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នាយកែផន កេសវាកមម អតិថិជន/ែផន កបង់ៃថល េដាយសាមុីជន

I.

េគាលបំណង៖
េគាលនេយាបាយេនះអនុវតត នច
៍ ំេពាះ Lifespan និងៃដគូ ែផនកេវជជ សារសត ែដលខល ួនបានជួ លែដលរ ួមមានដូ ចជាមនទ រី េពទយ Rhode Island Hospital មនទ ីរេពទយ Miriam
Hospital មនទ ីរេពទយ Newport Hospital មនទ ីរេពទយ Emma Pendleton Bradley Hospital Gateway Healthcare, Inc., និង Lifespan Physician Group, Inc.
(ែដលនិយាយជារ ួមគឺ “LCS”) , រពមជាមួ យនឹងេគាលនេយាបាយហិរញញ វតថុ (FAP) របស់ LCS
ែដលមានេគាលបំណងបំេពញឲយបានេទៅតាមលកខ ខណឌតរមូវៃនចបាប់សហព័នធ រដឋ និងរបចាំតំបន់ែដលមានអំណាចអនុវតត ន៍ រ ួមមានេដាយមិនកំណត់ែតរតឹមែផន កទី
501(r) ៃនរកមរបាក់ចណ
ំ ូ លៃផទកនុងៃនឆានំ 1986 (the Internal Revenue Code of 1986)ដូ ចែដលបានេធវ ើ វ ិេសាធនកមម
និងបទបញញ តត ិែដលេនៅេរកាមចំណុះេនាះែតប៉ុេណា
ណ ះេនាះេឡើយ។ េគាលនេយាបាយេនះ
បេងក ត
ើ នូ វសកមម ភាពែដលអាចនឹងរតូវបានរបកាន់យកេនៅកនុងេហតុការណ៍មន
ិ មានការបង់ៃថល ទូទាត់សរមាប់ការែថទា ំេវជជសារសត ែដលរតូវបានផត លជ
់ ូ នេដាយ LCS
ំ ល វូ ែដលេនៅពីេរកាយេគាល
រ ួមមានេដាយមិនកំណត់រតឹមែតសកមម ភាពរបមូ លរបាក់ពេិ សសខុសពីធមម តាេនាះេឡើយ។ េគាលការណ៍ជាមគគុេទទ សក៍នាផ
នេយាបាយេនះគឺេដើមបី៖
• របរពឹតតចេំ ពាះអន កជំងឺទា ំងអស់របកបេដាយសមភាព និងេដាយេសចកត ៃី ថល ថនរូ េសចកត ីេគារព និងេមតាតធម៌
• បេរមើជូននូ វតរមូវការែថទា ំសុខភាពសេរងាគះបនាទន់ៃនអន កជំងឺរគប់រ ូបទា ំងអស់េដាយមិនគិតដល់សមតថ ភាពកនុងការបង់ៃថល
• ធានាឲយបានថានីតិ វ ិធីៃនការេចញវ ិកក យបរត និងរបមូ លរបាក់ដ៏រតឹមរតូវែដលេគារពតាមសដ ង់ដារែតមួ យ
និងេដើមបីធានាឲយបានថាកិចចរបឹងែរបងដ៏សមរសបរតូវបានេធវ េើ ឡើងេដើមបីកណ
ំ ត់ថាេតើបុគគលែដលទទួ លខុសរតូវចំេពាះការបង់ទូទាត់ៃថល ទា ំងអស់
ឬមួ យភាគៃនគណនីរបស់អនកជំងឺមានសិទធិទទួ លបាន ជំនួយេនៅេរកាម FAP ែដរឬេទ។

II. និយមន័យ៖

េសចកត ីសេងខ បជាភាសាសាមញញ មានន័យថាេសចកត ីែថលងការណ៍ជាលាយលកខ ណ៍អកសរែដលជូ នដំណង
ឹ ដល់បុគគលែដល LCS ផត លជ
់ ំនួយហិរញញ វតថុេនៅេរកាម FAP
សរមាប់េសវាកមម ពិេរគាះជំងឺេរកៅ និងពិេរគាះជំងឺកនុងរបស់មនទ រី េពទយ
និងមានព័ត៌មានែដលចាំបាច់ែដលរតូវរ ួមបញចល
ូ េនៅកនុងេសចកត ីែថលងការណ៍ែបបេនាះេនៅេរកាម FAP។
រយៈកាលដាក់ពាកយសុំ មានន័យថារយៈកាលែដលេនៅកនុងអំឡ
ុ ងេពលេនាះ ែដល LCS រតូវែតទទួ ល និងដំេណើរការពាកយសុំសរមាប់ជំនួយហិរញញ វតថុេនៅេរកាម FAP។
រយៈកាលដាក់ពាកយសុំចាប់េផត ើមេនៅកាលបរ ិេចឆ ទែដលការែថទា ំរតូវបានផត ល់ជូន េហើយបញច ប់េនៅៃថង ទី 240 បនាទប់ពី LCS
ផត ល់ជូនរបាយការណ៍េចញវ ិកក យបរតេចញៃថល េលើកទីមួយេរកាយការេចញពីមនទ ីរេពទយ។
កាលផុតកំណត់កនុងការេចញវ ិកក យបរត មានន័យថាកាលបរ ិេចឆ ទែដលបនាទប់ពីេនាះមកែដល LCS ឬភានក់ងាររបមូ លរបាក់អាចនឹងចាប់េផត ើម ECA
របឆាំងេទៅនឹងបុគគលែដលទទួ លខុសរតូវែដលខកខានមិនបានដាក់ពាកយសុំជន
ំ ួ យហិរញញ វតថុេនៅេរកាម FAP។
កាលផុតកំណត់ការេចញវ ិកក យបរតរតូវែតបានបញាជក់េនៅកនុងេសចកត ជ
ី ូន
ដំណង
ឹ ជាលាយលកខ ណ៍អកសរេទៅកាន់បុគគលែដលទទួ លខុសរតូវែដលរតូវបានផតល់ជូនយា៉ងេហាចណាស់ 30 ៃថង មុនកាលផុតកំណត់ែបបេនាះ ប៉ុែនត មិនេលឿនជាង 120
ៃថង បនាទប់ពីរបាយការណ៍គណនីទម
ី ួ យេរកាយេចញពីមនទ ីរេពទយ េនាះេឡើយ។
កាលផុតកំណត់កនុងការបំេពញពាកយ មានន័យថាកាលបរ ិេចឆ ទែដលបនាទប់ពីេនាះមកែដល LCS ឬភានក់ងាររបមូ លរបាក់ អាចនឹងចាប់េផតម
ើ ឬបនត ECA
របឆាំងេទៅនឹងបុគគលែដលបានដាក់ពាកយសុំ FAP មិនេពញេលញ របសិនេបើបគ
ុ គ លេនាះមិនបានផត ល់ពត
័ ៌មានែដលបាត់បង់
និង/ឬឯកសារែដលចាំបាច់េដើមបីបំេពញពាកយសុំ ឬពាកយសុំែដលរតូវបានបដិេសធ ។
កាលផុតកំណត់កនុងការបំេពញពាកយរតូវែតបញាជក់េនៅកនុងេសចកត ីជូនដំណឹងជាលាយលកខ ណ៍អកសរ េហើយរតូវែតមិនេលឿនជាងៃថង េរកាយេគៃន (1) 30 ៃថង បនាទប់ពី
ី ូ នដំណឹងេនះឬ (2) ៃថងចង
ុ េរកាយៃនរយៈកាលសរមាប់ដាក់ពាកយសុំ។
LCS ផត ល់ដល់បុគគលេនាះនូ វេសចកត ជ
សកមម ភាពរបមូ លរបាក់ខុសែបល កពីធមម តា (ECA) មានន័យថាសកមម ភាពណាមួ យក៏េដាយរបឆាំងេទៅនឹងបុគគលែដល
ទទួ លខុសរតូវចំេពាះវ ិកក យបរតែដលទាក់ទងេទៅនឹងការទទួ ល បាននូ វការទូ ទាត់បង់ៃថលៃនគណនីបង់ៃថល េដាយខល ួនឯងែដលទាមទារនូ វដំេណើរការផល វូ ចបាប់
ឬផល វូ តុលាការ ឬរាយការណ៍នូវព័ត៌មានរបឆាំងជំទាស់អំពីបគ
ុ គ លែដលទទួ លខុសរតូវេទៅកាន់ភានក់ងាររាយការណ៍ឥណទានរបស់អតិថិជន/ការ ិយាល័យឥណទាន។
ECAs មិនរ ួមបញចល
ូ នូ វការេផទ រៃនគណនីបង់ៃថល ខល ួនឯងេទៅកាន់ភាគីមួយេផសងេទៀតកនុងេគាលបំណងរបមូ លរបាក់េដាយគាមនេរបើរបាស់ ECAs ណាមួ យេនាះេឡើយ។
បុគគលែដលមានសិទធទ
ិ ទួ លបាន FAP មានន័យថាបុគគលទទួ លខុសរតូវែដលមានសិទធិទទួ លបានជំនួយហិរញញ វតថុេនៅេរកាម FAP
េដាយមិនគិតថាេតើបុគគលេនាះបានដាក់ពាកយសុជ
ំ ំនួយឬអត់េនាះេឡើយ។

ិ យបរត និងរបមូ លរបាក់
េគាលនេយាបាយេចញវកក
េគាលនេយាបាយជំនួយហិរញញ វតថុ (FAP) មានន័យថាកមម វ ិធីជំនួយហិរញញ វតថុរបស់ LCS សរមាប់េគាលនេយាបាយ
អន កជំងឺែដលគាមនធានារា៉ប់រងែដលបូ ករ ួមនូ វលកខ ណៈវ ិនិចឆយ
័ ភាពមានសិទធិទទួ លបាន មូ លដាឋនរគឹះសរមាប់គណនាតៃមល វ ិធីសារសត សរមាប់អនុវតត នេ៍ គាលនេយាបាយ
វ ិធានការេដើមបីផសពវ ផសាយេគាលនេយាបាយជាសាធារណៈនិងបករសាយពនយល់នូវកមម វ ិធីជន
ំ ួ យហិរញញ វតថុ។
PFS មានន័យថា Patient Financial Services (េសវាកមម ហិរញញ វតថុអនកជំងឺ) ែដលជាអងគ ភាពរបតិបតត ិការៃន LCS ែដលទទួ លខុសរតូវកនុងការេចញវ ិកក យបរត
និងរបមូ លគណនីបង់ៃថលេដាយខល ួនឯង។
បុគគលទទួ លខុសរតូវ មានន័យថាអន កជំងឺ និងបុគគលណាមួ យេផសងេទៀតែដលមានទំនួលខុសរតូវេលើែផនកហិរញញ វតថុសរមាប់គណនីបង់ៃថល េដាយខល ួនឯង។
អាចនឹងមានបុគគលទទួ លខុសរតូវេលើសពីមានក់។
គណនីបង់ៃថល េដាយខល ួនឯង មានន័យថាចំែណកៃនគណនីអនកជំងឺែដលជាទំនួលខុសរតូវរបស់បគ
ុ គ លេទៅេលើអនកជំងឺ ឬបុគគលទទួ លខុសរតូវដៃទេទៀត
ែដលចំនួនសុទធៃនពាកយសុំ ឬការបង់ៃថល ែដលរតូវបានេធវ ើេឡើងេដាយរក ុមហ៊ុនធានារា៉ប់រងែថទា ំសុខភាព ឬអន កបង់ៃថលជាភាគីទីបីដៃទេទៀត (រ ួមមានសហទូ ទាត់
សហធានារា៉ប់រង និងការកាត់កង) និងចំនួនសុទធៃនការកាត់បនថ យ ឬលុបេចាលណាមួ យែដលរតូវបានេធវ ើេឡើងទាក់
ទងនឹងគណនីអនកជំងឺែបបេនាះបនាទប់ពកា
ី រដាក់ពាកយសុក
ំ មម វ ិធីជន
ំ ួ យតាមែដលអាចអនុវតត នេ៍ ទៅបាន។

III. េគាលនេយាបាយ
A. អនុេលាមេទៅតាមខែចងៃនេគាលនេយាបាយេនះ LCS អាចនឹងរបកាន់យកចំណាត់ការតាមផល វូ ចបាប់ណាមួ យ
និងទា ំងអស់ែដលរ ួមមានសកមម ភាពរបមូ លរបាក់ពេិ សស
ខុសរបរកតីេដើមបីទទួ លបានការបង់ៃថល សរមាប់េសវាកមម េវជជសារសត ែដលរតូវបានផត លជ
់ ូ ន។

B. LCS នឹងមិនចូ លរ ួមពាក់ពន
័ ធ េនៅកនុង ECAs េឡើយមិនថាេដាយផាទល់ ឬេដាយភានក់ងាររបមូ លបំណុលណាមួ យ ឬភាគីដៃទេទៀតណាមួ យែដល

ឺ ន
មនទ រី េពទយបាននិយាយសំេដៅដល់ថាជាបំណុលរបស់អនកជំងម
ុ េពលកិចចរបឹងែរបងដ៏សមរសបរតូវបានេធវ ើេឡើងេដើមបីកណ
ំ ត់ថាេតើបុគគលទទួ លខុសរតូវមានសិទធទ
ិ ទួ
លបាន ជំនួយេនៅេរកាម FAP ែដរឬេទ។

C. រាល់អនកជំងឺរគប់រ ូបនឹងរតូវបានផតលជ
់ ូ ននូ វេសចកត ីសេងខ បជាភាសាសាមញញ
ជាចំែណកមួ យៃនដំេណើរការឲយេចញ ឬទទួ លចូ លកនុងមនទ រី េពទយ។

និងទរមង់ែបបបទពាកយសុជ
ំ ំនួយហិរញញ វតថុេនៅេរកាម FAP

D. យា៉ងេហាចណាស់របាយការណ៍ដាច់េដាយែឡកគានចំនួនបីសរមាប់ការរបមូ លគណនីបង់ៃថលេដាយខល ួនឯង នឹងរតូវបានេផញើតាមៃរបសណីយ៍

ឬតាមអុីែម៉លេទៅកាន់អាសយដាឋនែដលសាគល់ចង
ុ េរកាយបំផត
ុ ៃនបុគគលទទួ លខុសរតូវមានក់ៗ ែតយា៉ងេនះកត ី
ឲយែតថាមិនមានរបាយការណ៍បែនថ មដៃទេទៀតរតូវការេផញើបនាទប់ពីបុគគលទទួ លខុសរតូវបញជន
ូ ពាកយសុំែដលបានបំេពញសុំជន
ំ ួ យហិរញញ វតថុេនៅេរកាម FAP
ឬបានបង់ទូទាត់ៃថល រគប់ចន
ំ ួ ន។ យា៉ងេហាចណាស់ 60 ៃថង នង
ឹ រតូវែតកនល ងផុតេទៅរវាងការេផញើតាមៃរបសណីយ៍ែដលតរមូវទាមទារឲយមានេលើកដំបូង និងចុងេរកាយ។
វាជាកាតពវ កច
ិ ច របស់បុគគលទទួ លខុសរតូវកនុងការផត លន
់ ូ វអាសយដាឋនៃរបសណីយ៍រតឹមរតូវេនៅេពលផដ ល់េសវាកមម ឬេនៅេពលេរ ីេចញ។
ឺ ន ក់ៗទា ំងអស់ៃនគណនីបង់ៃថល ខល ួនឯងនឹងបូ កបញចល
ូ ែតមិនកំណត់ែតរតឹមអវ ដ
ី ូ ចតេទៅេនះេឡើយ៖
របាយការណ៍គណនីរបស់អនកជំងមា

1. េសចកត ីសេងខ បរតឹមរតូវៃនេសវាកមម មនទ ីរេពទយែដលរតូវបានរា៉ប់រងេដាយរបាយការណ៍គណនី
2. ៃថលសរមាប់េសវាកមម េនាះ
3. ចំនួនែដលតរមូវឲយបង់ៃថលទូទាត់េដាយបុគគលទទួ លខុសរតូវ (ឬរបសិនេបើចន
ំ ួ នែបបេនាះមិនរតូវបានេគដឹង

ការបា៉ន់សាមនរបកបេដាយសុចច រ ិតភាពៃនចំនួនែបបេនាះគិតចាប់ពីកាលបរ ិេចឆ ទៃនរបាយការណ៍គណនីេដើមដំបូង) និង

4. េសចកត ីជូនដំណង
ឹ ជាលាយលកខ ណ៍អកសរដ៏ជាក់ែសត ងែដលជូ នដំណង
ឹ

និងផដល់ដណ
ំ ង
ឹ ដល់បគ
ុ គ លទទួ លខុសរតូវអំពអ
ី តថ ិភាពៃនជំនួយហិរញញ វតថុេនៅេរកាម FAP
របស់មនទ ីរេពទយរ ួមមានេលខទូ រស័ពទរបស់រកសួ ង និងអាសយដាឋន វ ិបសាយផាទល់ែដលចបាប់សំេណៅៃនឯកសារអាចនឹងទទួ លបាន។

E.

យា៉ងេហាចណាស់របាយការណ៍គណនីមួយៃនរបាយការណ៍គណនីែដលរតូវបានេផញើតាមៃរបសណីយ
ឬតាមអុីែម៉លនឹងរ ួមបញចល
ូ នូ វេសចកត ជ
ី ូ នដំណង
ឹ ជាលាយលកខ ណ៍អកសរែដលជរមាបជូ នដំណង
ឹ បុគគលទទួ លខុសរតូវអំពី ECAs ែដលនឹងបរម ុងទទួ លយក
របសិនេបើបគ
ុ គ លទទួ លខុសរតូវមិនដាក់ពាកយសុំជន
ំ ួ យហិរញញ វតថុេនៅេរកាម FAP ឬបង់ៃថលចន
ំ ួ នដល់កាលកំណត់រតូវបង់េនៅរតឹមេពលេវលាដល់កាលកំណត់េចញ
វ ិកក យប័រត។ របាយការណ៍គណនីែបបេនាះរតូវែតផត លេ់ ទៅឲយបុគគលទទួ លខុសរតូវយា៉ងេហាចណាស់ 30
ៃថង មន
ុ កាលដល់កណ
ំ ត់ែដលរតូវបានបញាជក់េនៅកនុងរបាយការណ៍គណនី។ វាគឺជាកាតពវ កច
ិ ច របស់បគ
ុ គ លទទួ លខុសរតូវកនុង
ការផត លន
់ ូ វអាសយដាឋនេផញើសំបុរតរតឹមរតូវេនៅេពលផដ ល់េសវាកមម ឬេរ ីេចញ។

F. ទំេនារឧបនិសស័យរបស់បុគគលទទួ លខុសរតូវកនុងការបង់ទូទាត់នងឹ រតូវបានដាក់ពនិ ទ ុ េដាយែផអកេលើការវាយ

តៃមល េនាះេទៅេលើភាពទំនងេទៅរ ួចរបស់បុគគលទទួ លខុសរតូវកនុងការបង់ៃថល កដ
៏ ូ ចជាចំនួនលុយដុលាលរៃនគណនីបង់ៃថល ខល ួនឯងផងែដរ។

G. មុនេពលចាប់េផតើម ECAs ណាមួ យ ការពយាយាមប៉នុ ប៉ងេដាយផាទល់មាត់នងឹ រតូវបានេធវ ើេឡើងេដើមបីទាក់ទងបុគគល

ទទួ លខុសរតូវតាមទូ រស័ពទតាមេលខទូ រស័ពទែដលសាគល់ចុងេរកាយេគបងអ ស់ របសិនេបើមាន
យា៉ងេហាចណាស់មួយដងេនៅកនុងអំឡ
ុ ងៃនេស៊ រ ីៃនរបាយការណ៍គណនីែដលរតូវបានេផញតា
ើ មៃរបសណីយ៍ ឬតាមអុីែម៉ល
របសិនេបើគណនីេនាះេនៅែតមិនទាន់បានបង់ៃថលទូទាត់េនៅេឡើយ។ េនៅកនុងអំឡ
ុ ងេពលៃនរាល់រគប់កច
ិ ច សនទ នាទា ំងអស់ អន កជំងឺ
ឬបុគគលទទួ លខុសរតូវនឹងរតូវបានជរមាបជូ នអំពីជន
ំ ួ យហិរញញ វតថុែដលអាចនឹងមានេនៅេរកាម FAP។

H. ECAs អាចនឹងរតូវបានចាប់េផតមើ ដូ ចតេទៅេនះ៖
1. របសិនេបើបគ
ុ គ លទទួ លខុសរតូវណាមួ យខកខានមិនបានដាក់ពាកយសុំជន
ំ ួ យហិរញញ វតថុេនៅេរកាម FAP េនៅរតឹម 120

ៃថង បនាទប់ពីរបាយការណ៍គណនីដំបូងេរកាយការេចញពីមនទ ីរេពទយ េហើយភាគីទទួ លខុសរតូវបានទទួ លរបាយការណ៍គណនីែដលមានកាលដល់កំណត់េចញវ ិកក យប័រត
ើ នូ វ ECAs បាន។
បង់ៃថលដូចែដលបានេរៀបរាប់េនៅកនុងែផនកទី III.E ខាងេលើ េពលេនាះ LCS ឬភានក់ងាររបមូ លរបាក់អាចនឹងចាប់េផតម

2. របសិនេបើបគ
ុ គ លទទួ លខុសរតូវដាក់ពាកយមិនេពញេលញសុំជន
ំ ួ យហិរញញ វតថុេនៅេរកាម FAP េនៅមុនកាលដល់កណ
ំ ត់ៃនការដាក់ពាកយសុំ េនាះ ECAs
អាចនឹងមិនរតូវបានចាប់េផត ើមេឡើយរហូ តដល់េរកាយជំហាននីមួយៗៃនជំហានដូ ចតេទៅេនះរតូវបានបំេពញចប់សពវ រគប់៖

a. PFS ផតល់ដល់បគ
ុ គ លទទួ លខុសរតូវនូ វេសចកត ជ
ី ូ នដំណង
ឹ ជាលាយលកខ ណ៍អកសរែដលេរៀបរាប់នូវព័ត៌មានបែនថ ម ឬឯកសារែដលទាមទារឲយមានេនៅេរកាម
FAP េដើមបីបំេពញពាកយសុំជន
ំ ួ យហិរញញ វតថុែដលេសចកត ជ
ី ូ នដំណង
ឹ នឹងរ ួមបញចល
ូ នូ វចបាប់សំេណៅៃនេសចកត ស
ី េងខ បជាភាសាសាមញញ ។
b. PFS ផតល់ដល់បុគគលទទួ លខុសរតូវជាមួ យនឹងេសចកត ីជូនដំណង
ឹ ជាមុនយា៉ងេហាចណាស់ 30 ៃថងអំពី ECAs ែដល LCS

ឬភានក់ងាររបមូ លរបាក់អាចនឹងចាប់េផតម
ើ របឆាំង តទល់េទៅនឹងបុគគលទទួ លខុសរតូវ របសិនេបើពាកយសុំ FAP មិនរតូវបានបំេពញ
ឬការទូ ទាត់បង់ៃថលមន
ិ រតូវបានេធវ េើ ឡើង ែតយា៉ងេនះកត ី ឲយែតកាលដល់កាលកំណត់
កនុងការបំេពញពាកយសរមាប់ការទូ ទាត់បង់ៃថលអាចនឹងមិនរតូវបានកំណត់េនៅមុន 120 ៃថង បនាទប់ពរី បាយការណ៍គណនីដំបូងេរកាយការេចញពីមនទ រី េពទយ។

c. របសិនេបើបគ
ុ គ លទទួ លខុសរតូវែដលបានដាក់ពាកយសុម
ំ ន
ិ េពញេលញបានបំេពញពាកយសុំជន
ំ ួ យហិរញញ វតថុ េហើយ PFS កំណត់យា៉ងជាក់លាក់ថា
បុគគលទទួ លខុសរតូវមិនមានសិទធទ
ិ ទួ លបានជំនួយហិរញញ វតថុណាមួ យេនៅេរកាម FAP េនាះ LCS
នឹងជរមាបជូ នដំណង
ឹ បុគគលទទួ លខុសរតូវជាលាយលកខ ណ៍អកសរនូ វការបដិេសធ និងរ ួមបញចល
ូ នូ វេសចកត ីជូនដំណឹងអំពី ECAs
ជាលាយលកខ ណ៍អកសរែដលមានរយៈេពល 30 ៃថងមន
ុ ែដល LCS ឬភានក់ងាររបមូ លរបាក់អាចនឹងចាប់េផតម
ើ នូ វសកមម ភាពរបឆាំងនឹងបុគគលទទួ លខុសរតូវ។
យា៉ងេនះកត ី ឲយែតកាលដល់កណ
ំ ត់េចញវ ិកក យបរតគិតៃថល អាចនឹងមិនរតូវបានកំណត់េនៅមុនរយៈេពល 120 ៃថងបនាទប់ពីរបាយការណ៍គណនីដំបូង
េរកាយការេចញពីមនទ រី េពទយ។

ិ យបរត និងរបមូ លរបាក់
េគាលនេយាបាយេចញវកក
d. របសិនេបើបគ
ុ គ លទទួ លខុសរតូវ ែដលបានដាក់ពាកយសុែំ ដលមិនេពញេលញខកខានមិនបានបំេពញពាកយ

សុំេនៅរតឹមកាលដល់កណ
ំ ត់កនុងការបំេពញពាកយែដលរតូវបានកំណត់េនៅកនុងេសចកត ីជូនដំណង
ឹ ែដលរតូវបានផត លជ
់ ូ នែដលរសបេទៅនឹងែផនកទី III.G.3.b
ខាងេលើ េនាះ ECAs អាចនឹងរតូវបានចាប់េផត ើមេឡើង។

e. របសិនេបើពាកយសុម
ំ ួយ

មានលកខ ណៈេពញេលញ
ឬមិនេពញេលញ
សរមាប់សុំជំនួយហិរញញ វតថុេនៅេរកាម
រតូវបានដាក់េដាយបុគគលទទួ លខុសរតូវេនៅេពលេវលាណាមួ យមុនកាលដល់កណ
ំ ត់កនុងការដាក់ពាកយ េនាះ LCS នឹងពយ
ួ រទុកនូ វ
កនុងខណៈែដលការដាក់ពាកយសុជ
ំ ំនួយហិរញញ វតថុែបបេនាះកំពង
ុ េនៅមិនទាន់សេរមចដាច់េរសច។

3. បនាទប់ពីការចាប់េផតម
ើ ៃន ECAs រតូវបានអនុញាញតេនៅេរកាមែផន កទី III.G ខាងេលើេហើយ ភានក់ងាររបមូ លរបាក់នង
ឹ

FAP
ECAs

រតូវបានផត ល់សទ
ិ ធអ
ិ នុញាញតឲយរាយការណ៍នូវគណនីែដលមិនទាន់បានបង់ទូទាត់េទៅកាន់ភានក់ងារឥណទាន និងឲយដាក់ពាកយចំណាត់ការែផនកតុលាការ
ឬចំណាត់ការតាមផល វូ ចបាប់ បណតង
ឹ រ ឹបអូ សរទពយ
ទទួ លបាននូ វសិទធិឃាត់ទក
ុ តាមការវ ិនិចឆយ
័ និងរបតិបតត ិេទៅេលើសិទធិឃាត់ទុកតាមការវ ិនិចឆ័យែបបេនាះេដាយេរបើរបាស់នូវមេធយាបាយរសបចបាប់ៃនការរបមូ លរបាក់
ើ េឡើង។ LCS
ែតយា៉ងេនះកត ីឲយែតការឯកភាពយល់រពមជាមុនៃន PFS នឹងរតូវបានទាមទារតរមូវឲយមានមុនេពលបណតឹងេដើមដំបូងអាចនឹងរតូវបានចាប់េផតម
និងភានក់ងាររបមូ លរបាក់ខាងេរកៅក៏អាចនឹងចាត់ចណា
ំ ត់ការតាមផល វូ ចបាប់ដៃទេទៀតទា ំងអស់រ ួមមានប៉ុែនត មិនកំណត់រតឹមែតការេហៅទូ រស័ពទ អុែី ម៉ល
ការេផញសា
ើ រជាអកសរ
ការេផញតា
ើ មៃរបសណីយ៍នូវេសចកត ីជូនដំណង
ឹ េហើយរំលងេចាលនូ វការតាមដានេដើមបីទទួ លបានការបង់ទូទាត់សរមាប់េសវាកមម េវជជ សារសត ែដលរតូវបានផត ល់ជូន។

េគាលនេយាបាយៃនការេចញវ ិកក យបរត និងរបមូ លរបាក់
IV. អតថ ិភាពៃនេគាលនេយាបាយ
សូ មទាក់ទងការ ិយាល័យេធវ ើការរបស់ Lifespan តាមរយៈេលខ 401-444-6966 សរមាប់ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងកមម វ ិធី
និងភាពមានសិទធិទទួ លបានជំនួយហិរញញ វតថុក៏ដូចជាេសន ើសុំឲយេគេផញើតាមៃរបសណីយម
៍ កកាន់អនកនូ វចបាប់សំេណៅៃន FAP, ទរមង់ែបបបទពាកយសុំ FAP
េសចកត ីសេងខ បជាភាសាសាមញញ ឬេគាលនេយាបាយរបមូ លរបាក់។ ចបាប់សេំ ណៅៃនឯកសារែដលទាក់ទងនឹង FAP ទា ំងអស់មានជាភាសាអង់េគល ស េអសបា៉ញ រុសសី
ព័រទុយហាគល់ និងភាសាែខម រ។ ការលាតរតដាងព័តមា
៌ នទា ំងរស ុងៃន FAP ទរមង់ែបបបទពាកយសុំ FAP េសចកត ីសេងខ បជាភាសាសាមញញ
និងេគាលនេយាបាយកនុងការរបមូ លរបាក់ក៏អាចនឹងរកេឃើញផងែដរេនៅេលើេគហទំព័រ www.lifespan.org។ ចបាប់សំេណៅជារកដាសៃនឯកសារែដលទាក់ទងនឹង FAP
ទា ំងអស់អាចរកបានេនៅសាថប័នណាមួ យៃនសាថប័នដូ ចតេទៅេនះ េដាយឥតយកកៃរម។
មនទ ីរេពទយ Rhode Island Hospital - 593 Eddy Street, Providence, RI 02903 មនទ ីរេពទយ
Miriam Hospital - 164 Summit Ave, Providence, RI 02906 មនទ ីរេពទយ Newport Hospital
- 11 Friendship Street, Newport, RI 02840
មនទ ីរេពទយ Emma Pendleton Bradley Hospital - 1011 Veterans Memorial Parkway, Riverside, RI 02915
Gateway Healthcare, Inc. - 249 Roosevelt Ave, Suite 205, Pawtucket, RI 02860
េដើមបីទាញយកចបាប់សំេណៅៃនេគាលនេយាបាយរបស់េយើង សូ មចូ លេទៅកាន់៖
https://www.lifespan.org/financial-assistance

