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I. េគាលបំណង៖ 
េគាលនេយាបាយេនះអនវុតតនច៍ំេពាះ Lifespan នងិៃដគូែផនកេវជជសារសត ែដលខល នួបានជួលែដលរមួមានដូចជាមនទ រីេពទយ Rhode Island Hospital មនទ ីរេពទយ Miriam 
Hospital មនទ ីរេពទយ Newport Hospital មនទ ីរេពទយ Emma Pendleton Bradley Hospital  Gateway Healthcare, Inc., នងិ Lifespan Physician Group, Inc. 
(ែដលនិយាយជារមួគ ឺ“LCS”) , រពមជាមួយនងឹេគាលនេយាបាយហិរញញ វតថ ុ (FAP) របស់ LCS 
ែដលមានេគាលបំណងបំេពញឲយបានេទៅតាមលកខខណឌ តរមូវៃនចបាប់សហព័នធ  រដឋ នងិរបចំាតំបន់ែដលមានអំណាចអនុវតតន៍ រមួមានេដាយមនិកណំត់ែតរតមឹែផនកទ ី
501(r) ៃនរកមរបាកច់ណូំលៃផទកន ុងៃនឆាន  ំ1986 (the Internal Revenue Code of 1986)ដូចែដលបានេធវ ើវេិសាធនកមម 
នងិបទបញញតត ិែដលេនៅេរកាមចំណុះេនាះែតបុ៉េណាណ ះេនាះេឡើយ។ េគាលនេយាបាយេនះ
បេងក ើតនូវសកមមភាពែដលអាចនឹងរតវូបានរបកាន់យកេនៅកន ុងេហតុការណ៍មនិមានការបង់ៃថលទូទាត់សរមាប់ការែថទាេំវជជសារសត ែដលរតូវបានផតល់ជូនេដាយ LCS 
រមួមានេដាយមនិកណំត់រតមឹែតសកមមភាពរបមូលរបាក់ពិេសសខុសពីធមមតាេនាះេឡើយ។ េគាលការណជ៍ាមគគ ុ េទទសក៍នំាផល វូែដលេនៅពីេរកាយេគាល
នេយាបាយេនះគឺេដើមបី៖ 
 

• របរពឹតតចេំពាះអនកជំងឺទាងំអស់របកបេដាយសមភាព នងិេដាយេសចកត ៃីថលថន រូ េសចកត ីេគារព នងិេមតាត ធម ៌
• បេរមើជូននូវតរមូវការែថទាសុំខភាពសេរងាគ ះបនាទ ន់ៃនអនកជងំឺរគប់របូទាងំអស់េដាយមនិគតិដល់សមតថភាពកន ុងការបងៃ់ថល 
• ធានាឲយបានថានតីិវធិីៃនការេចញវកិកយបរត នងិរបមូលរបាក់ដ៏រតមឹរតូវែដលេគារពតាមសដងដ់ារែតមួយ 
នងិេដើមបីធានាឲយបានថាកចិចរបឹងែរបងដស៏មរសបរតូវបានេធវ ើេឡើងេដើមបីកណំតថ់ាេតើបុគគលែដលទទួលខុសរតវូចេំពាះការបងទូ់ទាតៃ់ថលទាងំអស់ 
ឬមួយភាគៃនគណនរីបស់អនកជងំឺមានសិទធិទទួលបាន ជនួំយេនៅេរកាម FAP ែដរឬេទ។ 

 

II. និយមន័យ៖ 
េសចកត ីសេងខបជាភាសាសាមញញ  មាននយ័ថាេសចកត ីែថលងការណជ៍ាលាយលកខណអ៍កសរែដលជូនដណំងឹដល់បុគគលែដល LCS ផតល់ជំនួយហិរញញ វតថ ុេនៅេរកាម FAP 
សរមាប់េសវាកមមពិេរគាះជងំឺេរកៅ នងិពិេរគាះជងំឺកន ុងរបស់មនទ រីេពទយ 
និងមានព័ត៌មានែដលចំាបាច់ែដលរតវូរមួបញច លូេនៅកន ុងេសចកត ីែថលងការណ៍ែបបេនាះេនៅេរកាម FAP។ 
រយៈកាលដាកព់ាកយសំុ មានន័យថារយៈកាលែដលេនៅកន ុងអំឡុងេពលេនាះ ែដល LCS រតវូែតទទួល នងិដេំណើរការពាកយសំុសរមាប់ជំនួយហិរញញ វតថ ុេនៅេរកាម FAP។ 
រយៈកាលដាក់ពាកយសំុចាប់េផតើមេនៅកាលបរេិចឆទែដលការែថទារំតវូបានផតល់ជូន េហើយបញច ប់េនៅៃថងទ ី240 បនាទ ប់ពី LCS 
ផតល់ជូនរបាយការណេ៍ចញវកិកយបរតេចញៃថលេលើកទមួីយេរកាយការេចញពីមនទ ីរេពទយ។ 
កាលផុតកណំតក់ន ុងការេចញវកិកយបរត មាននយ័ថាកាលបរេិចឆទែដលបនាទ ប់ពីេនាះមកែដល LCS ឬភាន ក់ងាររបមូលរបាក់អាចនងឹចាប់េផតើម ECA 
របឆំាងេទៅនងឹបុគគលែដលទទួលខុសរតវូែដលខកខានមនិបានដាកព់ាកយសំុជនួំយហិរញញ វតថ ុេនៅេរកាម FAP។ 
កាលផុតកណំតក់ារេចញវកិកយបរតរតូវែតបានបញាជ ក់េនៅកន ុងេសចកត ជូីន
ដំណងឹជាលាយលកខណ៍អកសរេទៅកាន់បុគគលែដលទទួលខុសរតវូែដលរតូវបានផតល់ជូនយ៉ាងេហាចណាស់ 30 ៃថង មនុកាលផុតកណំត់ែបបេនាះ បុ៉ែនតមនិេលឿនជាង 120 
ៃថងបនាទ ប់ពីរបាយការណ៍គណនីទមួីយេរកាយេចញពីមនទ ីរេពទយ េនាះេឡើយ។ 
កាលផុតកំណតក់ន ុងការបំេពញពាកយ មានន័យថាកាលបរេិចឆទែដលបនាទ ប់ពីេនាះមកែដល LCS ឬភាន ក់ងាររបមូលរបាក ់អាចនងឹចាប់េផតើម ឬបនត  ECA 
របឆំាងេទៅនងឹបុគគលែដលបានដាកព់ាកយសំុ FAP មនិេពញេលញ របសិនេបើបុគគលេនាះមិនបានផតល់ព័ត៌មានែដលបាត់បង ់
នងិ/ឬឯកសារែដលចំាបាចេ់ដើមបីបំេពញពាកយសំុ ឬពាកយសំុែដលរតវូបានបដិេសធ ។ 
កាលផុតកណំតក់ន ុងការបំេពញពាកយរតវូែតបញាជ ក់េនៅកន ុងេសចកត ីជូនដណំឹងជាលាយលកខណអ៍កសរ េហើយរតូវែតមនិេលឿនជាងៃថងេរកាយេគៃន (1) 30 ៃថងបនាទ ប់ពី 
LCS ផតល់ដល់បុគគលេនាះនូវេសចកត ជូីនដណំឹងេនះឬ (2) ៃថងចងុេរកាយៃនរយៈកាលសរមាប់ដាកព់ាកយសំុ។ 
សកមមភាពរបមូលរបាក់ខុសែបលកពីធមមតា (ECA) មាននយ័ថាសកមមភាពណាមួយកេ៏ដាយរបឆាងំេទៅនងឹបុគគលែដល
ទទួលខុសរតវូចំេពាះវកិកយបរតែដលទាក់ទងេទៅនងឹការទទួល បាននូវការទូទាត់បង់ៃថលៃនគណនីបងៃ់ថលេដាយខល នួឯងែដលទាមទារនូវដំេណើរការផល វូចបាប់ 
ឬផល វូតលុាការ ឬរាយការណ៍នូវព័ត៌មានរបឆំាងជំទាស់អំពីបុគគលែដលទទួលខុសរតវូេទៅកានភ់ាន កង់ាររាយការណឥ៍ណទានរបស់អតថិិជន/ការយិាល័យឥណទាន។ 
ECAs មនិរមួបញច លូនូវការេផទរៃនគណនបីង់ៃថលខល នួឯងេទៅកាន់ភាគមួីយេផសងេទៀតកន ុងេគាលបំណងរបមូលរបាក់េដាយគាម នេរបើរបាស់ ECAs ណាមួយេនាះេឡើយ។ 
បុគគលែដលមានសិទធទិទួលបាន FAP មានន័យថាបុគគលទទួលខុសរតូវែដលមានសទិធិទទួលបានជំនួយហិរញញ វតថ ុេនៅេរកាម FAP 
េដាយមនិគិតថាេតើបុគគលេនាះបានដាកព់ាកយសំុជំនួយឬអត់េនាះេឡើយ។ 



េគាលនេយាបាយេចញវកិកយបរត និងរបមូលរបាក់ 
 

េគាលនេយាបាយជនួំយហិរញញ វតថ ុ (FAP) មានន័យថាកមម វធិជីំនួយហិរញញ វតថ ុរបស់ LCS សរមាប់េគាលនេយាបាយ
អនកជងឺំែដលគាម នធានារ៉ាប់រងែដលបូករមួនូវលកខណៈវនិចិឆយ័ភាពមានសិទធិទទួលបាន មូលដាឋ នរគឹះសរមាប់គណនាតៃមល  វធិសីារសតសរមាប់អនវុតតនេ៍គាលនេយាបាយ 
 វធិានការេដើមបផីសពវផសាយេគាលនេយាបាយជាសាធារណៈនិងបករសាយពនយលនូ់វកមម វធិីជនួំយហិរញញ វតថ ុ។ 
PFS មានន័យថា Patient Financial Services (េសវាកមមហិរញញ វតថ ុអនកជងំឺ) ែដលជាអងគភាពរបតិបតត ិការៃន LCS ែដលទទួលខុសរតវូកន ុងការេចញវកិកយបរត 
នងិរបមូលគណនីបង់ៃថលេដាយខល នួឯង។ 
បុគគលទទួលខុសរតវូ មានន័យថាអនកជងំឺ នងិបុគគលណាមួយេផសងេទៀតែដលមានទនួំលខុសរតូវេលើែផនកហិរញញ វតថ ុសរមាប់គណនីបង់ៃថលេដាយខល នួឯង។ 
អាចនងឹមានបុគគលទទួលខុសរតវូេលើសពីមាន ក។់ 
គណនីបង់ៃថលេដាយខល នួឯង មាននយ័ថាចំែណកៃនគណនអីនកជងឺំែដលជាទនួំលខុសរតូវរបស់បុគគលេទៅេលើអនកជងំឺ ឬបុគគលទទួលខុសរតូវដៃទេទៀត 
ែដលចនួំនសុទធៃនពាកយសំុ ឬការបង់ៃថលែដលរតូវបានេធវ ើេឡើងេដាយរកមុហុ៊នធានារ៉ាប់រងែថទាសុំខភាព ឬអនកបង់ៃថលជាភាគទីីបីដៃទេទៀត (រមួមានសហទូទាត់ 
សហធានារ៉ាប់រង នងិការកាតក់ង) និងចនួំនសុទធៃនការកាតប់នថយ ឬលុបេចាលណាមួយែដលរតវូបានេធវ ើេឡើងទាក់
ទងនងឹគណនអីនកជងឺំែបបេនាះបនាទ ប់ពីការដាក់ពាកយសំុកមម វធិីជនួំយតាមែដលអាចអនវុតតនេ៍ទៅបាន។ 

 

III. េគាលនេយាបាយ 
 

A. អនេុលាមេទៅតាមខែចងៃនេគាលនេយាបាយេនះ LCS អាចនងឹរបកាន់យកចណំាតក់ារតាមផល វូចបាប់ណាមួយ 
នងិទាងំអស់ែដលរមួមានសកមមភាពរបមូលរបាក់ពិេសស
ខុសរបរកតីេដើមបទីទួលបានការបង់ៃថលសរមាប់េសវាកមមេវជជសារសត ែដលរតូវបានផតល់ជូន។ 

 

B. LCS នងឹមនិចូលរមួពាក់ព័នធ េនៅកន ុង ECAs េឡើយមិនថាេដាយផាទ ល់ ឬេដាយភាន កង់ាររបមូលបំណុលណាមួយ ឬភាគីដៃទេទៀតណាមួយែដល 
មនទ រីេពទយបាននិយាយសំេដៅដល់ថាជាបំណុលរបសអ់នកជំងមឺនុេពលកចិចរបឹងែរបងដ៏សមរសបរតវូបានេធវ ើេឡើងេដើមបីកណំតថ់ាេតើបុគគលទទួលខុសរតូវមានសិទធទិទួ
លបាន ជំនួយេនៅេរកាម FAP ែដរឬេទ។ 

 

C. រាល់អនកជងំឺរគប់របូនងឹរតវូបានផតល់ជូននូវេសចកត ីសេងខបជាភាសាសាមញញ  និងទរមង់ែបបបទពាកយសុជំំនួយហិរញញ វតថ ុេនៅេរកាម FAP 
ជាចំែណកមួយៃនដំេណើរការឲយេចញ ឬទទួលចូលកន ុងមនទ រីេពទយ។ 

 

D. យ៉ាងេហាចណាស់របាយការណដ៍ាច់េដាយែឡកគាន ចនួំនបីសរមាប់ការរបមូលគណនបីង់ៃថលេដាយខល នួឯង នឹងរតវូបានេផញើតាមៃរបសណយី៍ 
ឬតាមអុីែម៉លេទៅកាន់អាសយដាឋ នែដលសាគ ល់ចងុេរកាយបំផតុៃនបុគគលទទួលខុសរតវូមាន ក់ៗ ែតយ៉ាងេនះកត  ី
ឲយែតថាមនិមានរបាយការណ៍បែនថមដៃទេទៀតរតវូការេផញើបនាទ ប់ពីបុគគលទទួលខុសរតូវបញជ នូពាកយសុំែដលបានបំេពញសំុជនួំយហិរញញ វតថ ុេនៅេរកាម FAP 
ឬបានបង់ទូទាត់ៃថលរគប់ចនួំន។ យ៉ាងេហាចណាស់ 60 ៃថងនងឹរតវូែតកនលងផុតេទៅរវាងការេផញើតាមៃរបសណីយ៍ែដលតរមូវទាមទារឲយមានេលើកដំបូង និងចងុេរកាយ។ 
វាជាកាតពវកចិចរបស់បុគគលទទួលខុសរតវូកន ុងការផតល់នូវអាសយដាឋ នៃរបសណីយ៍រតមឹរតូវេនៅេពលផដល់េសវាកមម  ឬេនៅេពលេរេីចញ។ 
របាយការណគ៍ណនីរបស់អនកជំងមឺាន ក់ៗ ទាងំអស់ៃនគណនីបង់ៃថលខល នួឯងនឹងបូកបញច លូែតមិនកណំត់ែតរតមឹអវ ដូីចតេទៅេនះេឡើយ៖ 

 

1. េសចកត ីសេងខបរតមឹរតូវៃនេសវាកមមមនទ ីរេពទយែដលរតវូបានរ៉ាប់រងេដាយរបាយការណគ៍ណន ី

2. ៃថលសរមាប់េសវាកមមេនាះ 

3. ចនួំនែដលតរមូវឲយបង់ៃថលទូទាត់េដាយបុគគលទទួលខុសរតូវ (ឬរបសិនេបើចនួំនែបបេនាះមនិរតូវបានេគដឹង 
ការប៉ានស់ាម នរបកបេដាយសចុច រតិភាពៃនចនួំនែបបេនាះគតិចាប់ពីកាលបរេិចឆទៃនរបាយការណគ៍ណនេីដើមដំបូង) នងិ 

4. េសចកត ីជូនដណំងឹជាលាយលកខណអ៍កសរដជ៏ាក់ែសតងែដលជូនដណំងឹ នងិផដល់ដណំងឹដល់បុគគលទទួលខុសរតវូអំពីអតថ ិភាពៃនជំនួយហិរញញ វតថ ុេនៅេរកាម FAP 
របស់មនទ ីរេពទយរមួមានេលខទូរស័ពទរបស់រកសួង នងិអាសយដាឋ ន វបិសាយផាទ ល់ែដលចបាប់សំេណៅៃនឯកសារអាចនងឹទទួលបាន។ 

 

E. យ៉ាងេហាចណាស់របាយការណគ៍ណនីមួយៃនរបាយការណគ៍ណនីែដលរតូវបានេផញើតាមៃរបសណយី 
ឬតាមអុីែម៉លនងឹរមួបញច លូនូវេសចកត ជូីនដំណងឹជាលាយលកខណអ៍កសរែដលជរមាបជូនដណំងឹបុគគលទទួលខុសរតវូអំពី ECAs ែដលនឹងបរមងុទទួលយក 
របសិនេបើបុគគលទទួលខុសរតវូមនិដាកព់ាកយសំុជនួំយហិរញញ វតថ ុេនៅេរកាម FAP ឬបង់ៃថលចនួំនដល់កាលកំណត់រតូវបង់េនៅរតឹមេពលេវលាដល់កាលកំណត់េចញ
 វកិកយប័រត។ របាយការណគ៍ណនីែបបេនាះរតូវែតផតល់េទៅឲយបុគគលទទួលខុសរតូវយ៉ាងេហាចណាស់ 30 
ៃថងមនុកាលដល់កណំត់ែដលរតូវបានបញាជ ក់េនៅកន ុងរបាយការណ៍គណនី។ វាគជឺាកាតពវកចិចរបស់បុគគលទទួលខុសរតវូកន ុង
ការផតល់នូវអាសយដាឋ នេផញើសំបុរតរតឹមរតវូេនៅេពលផដល់េសវាកមម ឬេរេីចញ។  

F. ទំេនារឧបនសិស័យរបស់បុគគលទទួលខុសរតវូកន ុងការបង់ទូទាតន់ងឹរតូវបានដាក់ពិនទ ុេដាយែផអកេលើការវាយ
តៃមលេនាះេទៅេលើភាពទំនងេទៅរចួរបស់បុគគលទទួលខុសរតូវកន ុងការបង់ៃថលកដូ៏ចជាចនួំនលុយដុលាល រៃនគណនីបង់ៃថលខល នួឯងផងែដរ។ 

 

G. មនុេពលចាប់េផតើម ECAs ណាមួយ ការពយាយាមបុ៉នប៉ងេដាយផាទ ល់មាតន់ងឹរតូវបានេធវ ើេឡើងេដើមបីទាកទ់ងបុគគល
ទទួលខុសរតវូតាមទូរស័ពទតាមេលខទូរស័ពទែដលសាគ ល់ចុងេរកាយេគបងអស់ របសិនេបើមាន 
យ៉ាងេហាចណាស់មួយដងេនៅកន ុងអំឡុងៃនេស៊ រៃីនរបាយការណគ៍ណនីែដលរតូវបានេផញើតាមៃរបសណីយ ៍ឬតាមអុីែម៉ល 
របសិនេបើគណនេីនាះេនៅែតមនិទាន់បានបង់ៃថលទូទាត់េនៅេឡើយ។ េនៅកន ុងអំឡុងេពលៃនរាល់រគប់កចិចសនទនាទាងំអស់ អនកជងំឺ 
ឬបុគគលទទួលខុសរតវូនងឹរតូវបានជរមាបជូនអំពីជនួំយហិរញញ វតថ ុែដលអាចនងឹមានេនៅេរកាម FAP។ 

 

H. ECAs អាចនងឹរតវូបានចាប់េផតើមដូចតេទៅេនះ៖ 
 

1. របសិនេបើបុគគលទទួលខុសរតវូណាមួយខកខានមិនបានដាកព់ាកយសំុជនួំយហិរញញ វតថ ុេនៅេរកាម FAP េនៅរតឹម 120 
ៃថងបនាទ ប់ពីរបាយការណ៍គណនីដំបូងេរកាយការេចញពីមនទ ីរេពទយ េហើយភាគីទទួលខុសរតូវបានទទួលរបាយការណ៍គណនីែដលមានកាលដល់កំណតេ់ចញវកិកយប័រត
បង់ៃថលដូចែដលបានេរៀបរាប់េនៅកន ុងែផនកទី III.E ខាងេលើ េពលេនាះ LCS ឬភាន ក់ងាររបមូលរបាក់អាចនងឹចាប់េផតើមនូវ ECAs បាន។ 

 

2. របសិនេបើបុគគលទទួលខុសរតវូដាកព់ាកយមនិេពញេលញសំុជនួំយហិរញញ វតថ ុេនៅេរកាម FAP េនៅមនុកាលដល់កណំត់ៃនការដាកព់ាកយសំុ េនាះ ECAs 
អាចនងឹមនិរតវូបានចាប់េផតើមេឡើយរហូតដល់េរកាយជហំាននមួីយៗៃនជំហានដូចតេទៅេនះរតវូបានបំេពញចប់សពវរគប់៖ 

a. PFS ផតល់ដល់បុគគលទទួលខុសរតូវនូវេសចកត ជូីនដំណងឹជាលាយលកខណអ៍កសរែដលេរៀបរាប់នូវព័ត៌មានបែនថម ឬឯកសារែដលទាមទារឲយមានេនៅេរកាម 
FAP េដើមបីបំេពញពាកយសំុជនួំយហិរញញ វតថ ុែដលេសចកត ជូីនដណំងឹនឹងរមួបញច លូនូវចបាប់សំេណៅៃនេសចកតសីេងខបជាភាសាសាមញញ ។ 

b. PFS ផតល់ដល់បុគគលទទួលខុសរតូវជាមួយនងឹេសចកត ីជូនដណំងឹជាមុនយ៉ាងេហាចណាស់ 30 ៃថងអំពី ECAs ែដល LCS 
ឬភាន ក់ងាររបមូលរបាក់អាចនងឹចាប់េផតើមរបឆំាង    តទល់េទៅនងឹបុគគលទទួលខុសរតវូ របសិនេបើពាកយសំុ FAP មិនរតវូបានបំេពញ 
ឬការទូទាត់បង់ៃថលមនិរតូវបានេធវ ើេឡើង ែតយ៉ាងេនះកត  ីឲយែតកាលដល់កាលកណំត់
កន ុងការបំេពញពាកយសរមាប់ការទូទាត់បង់ៃថលអាចនងឹមនិរតវូបានកណំត់េនៅមនុ 120 ៃថងបនាទ ប់ពីរបាយការណ៍គណនីដំបូងេរកាយការេចញពីមនទ រីេពទយ។ 

c. របសិនេបើបុគគលទទួលខុសរតវូែដលបានដាក់ពាកយសំុមនិេពញេលញបានបំេពញពាកយសំុជនួំយហិរញញ វតថ ុ េហើយ PFS កណំតយ៉់ាងជាក់លាកថ់ា 
បុគគលទទួលខុសរតវូមនិមានសិទធទិទួលបានជំនួយហិរញញ វតថ ុណាមួយេនៅេរកាម FAP េនាះ LCS 
នងឹជរមាបជូនដណំងឹបុគគលទទួលខុសរតវូជាលាយលកខណអ៍កសរនូវការបដិេសធ នងិរមួបញច លូនូវេសចកត ីជូនដណំឹងអំពី ECAs 
ជាលាយលកខណអ៍កសរែដលមានរយៈេពល 30 ៃថងមនុ ែដល LCS ឬភាន ក់ងាររបមូលរបាក់អាចនឹងចាប់េផតើមនូវសកមមភាពរបឆំាងនឹងបុគគលទទួលខុសរតវូ។ 
យ៉ាងេនះកត  ីឲយែតកាលដល់កណំត់េចញវកិកយបរតគតិៃថលអាចនងឹមិនរតវូបានកំណតេ់នៅមនុរយៈេពល 120 ៃថងបនាទ ប់ពីរបាយការណគ៍ណនីដំបូង
េរកាយការេចញពីមនទ រីេពទយ។ 



េគាលនេយាបាយេចញវកិកយបរត និងរបមូលរបាក់ 
d. របសិនេបើបុគគលទទួលខុសរតវូ ែដលបានដាក់ពាកយសំុែដលមនិេពញេលញខកខានមិនបានបំេពញពាកយ
សំុេនៅរតឹមកាលដល់កណំតក់ន ុងការបំេពញពាកយែដលរតវូបានកណំតេ់នៅកន ុងេសចកត ីជូនដណំងឹែដលរតវូបានផតល់ជូនែដលរសបេទៅនងឹែផនកទី III.G.3.b 
ខាងេលើ េនាះ ECAs អាចនងឹរតូវបានចាប់េផតើមេឡើង។ 

e. របសិនេបើពាកយសំុមួយ មានលកខណៈេពញេលញ ឬមនិេពញេលញ សរមាប់សំុជំនួយហិរញញ វតថ ុេនៅេរកាម FAP 
រតូវបានដាក់េដាយបុគគលទទួលខុសរតវូេនៅេពលេវលាណាមួយមនុកាលដល់កណំតក់ន ុងការដាក់ពាកយ េនាះ LCS នងឹពយួ រទកុនូវ ECAs 
កន ុងខណៈែដលការដាក់ពាកយសំុជំនួយហិរញញ វតថ ុែបបេនាះកំពុងេនៅមិនទាន់សេរមចដាចេ់រសច។ 

3. បនាទ ប់ពីការចាប់េផតើមៃន ECAs រតវូបានអនញុាញ តេនៅេរកាមែផនកទី III.G ខាងេលើេហើយ ភាន ក់ងាររបមូលរបាកន់ងឹ
រតវូបានផតល់សិទធអិនញុាញ តឲយរាយការណនូ៍វគណនីែដលមនិទានប់ានបង់ទូទាតេ់ទៅកាន់ភាន កង់ារឥណទាន នងិឲយដាកព់ាកយចណំាត់ការែផនកតុលាការ 
ឬចំណាត់ការតាមផល វូចបាប់ បណត ងឹរបឹអូសរទពយ 
ទទួលបាននូវសិទធិឃាត់ទកុតាមការវនិចិឆយ័នងិរបតិបតត ិេទៅេលើសិទធិឃាតទ់ុកតាមការវនិចិឆ ័យែបបេនាះេដាយេរបើរបាស់នូវមេធយាបាយរសបចបាប់ៃនការរបមូលរបាក់ 
ែតយ៉ាងេនះកត ីឲយែតការឯកភាពយល់រពមជាមនុៃន PFS នងឹរតូវបានទាមទារតរមូវឲយមានមនុេពលបណត ឹងេដើមដំបូងអាចនឹងរតវូបានចាប់េផតើមេឡើង។ LCS 
នងិភាន ក់ងាររបមូលរបាក់ខាងេរកៅក៏អាចនងឹចាត់ចណំាត់ការតាមផល វូចបាប់ដៃទេទៀតទាងំអស់រមួមានបុ៉ែនតមនិកណំត់រតមឹែតការេហៅទូរស័ពទ អុែីម៉ល 
ការេផញើសារជាអកសរ 
ការេផញើតាមៃរបសណយី៍នូវេសចកត ីជូនដណំងឹេហើយរំលងេចាលនូវការតាមដានេដើមបទីទួលបានការបងទូ់ទាត់សរមាប់េសវាកមមេវជជសារសត ែដលរតវូបានផតល់ជូន។ 



េគាលនេយាបាយៃនការេចញវកិកយបរត និងរបមូលរបាក់ 

IV. អតថិភាពៃនេគាលនេយាបាយ 
សូ មទាក់ទងការ ិយាល័យេធវើការរបស ់Lifespan តាមរយៈេលខ 401-444-7850 សរមាប់ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងកមម វ ិធី 
នងិភាពមានសិទធិទទួលបានជំនួយហិរញញ វតថ ុកដូ៏ចជាេសន ើសំុឲយេគេផើ ញតាមៃរបសណីយម៍កកានអ់នកនូវចបាប់សំេណៅៃន FAP, ទរមង់ ែបបបទពាកយសុំ FAP 
េសចកត ីសេងខបជាភាសាសាមញញ ឬេគាលនេយាបាយរបមូលរបាក់។ ចបាប់សំេណៅៃនឯកសារែដលទាក់ទងនងឹ FAP ទាងំអស់មានជាភាសាអង់េគលស េអសប៉ា ញ រុសសី 
ព័រទយុហាគ ល់ នងិភាសាែខមរ។ ការលាតរតដាងព័តម៌ានទាងំរស ងុៃន FAP ទរមង់ ែបបបទពាកយសុំ FAP េសចកត ីសេងខបជាភាសាសាមញញ 
នងិេគាលនេយាបាយកន ុងការរបមូលរបាកក់៏អាចនងឹរកេឃើញផងែដរេនៅេលើេគហទព័ំរ www.lifespan.org។ ចបាប់សំេណៅជារកដាសៃនឯកសារែដលទាក់ទងនងឹ FAP 
ទាងំអស់អាចរកបានេនៅសាថ ប័នណាមួយៃនសាថ ប័នដូចតេទៅេនះ េ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 សូមចូលេទៅកាន់៖ 

https://www.lifespan.org/financial-assistance 


