់រែថ�បំ�� � ះតៃម�។ 

�រែថ�សំប្ប� រសធម៌េ�យែផ�ក 

េយើងក៏ផ�ល�់រែថ�មំន� ីរេពទ្យប�� � ះតៃម�ដល់អ�ករស់េ� Rhode Island ែដលមនិ�ន���� ប់រង �មួយនឹង្រ�ក់ចណូំលរ�ង៖ 

 

អ�ក�ក់�ក្យែដល�ន្រទព្យសម្បត� ិ�នតៃម�េលើសពី $9,400 ស្រ�ប់បុគ�ល�� ក់ (ឬ $14,100 ស្រ�ប់្រគ��រមួយ) ្របែហល�មិន�នលក�ណៈ 
សម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់�រប�� � ះ តៃម�ខ�ស់បំផុតេលើ�រែថ�េំ�ះ េទ បុ៉ែន��ច�នលក�ណៈ្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់�រប�� � ះតៃម�តិច�ងេនះ។ 

េដើម្បែីស� ងយល់�េតើអ�ក�នលក�ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់ជំនួយែផ�កហិរ�� វត� � សូម�ក់ទងអ�កតសូ៊មតិែផ�កហិរ�� វត� �អ�កជំងឺ�មរយៈេលខ 444-7850។ 
្របសិនេបើអ�ក្រត�វ�នបដេិសធ Financial-Aid អ�ក�ចប� ឹងត�� ចំេ�ះ�រសេ្រមចចិត�េនះ។ អ�កក៏�ចេស� ើសំុដំេណើរ�របណ� ឹងឧទ�រណ៍ពីទំ�ក់ទំនង�ងេលើផងែដរ។ 

 



 លក�ណៈវ �និច� ័យជំនួយហិរ�� វត� �  

មន� ីរេពទ្យ Newport �នេ�ទន�ពចំេ�ះ�រេប��� ចិត�របស់ខ� �នក� �ង�រផ�ល់នូវ�រែថ�្ំរបកបេ�យគុណ�ពដល់អ�កែដល្រត�វ�រ�។ មន� ីរេពទ្យ Newport 
ផ�ល់ជំនួយហិរ�� វត� �ដល់អ�កជំងឺែដល�� ន�រ���� ប់រងសុខ�ព េហើយអ�កែដល្របែហល�មិន�ចបង់្រ�ក់ស្រ�ប់�រែថ�រំបស់ពួកេគ។ មន� ីរេពទ្យ Rhode Island 
ក៏ផ�ល់�រប�� � ះតៃម�ដល់អ�កជំងឺែដលមិន�ន���� ប់រងែដល�ច�ន�រលំ�កក� �ង�រទូ�ត់វ �ក�យប្រតមន� ីរេពទ្យេពញេលញរបស់ពួកេគ។ 
�រែថ�េំ�យឥតគិតៃថ� និង�រប�� � ះតៃម�េនះអនុវត�ចំេ�ះេស�មន� ីរេពទ្យសំ�ន់ៗែតបុ៉េ�� ះ។ 

�រែថ�សំប្ប� រសធម៌េពញេលញ 
េយើងផ�ល�់រែថ�េំ�មន�រីេពទ្យេ�យមិនគិតៃថ�ដលេ់�ះ Rhode Island ែដលមនិ�ន���� ប់រង អ�ក្រស �កែដល�ន្រ�កច់ណូំលតចិ�ង៖ 

ទំហំអង��ព្រគ��រ 1 2 3 4 5 6 7 8 បែន�មនីមួយៗ៖  

ែដនកំណត់្រ�ក់ចំណូល្រប�ំ�� ំ*  $29,160 $39,440  $49,720 $60,000 $70,280 $80,560 $90,840 $101,120 $10,280 
 

អ�ក�ក�់ក្យែដល�ន្រទព្យសម្បត� ិ�នតៃម�េលើសពី $9,400 ស្រ�ប់បុគ�ល�� ក់ (ឬ $14,100 ស្រ�ប់្រគ��រ) 
្របែហល�មិន�នលក�ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប�់រែថ�េំ�យមិនគិតៃថ�េទ ប៉ុែន��ច�នលក�ណៈ្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប�់រែថ�បំ�� � ះតៃម�។ 

�រែថ�សំប្ប� រសធម៌េ�យែផ�ក 

េយើងក៏ផ�ល�់រែថ�មំន� ីរេពទ្យប�� � ះតៃម�ដល់អ�ករស់េ� Rhode Island ែដលមនិ�ន���� ប់រង �មួយនឹង្រ�ក់ចណូំលរ�ង៖ 

 

អ�ក�ក់�ក្យែដល�ន្រទព្យសម្បត� ិ�នតៃម�េលើសពី $9,400 ស្រ�ប់បុគ�ល�� ក់ (ឬ $14,100 ស្រ�ប់្រគ��រមួយ) ្របែហល�មិន�នលក�ណៈ 
សម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់�រប�� � ះ តៃម�ខ�ស់បំផុតេលើ�រែថ�េំ�ះ េទ បុ៉ែន��ច�នលក�ណៈ្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់�រប�� � ះតៃម�តិច�ងេនះ។ 

េដើម្បែីស� ងយល់�េតើអ�ក�នលក�ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់ជំនួយែផ�កហិរ�� វត� � សូម�ក់ទងអ�កតសូ៊មតិែផ�កហិរ�� វត� �អ�កជំងឺ�មរយៈេលខ 444-7850។ 
្របសិនេបើអ�ក្រត�វ�នបដេិសធ Financial-Aid អ�ក�ចប� ឹងត�� ចំេ�ះ�រសេ្រមចចិត�េនះ។ អ�កក៏�ចេស� ើសំុដំេណើរ�របណ� ឹងឧទ�រណ៍ពីទំ�ក់ទំនង�ងេលើផងែដរ។ 



 លក�ណៈវ �និច� ័យជំនួយហិរ�� វត� �  

មន� ីរេពទ្យ Gateway Healthcare �នេ�ទន�ពចំេ�ះ�រេប��� ចិត�របស់ខ� �នក� �ង�រផ�ល់នូវ�រែថ�្ំរបកបេ�យគុណ�ពដល់អ�កែដល្រត�វ�រ�។ មន� ីរេពទ្យ 
Gateway Healthcare ផ�ល់ជនួំយហិរ�� វត� �ដល់អ�កជំងឺែដល�� ន�រ���� ប់រងសុខ�ព េហើយអ�កែដល្របែហល�មិន�ចបង់្រ�ក់ស្រ�ប់�រែថ�រំបស់ពួកេគ។ 

មន� ីរេពទ្យ Gateway Healthcare 
ក៏ផ�ល់�រប�� � ះតៃម�ដល់អ�កជំងឺែដលមិន�ន���� ប់រងែដល�ច�ន�រលំ�កក� �ង�រទូ�ត់វ �ក�យប្រតមន� ីរេពទ្យេពញេលញរបស់ពួកេគ។ 

�រែថ�េំ�យឥតគិតៃថ� និង�រប�� � ះតៃម�េនះអនុវត�ចំេ�ះេស�មន� ីរេពទ្យសំ�ន់ៗែតបុ៉េ�� ះ។ 

�រែថ�សំប្ប� រសធម៌េពញេលញ 
េយើងផ�ល�់រែថ�េំ�មន�រីេពទ្យេ�យមិនគិតៃថ�ដលេ់�ះ Rhode Island ែដលមនិ�ន���� ប់រង អ�ក្រស �កែដល�ន្រ�កច់ណូំលតចិ�ង៖ 

ទំហំអង��ព្រគ��រ 1 2 3 4 5 6 7 8 បែន�មនីមួយៗ៖  

ែដនកំណត់្រ�ក់ចំណូល្រប�ំ�� *ំ  $29,160 $39,440  $49,720 $60,000 $70,280 $80,560 $90,840 $101,120 $10,280 
 

អ�ក�ក�់ក្យែដល�ន្រទព្យសម្បត� ិ�នតៃម�េលើសពី $9,400 ស្រ�ប់បុគ�ល�� ក់ (ឬ $14,100 ស្រ�ប់្រគ��រ) 
្របែហល�មិន�នលក�ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប�់រែថ�េំ�យមិនគិតៃថ�េទ ប៉ុែន��ច�នលក�ណៈ្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប�់រែថ�បំ�� � ះតៃម�។ 

�រែថ�សំប្ប� រសធម៌េ�យែផ�ក 

េយើងក៏ផ�ល�់រែថ�មំន� ីរេពទ្យប�� � ះតៃម�ដល់អ�ករស់េ� Rhode Island ែដលមនិ�ន���� ប់រង �មួយនឹង្រ�ក់ចណូំលរ�ង៖ 

 
អ�ក�ក់�ក្យែដល�ន្រទព្យសម្បត� ិ�នតៃម�េលើសពី $9,400 ស្រ�ប់បុគ�ល�� ក់ (ឬ $14,100 ស្រ�ប់្រគ��រមួយ) ្របែហល�មិន�នលក�ណៈ 
សម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់�រប�� � ះ តៃម�ខ�ស់បំផុតេលើ�រែថ�េំ�ះ េទ បុ៉ែន��ច�នលក�ណៈ្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់�រប�� � ះតៃម�តិច�ងេនះ។ 

េដើម្បែីស� ងយល់�េតើអ�ក�នលក�ណៈសម្បត�្ិរគប់្រ�ន់ស្រ�ប់ជំនួយែផ�កហិរ�� វត� � សូម�ក់ទងអ�កតសូ៊មតិែផ�កហិរ�� វត� �អ�កជំងឺ�មរយៈេលខ 444-7850។ 
្របសិនេបើអ�ក្រត�វ�នបដេិសធ Financial-Aid អ�ក�ចប� ឹងត�� ចំេ�ះ�រសេ្រមចចិត�េនះ។ អ�កក៏�ចេស� ើសំុដំេណើរ�របណ� ឹងឧទ�រណ៍ពីទំ�ក់ទំនង�ងេលើផងែដរ។ 



 លក�ណៈវ �និច� ័យជំនួយហិរ�� វត� �  

មន� ីរេពទ្យ Lifespan Physician Group �នេ�ទន�ពចំេ�ះ�រេប��� ចិត�របស់ខ� �នក� �ង�រផ�ល់នូវ�រែថ�្ំរបកបេ�យគុណ�ពដល់អ�កែដល្រត�វ�រ�។ មន� ីរេពទ្យ 
Lifespan Physician Group ផ�ល់ជំនួយហិរ�� វត� �ដល់អ�កជំងឺែដល�� ន�រ���� ប់រងសុខ�ព េហើយអ�កែដល្របែហល�មិន�ចបង់្រ�ក់ស្រ�ប់�រែថ�រំបស់ពួកេគ។ មន� ីរេពទ្យ 

Lifespan Physician Group ក៏ផ�ល់�រប�� � ះតៃម�ដល់អ�កជំងឺែដលមិន�ន���� ប់រងែដល�ច�ន�រលំ�កក� �ង�រទូ�ត់វ �ក�យប្រតមន� ីរេពទ្យេពញេលញរបស់ពួកេគ។ 
�រែថ�េំ�យឥតគិតៃថ� និង�រប�� � ះតៃម�េនះអនុវត�ចំេ�ះេស�មន� ីរេពទ្យសំ�ន់ៗែតប៉ុេ�� ះ។ 

�រែថ�សំប្ប� រសធម៌េពញេលញ 
េយើងផ�ល�់រែថ�េំ�មន�រីេពទ្យេ�យមិនគិតៃថ�ដលេ់�ះ Rhode Island ែដលមនិ�ន���� ប់រង អ�ក្រស �កែដល�ន្រ�កច់ណូំលតចិ�ង៖ 

ទំហំអង��ព្រគ��រ 1 2 3 4 5 6 7 8 បែន�មនីមួយៗ៖  

ែដនកំណត់្រ�ក់ចំណូល្រប�ំ�� ំ*  $29,160 $39,440  $49,720 $60,000 $70,280 $80,560 $90,840 $101,120 $10,280 
 

អ�ក�ក់�ក្យែដល�ន្រទព្យសម្បត�ិ�នតៃម�េលើសពី $9,400 ស្រ�ប់បុគ�ល�� ក់ (ឬ $14,100 ស្រ�ប់្រគ��រ) 
្របែហល�មិន�នលក�ណៈសម្បត�ិ្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់�រែថ�េំ�យមិនគិតៃថ�េទ បុ៉ែន��ច�នលក�ណៈ្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់�រែថ�បំ�� � ះតៃម�។ 

�រែថ�សំប្ប� រសធម៌េ�យែផ�ក 

េយើងក៏ផ�ល�់រែថ�មំន� ីរេពទ្យប�� � ះតៃម�ដល់អ�ករស់េ� Rhode Island ែដលមនិ�ន���� ប់រង �មួយនឹង្រ�ក់ចណូំលរ�ង៖ 

 
អ�ក�ក់�ក្យែដល�ន្រទព្យសម្បត� ិ�នតៃម�េលើសពី $9,400 ស្រ�ប់បុគ�ល�� ក ់(ឬ $14,100 ស្រ�ប់្រគ��រមួយ) ្របែហល�មិន�នលក�ណៈ សម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់�រប�� � ះ 
តៃម�ខ�ស់បំផុតេលើ�រែថ�េំ�ះ េទ ប៉ុែន��ច�នលក�ណៈ្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់�រប�� � ះតៃម�តិច�ងេនះ។ 

េដើម្ីបែស�ងយល់�េតើអ�ក�នលក�ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់ជំនួយែផ�កហិរ�� វត� � សូម�ក់ទងអ�កតសូ៊មតិែផ�កហិរ�� វត� �អ�កជំងឺ�មរយៈេលខ 444-7850 or 793-2209 or 864-6400  
។ ្របសិនេបើអ�ក្រត�វ�នបដិេសធ Financial-Aid អ�ក�ចប� ឹងត�� ចំេ�ះ�រសេ្រមចចិត�េនះ។ អ�កក៏�ចេស� ើសុដំំេណើរ�របណ� ឹងឧទ�រណ៍ពីទំ�ក់ទំនង�ងេលើផងែដរ។ 



 លក�ណៈវ �និច� ័យជំនួយហិរ�� វត� �  

មន� ីរេពទ្យ Lifespan Physician Group UC �នេ�ទន�ពចំេ�ះ�រេប��� ចិត�របស់ខ� �នក� �ង�រផ�ល់នូវ�រែថ�្ំរបកបេ�យគុណ�ពដល់អ�កែដល្រត�វ�រ�។ មន� ីរេពទ្យ 
Lifespan Physician Group UC ផ�ល់ជំនួយហិរ�� វត� �ដល់អ�កជំងឺែដល�� ន�រ���� ប់រងសុខ�ព េហើយអ�កែដល្របែហល�មិន�ចបង់្រ�ក់ស្រ�ប់�រែថ�រំបស់ពួកេគ។ មន� ីរេពទ្យ 

Lifespan Physician Group UC ក៏ផ�ល់�រប�� � ះតៃម�ដល់អ�កជំងឺែដលមិន�ន���� ប់រងែដល�ច�ន�រលំ�កក� �ង�រទូ�ត់វ �ក�យប្រតមន� ីរេពទ្យេពញេលញរបស់ពួកេគ។ 
�រែថ�េំ�យឥតគិតៃថ� និង�រប�� � ះតៃម�េនះអនុវត�ចំេ�ះេស�មន� ីរេពទ្យសំ�ន់ៗែតប៉ុេ�� ះ។ 

�រែថ�សំប្ប� រសធម៌េពញេលញ 
េយើងផ�ល�់រែថ�េំ�មន�រីេពទ្យេ�យមិនគិតៃថ�ដលេ់�ះ Rhode Island ែដលមនិ�ន���� ប់រង អ�ក្រស �កែដល�ន្រ�កច់ណូំលតចិ�ង៖ 

ទំហំអង��ព្រគ��រ 1 2 3 4 5 6 7 8 បែន�មនីមួយៗ៖  

ែដនកំណត់្រ�ក់ចំណូល្រប�ំ�� ំ*  $29,160 $39,440  $49,720 $60,000 $70,280 $80,560 $90,840 $101,120 $10,280 
 

អ�ក�ក់�ក្យែដល�ន្រទព្យសម្បត�ិ�នតៃម�េលើសពី $9,400 ស្រ�ប់បុគ�ល�� ក់ (ឬ $14,100 ស្រ�ប់្រគ��រ) 
្របែហល�មិន�នលក�ណៈសម្បត�ិ្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់�រែថ�េំ�យមិនគិតៃថ�េទ បុ៉ែន��ច�នលក�ណៈ្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់�រែថ�បំ�� � ះតៃម�។ 

�រែថ�សំប្ប� រសធម៌េ�យែផ�ក 

េយើងក៏ផ�ល�់រែថ�មំន� ីរេពទ្យប�� � ះតៃម�ដល់អ�ករស់េ� Rhode Island ែដលមនិ�ន���� ប់រង �មួយនឹង្រ�ក់ចណូំលរ�ង៖ 

 

អ�ក�ក់�ក្យែដល�ន្រទព្យសម្បត� ិ�នតៃម�េលើសពី $9,400 ស្រ�ប់បុគ�ល�� ក ់(ឬ $14,100 ស្រ�ប់្រគ��រមួយ) ្របែហល�មិន�នលក�ណៈ សម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់�រប�� � ះ 
តៃម�ខ�ស់បំផុតេលើ�រែថ�េំ�ះ េទ ប៉ុែន��ច�នលក�ណៈ្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់�រប�� � ះតៃម�តិច�ងេនះ។ 

េដើម្ីបែស�ងយល់�េតើអ�ក�នលក�ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់ជំនួយែផ�កហិរ�� វត� � សូម�ក់ទងអ�កតសូ៊មតិែផ�កហិរ�� វត� �អ�កជំងឺ�មរយៈេលខ 444-7850 or 793-2209 or 864-6400  
។ ្របសិនេបើអ�ក្រត�វ�នបដិេសធ Financial-Aid អ�ក�ចប� ឹងត�� ចំេ�ះ�រសេ្រមចចិត�េនះ។ អ�កក៏�ចេស� ើសុំដំេណើរ�របណ� ឹងឧទ�រណ៍ពីទំ�ក់ទំនង�ងេលើផងែដរ។ 



 លក�ណៈវ �និច� ័យជំនួយហិរ�� វត� �  

មន� ីរេពទ្យ Coastal Group �នេ�ទន�ពចំេ�ះ�រេប��� ចិត�របស់ខ� �នក� �ង�រផ�ល់នូវ�រែថ�្ំរបកបេ�យគុណ�ពដល់អ�កែដល្រត�វ�រ�។ មន� ីរេពទ្យ 
Coastal Group ផ�ល់ជំនួយហិរ�� វត� �ដល់អ�កជំងឺែដល�� ន�រ���� ប់រងសុខ�ព េហើយអ�កែដល្របែហល�មិន�ចបង់្រ�ក់ស្រ�ប់�រែថ�រំបស់ពួកេគ។ មន� ីរេពទ្យ Coastal 
Group ក៏ផ�ល់�រប�� � ះតៃម�ដល់អ�កជំងឺែដលមិន�ន���� ប់រងែដល�ច�ន�រលំ�កក� �ង�រទូ�ត់វ �ក�យប្រតមន� ីរេពទ្យេពញេលញរបស់ពួកេគ។ �រែថ�េំ�យឥតគិតៃថ� 

និង�រប�� � ះតៃម�េនះអនុវត�ចំេ�ះេស�មន� ីរេពទ្យសំ�ន់ៗែតប៉ុេ�� ះ។ 

�រែថ�សំប្ប� រសធម៌េពញេលញ 
េយើងផ�ល�់រែថ�េំ�មន�រីេពទ្យេ�យមិនគិតៃថ�ដលេ់�ះ Rhode Island ែដលមនិ�ន���� ប់រង អ�ក្រស �កែដល�ន្រ�កច់ណូំលតចិ�ង៖ 

ទំហំអង��ព្រគ��រ 1 2 3 4 5 6 7 8 បែន�មនីមួយៗ៖  

ែដនកំណត់្រ�ក់ចំណូល្រប�ំ�� ំ*  $29,160 $39,440  $49,720 $60,000 $70,280 $80,560 $90,840 $101,120 $10,280 
 

អ�ក�ក់�ក្យែដល�ន្រទព្យសម្បត�ិ�នតៃម�េលើសពី $9,400 ស្រ�ប់បុគ�ល�� ក់ (ឬ $14,100 ស្រ�ប់្រគ��រ) 
្របែហល�មិន�នលក�ណៈសម្បត�ិ្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់�រែថ�េំ�យមិនគិតៃថ�េទ បុ៉ែន��ច�នលក�ណៈ្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់�រែថ�បំ�� � ះតៃម�។ 

�រែថ�សំប្ប� រសធម៌េ�យែផ�ក 

េយើងក៏ផ�ល�់រែថ�មំន� ីរេពទ្យប�� � ះតៃម�ដល់អ�ករស់េ� Rhode Island ែដលមនិ�ន���� ប់រង �មួយនឹង្រ�ក់ចណូំលរ�ង៖ 

 

អ�ក�ក់�ក្យែដល�ន្រទព្យសម្បត� ិ�នតៃម�េលើសពី $9,400 ស្រ�ប់បុគ�ល�� ក ់(ឬ $14,100 ស្រ�ប់្រគ��រមួយ) ្របែហល�មិន�នលក�ណៈ សម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់�រប�� � ះ 
តៃម�ខ�ស់បំផុតេលើ�រែថ�េំ�ះ េទ ប៉ុែន��ច�នលក�ណៈ្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់�រប�� � ះតៃម�តិច�ងេនះ។ 

េដើម្ីបែស�ងយល់�េតើអ�ក�នលក�ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់ជំនួយែផ�កហិរ�� វត� � សូម�ក់ទងអ�កតសូ៊មតិែផ�កហិរ�� វត� �អ�កជំងឺ�មរយៈេលខ 444-7850 or 793-2209 or 864-6400  
។ ្របសិនេបើអ�ក្រត�វ�នបដិេសធ Financial-Aid អ�ក�ចប� ឹងត�� ចំេ�ះ�រសេ្រមចចិត�េនះ។ អ�កក៏�ចេស� ើសុដំំេណើរ�របណ� ឹងឧទ�រណ៍ពីទំ�ក់ទំនង�ងេលើផងែដរ។ 
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