េគាលនេយាបាយជំនួយហិរញញ វតថុរបស់ Lifespan — េសចកត ីសេងខ បជាភាសាសាមញញ
េគាលនេយាបាយជំនួយហិរញញ វតថុរបស់ Lifespan (FAP) ផត ល់ដល់អនកជំងឺែដលមានសិទធិទទួ លបានេសវាកមម
សេរងាគះបនាទន់ និងេសវាកមម ែថទា ំសុខភាពចាំបាច់ែផន កេវជជ សារសត ដៃទេទៀតែដលបញចុះតៃមល េដាយភាគ
ឬទា ំងរស ុងែដលរតូវបានផត ល់ជូនេដាយសាថប័នបុរតសមព ័នធរបស់ Lifespan។
សាថប័នបុរតសមព ័នធទា ំងេនះរ ួមមានមនទ ីរេពទយ Rhode Island Hospital មនទ ីរេពទយ Miriam Hospital
មនទ ីរេពទយ Newport Hospital មនទ ីរេពទយ Emma Pendleton Bradley Hospital (មនទ ីរេពទយ Bradley
Hospital) Lifespan Physician Group, Inc., Gateway Healthcare, Inc.,
និងអងគ ភាពែដលជាប់ពាក់ព័នធសំខាន់ណាមួ យែដលតពីេនះេទៅេហៅថា Lifespan។
អន កជំងឺែដលែសវ ងរកជំនួយហិរញញ វតថុរតូវែតដាក់ពាកយសុំកមម វ ិធីេនះ។ ព័ត៌មានលមអ ិតសត ីអំ
ពីេគាលនេយាបាយ និងដំេណើរការដាក់ពាកយរតូវបានសេងខ បេនៅកនុងទីេនះ។
េសវាកមម ែដលមានសិទធិទទួ លបាន៖ េសវាកមម ែដលមានសិទធិទទួ លបានរ ួមមានេសវាកមម សេរងាគះបនាទន់
ឬេសវាកមម ែថទា ំសុខភាពែដលចាំបាច់ែផន កេវជជ សារសត ដៃទេទៀតែដលរតូវបានផត ល់ជូន
និងរតូវបានេចញវ ិកក យបរតគិតៃថល េដាយ Lifespan។ សូ មកត់សមាគល់ថា FAP
អនុវតត ន៍ចំេពាះែតេសវាកមម ែដលរតូវបានេចញវ ិកក យបរតគិតៃថល េដាយ Lifespan ែតប៉ុេណា
ណ ះ។
េសវាកមម ដៃទេផសងេទៀតែដលរតូវបានេចញវ ិកក យបរតគិតៃថល ដាច់េដាយែឡកេដាយអន កផត ល់េសវាកមម
ែថទា ំសុខភាពដៃទេផសងេទៀតដូ ចជារគូេពទយ ឬមនទ ីរពិេសាធន៍ែដលមិនជាប់ជាបុរតសមព ័នធជាមួ យ
Lifespan េទេនាះគឺមិនមានសិទធិទទួ លបានេនៅេរកាម FAP េនាះេឡើយ។
អន កជំងឺែដលមានសិទធិទទួ លបាន៖ ជាទូ េទៅ
ជនែដលមានសិទធិទទួ លបានរ ួមមានបុគគលែដលរបាក់ចំណូលរគួ សារសថ ិតេនៅ ឬទាបជាង 300%
ៃនេគាលការណ៍ែណនាំអំពីភាពរកីរករបស់សហព័នធ (FPG) ដូ ចែដលបានកំណត់េឡើង
េដាយរកសួ ងសុខាភិបាល និងេសវាកមម មនុសសរបស់សហរដឋ អាេមរ ិក។
ភាពមានសិទធិទទួ លបានសរមាប់ជំនួយហិរញញ វតថុ
អនុញាញតឲយអន កជំងឺែដលមានសិទធិទទួ លបានការបញចុះតៃមល េពញទា ំងរស ុង
ឬេដាយភាគដល់ការែថទា ំរបស់ពួកគាត់។
អន កជំងឺែដលមានសិទធិទទួ លបាននឹងទទួ លបានជំនួយហិរញញ វតថុែដលនឹងមិនរតូវ
បានេគេចញវ ិកក យបរតគិតៃថល េលើសពី “ចំនួនែដលជាធមម តារតូវបានេចញវ ិកក យបរតគិតៃថល ” (AGB)
េនាះេឡើយ។ េដាយេរបើរបាស់ វ ិធីសារសត ទំនងនឹងេកើតមាន AGB
ដូ ចែដលរតូវបានកំណត់េដាយេសវាកមម របាក់ចំណូលៃផទ កនុង §501(r) រតូវបានកំ
ណត់ថាជាចំនួនែដលកមម វ ិធី Medicare ឬ Medicaid
នឹងសងមនទ ីរេពទយសរមាប់ការែថទា ំែដលរតូវបានេចញវ ិកក យបរតគិតៃថល
(រ ួមមានទា ំងចំនួនែដលនឹងរតូវបានសងេដាយកមម វ ិធី Medicare ឬ Medicaid និងចំនួនែដលអតាថគា
ហកនឹងទទួ លខុសរតូវេដាយផាទល់ខល ួនកនុងការបង់ទូទាត់េនៅកនុងទរមង់ជាសហបង់ទូទាត់
សហធានារា៉ប់រង និងការកាត់កង)
របសិនេបើអនកជំងឺជាអតាថគាហកៃនកមម វ ិធីបង់ចំណាយសរមាប់េសវាកមម របស់កមម វ ិធី Medicare ឬ
Medicaid។
ករមិតជំនួយហិរញញ វតថុែដលអាចអនុញាញតបានសរមាប់អនកជំងឺែដលមានសិទធិទទួ លបានគឺមានដូ ចតេទៅ
េនះ៖

‐

ជំនួយហិរញញ វតថុទា ំងរស ុងរតូវបានផត ល់ជូនដល់អនកជំងឺែដលមានចំណូលរគួ សាររបស់គាត់
សថ ិតេនៅកនុងរងវ ង់ 0% េទៅ 200% ៃន FPG (េគាលការណ៍ែណនាំអំពីភាពរកីរកសហព័នធ)។
មិនមានចំនួនណាមួ យៃនេសវាកមម ែដលផត ល់ជូនេដាយ Lifespan
រតូវបានេចញវ ិកក យបរតគិតរបាក់ពីអនកជំងឺេឡើយេនៅកនុងដំេណើរេរឿងែបបេនះ។

‐

ជំនួយហិរញញ វតថុជាអេនល ើរតូវបានផត ល់ជូនេទៅកាន់អនកជំងឺែដលមានចំណូលរគួ សារសថ ិតេនៅ
កនុងរងវ ង់ 201%-300% ៃន FPG (ៃនេគាលការណ៍ែណនាំអំពីភាពរកីរកសហព័នធ)។
សរមាប់អនកជំងឺែដលមានរបាក់ចំណូលសថ ិតេនៅកនុងរងវ ង់ៃនចេនាលះេនះ Lifespan
នឹងេរបើរបាស់ AGB ជាចំនួនអតិបរមាែដលអាចេចញវ ិកកក យ

បរតគិតៃថល ពីអនកជំងឺសរមាប់េសវាកមម ែដលរតូវបានផត ល់ជូនេដាយ Lifespan។
កតាតមួ យេផសងេទៀតែដលរតូវបានពិចារណាេនៅេពលកំណត់ជំនួយហិរញញ វតថុគឺរទពយសកមម រាវែដលកាន់កាប់ជា
កមម សិទធិេដាយអន កជំងឺ។ ឧទាហរណ៍ៃនរបេភទែបបអស់ទា ំងេនះៃនរទពយសកមម រ ួមមានសាច់របាក់សុទធ
ឬរទពយសកមម េផសងដៃទេទៀតែដលអាចបតរបានយា
ូ
៉ ងងាយរសួ លេទៅជាសាច់របាក់សុទធ។
កមម សិទធិភាពៃនចំនួនជាក់លាក់មួយៃនរទពយស
កមម រាវអាចនឹងនាំមកនូ វការបដិេសធមិនផត ល់ជំនួយហិរញញ វតថុ
េបើេទាះបីជាអន កជំងឺមានលកខ ណៈសមបតត ិរគប់រគាន់េនៅេរកាមការកំណត់ FPG
(េគាលការណ៍ែណនាំអំពីភាពរកីរកសហព័នធ) ែដលរតូវបានបករសាយេរៀបរាប់មុនេនះក៏េដាយ។
របសិនេបើអនកជំងឺបានលាតរតដាងេនៅកនុងពាកយសុំជំនួយហិរញញ វតថុរបស់ពួកេគថាេគគាមនរបាក់ចំណូលរគួ សា
រ េនាះែផន កេសវាកមម ហិរញញ វតថុអនកជំងរឺ បស់ Lifespan
នឹងទាមទារព័ត៌មានែដលគាំរទថាេតើតរមូវការរបចាំៃថង រតូវបានបំេពញបានេដាយរេបៀបណា។ Lifespan
េធវ ើការរតួ តពិនិតយេឡើង វ ិញនូ វរាល់រគប់ពាកយសុំែដលបំេពញរ ួចរាល់ទា ំងអស់ែដលរតូវបានដាក់ជូន
េហើយកំណត់ភាពមានសិទធិទទួ លជំនួយហិរញញ វតថុេដាយរសបេទៅតាម FAP របស់ Lifespan។ ពាកយ
សុំែដលមិនេពញេលញរគប់រជ ុងេរជាយនឹងមិនរតូវបានពិចារណាេឡើយ។ ែតយា៉ងេនះកត ី
អន កដាក់ពាកយសុំែដលដាក់ជូនពាកយសុំមិន
េពញេលញរគប់រជ ុងេរជាយរបស់ខល ួនរតូវបានជរមាបជូ នដំណឹងអំពីសាថនភាពេនះេហើយរតូវបានផត ល់នូវ
ឱកាសេដើមបីផតល់នូវឯកសារ/ព័ត៌មានែដលមិនទាន់ដាច់េរសច
ឬែដលបាត់ែដលចាំបាច់េដើមបីបំេពញដំេណើរការដាក់ពាកយសុំ។
រេបៀបដាក់ពាកយសុំ៖ FAP និងទរមង់ែបបបទពាកយសុំែដលពាក់ព័នធរបស់ Lifespan
អាចនឹងទទួ លយកបាន បំេពញ និងដាក់បញជន
ូ ដូ ចតេទៅេនះ៖

1. FAP

និងឯកសារពាកយសុំរបស់
គឺអាចរកបានេដាយការមកទទួ លយកេដាយផាទល់េនៅទីតាំងណាមួ យៃន

Lifespan

ទីតាំងសាថប័នមនទ ីរេពទយរបស់ Lifespan ដូ ចខាងេរកាម៖

-

មនទ ីរេពទយ Rhode Island Hospital, ការ ិយាល័យជំនួយគាំរទអន កជំងឺ 593 Eddy Street,

Providence, RI 02903

-

មនទ ីរេពទយ Miriam Hospital, ការ ិយាល័យជំនួយគាំរទអន កជំងឺ 164 Summit Avenue,

Providence, RI 02906

-

មនទ ីរេពទយ Newport Hospital ការ ិយាល័យជំនួយគាំរទអន កជំងឺ 11 Friendship Street,

Newport, RI 02840

-

មនទ ីរេពទយ Bradley Hospital េសវាកមម ហិរញញ វតថុអនកជំងឺ 1011 Veterans Memorial

Parkway, East Providence, RI 02915
FAP របស់ Lifespan
ក៏អាចរកបានផងែដរតាមរយៈការេសន ើសុំតាមៃរបសណីយ៍េដាយេរបើរបាស់អាសយដាឋន
សាថប័នមនទ ីរេពទយណាមួ យកនុងចំេណាមអាសយដាឋនសាថប័នមនទ ីរេពទយែដលរតូវបានរាយនាមខាង
េលើ។ អន កជំងឺក៏អាចចូ លេមើលេគហទំព័រ https://www.lifespan.org/financial‐assistance‐0
ផងែដរេដើមបីទទួ លបានព័ត៌មាន និងទរមង់ែបបបទែដលចាំបាច់ទា ំងអស់។
សំេណើរសុំឲយេផញើឯកសារតាម

ៃរបសណីយ៍អាចេធវ ើេឡើងបានេដាយេហៅទូ រស័ពទេទៅកាន់កា រ ិយាល័យេសវាកមម ហិរញញ វតថុអនកជំងឺរបស់
Lifespan តាមរយៈេលខ 401-444-6949។

2.

េផញើតាមៃរបសណីយ៍នូវពាកយសុំែដលរតូវបានបំេពញសពវ រគប់ ឬយកេទៅជូ នេដាយផាទល់
(េដាយមានរាល់រគប់ឯក
សារ/ព័ត៌មានទា ំងអស់ែដលរតូវបានបញាជក់េនៅកនុងេសចកត ីែណនាំរបស់ពាកយសុំ) េទៅកាន់អាសយ
ដាឋនសាថប័នមនទ ីរេពទយរបស់ Lifespan ណាមួ យែដលរតូវបានរាយនាមខាងេលើ។

Lifespan បកែរប FAP ទរមង់ែបបបទដាក់ពាកយសុំ FAP និងេសចកត ីសេងខ បជាភាសាសាមញញ ៃន FAP
របស់ខល ួនេទៅជា
ភាសាទីមួយរបស់របជាជនែដលមានសមតថ ភាពែផន កភាសាអង់េគល សមានករមិតែដលតំណាងឲយរបជាពល
រដឋ តិចជាង 5% ឬ 1000 នាក់ៃនសហគមន៍ែដលរតូវបានបេរមើេដាយសាថប័នមនទ ីរេពទយ។
ព័ត៌មានទា ំងអស់មានេនៅេលើេគហទំព័រតាមអាសយដាឋន https://www.lifespan.org/financial‐

assistance - ឬេនៅសាថប័នមនទ ីរេពទយ Lifespan ែដលរតូវបានរាយនាមកាលពីមុនមកេនះ។
ចំេពាះជំនួយ ឬសំណួរបែនថ មេទៀត សូ មេហៅទូ រស័ពទេទៅកាន់ែផន កេសវាកមម ហិរញញ វតថុអនកជំងឺរបស់ Lifespan
តាមរយៈេលខ 401-444-6949។ របសិនេបើមកដល់េដាយផាទល់ សូ មចូ លមកេមើលទីតាំងសាថប័នមនទ ីរេពទយ
Lifespan ណាមួ យែដលមានរាយនាមខាងេលើេនៅចេនាលះេមា៉ង 8:00 រពឹក-4:00 លាងច
ពីៃថង ច័នទរហូ តដល់ៃថង សុរក។

