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េ�លនេ��យជនួំយែផ�កហិរ�� វត� �របស់មន� រីេពទ្យ AJH  

 
0អនុវត�ចំេ�ះ េ�លនេ��យ�ចអនុវត��នចំេ�ះមន� ីរេពទ្យ Anna Jaques (េ��ត់� 

“AJH” ឬ“មន� ីរេពទ្យ”) �� ប់�មួយមន� ីរេពទ្យែដលេបើកដំេណើរ�រ 
និងអង��ពែដល�ៃដគូ (ដូចែដល�នកំណត់េ�ក� �ង�្រ�ទី ៥០១ (r) 
ៃន�យក�� នរត��រ) និងអ�កផ�ល់េស�ែដលជួលេ�យ ឬសហ�រ�មួយ AJH 
(សូមេមើលឧបសម� ័ន� ទី ៥ 
ស្រ�ប់ប�� រីបស់អ�កផ�ល់េស��ងំអស់ែដល�ប់ប�� �លក� �ងេ�លនេ��យេនះ) ។ 

 
1ឯក�រេ�ង EMTALA: �រ្របមូលព័ត៌�នហិរ�� វត� � 

េ�លនេ��យឥណ�ន និង�រ្របមូល្រ�ក់ 
េ�ល�រណ៍ែណ�ំអំពី�ព្រកី្រករបស់រដ�, ្រកសួងេស�សុ�ភិ�ល 
និងមនុស្សៃនសហរដ��េមរ �ក 
េសចក� ីជូនដំណឹង IRS 2015-46 និង 29 CFR §§1.501(r)-(4)-(6) 
ឧបសម� ័ន� ទី ១៖ �ក្យេស� ើសំុជំនួយហិរ�� វត� �ស្រ�ប់�រព��លែបបសប្ប� រសធម៌ 
ឧបសម� ័ន� ទី ២៖ 
�ក្យេស� ើសំុជំនួយហិរ�� វត� �ស្រ�ប់អ�កែដលជួប�រលំ�កក� �ង�រទូ�ត់េស�េវជ��
�ស�  
ឧបសម� ័ន� ទី ៣៖ ��ងប�� � ះតៃម�ែផ�កេលើក្រមិតចំណូល និង្រទព្យសម្បត� ិ
ឧបសម� ័ន� ទី ៤៖ ចំនួនទឹក្រ�ក់ែដល្រត�វ�នេចញវ �ក�ប្រត�ទូេ� (AGB) 
ឧបសម� ័ន� ទី៥៖ អ�កផ�ល់េស�និង�យក�� ន—ស� ិត និងមិនស� ិតក� �ង�រផ�ល់ជំនួយ 
ឧបសម� ័ន� ទី ៦៖ លទ��ពៃន�រទទួល�នឯក�រ 

 
2េ�លបណំង េបសកកម�របស់េយើងគឺ 

េដើម្បេីធ� �ឲ្យែប�កពីេគ�មរយៈ�ពល� ឥតេ�� ះក� �ង�រែថ�អំ�កជំងឺ �រអប់រ� 
�រ្រ�វ្រ�វ 
និង�មរយៈ�រេធ� �ឲ្យសហគមន៍ែដលេយើង�ន្របតិបត� ិ�រ�ន�ព្របេសើរេឡើង
ែផ�កសុខ�ព។ 
AJH 
េប��� ផ�ល់ជំនួយែផ�កហិរ�� វត� �ដល់អ�កជំងឺែដល�នត្រម�វ�រេលើ�រែថ�សុំខ�ព 
េហើយ�� ន���� ប់រង ���� ប់រង�នតិចតួច 
មិន�នសិទ�ិទទួល�ន�រឧបត�ម�ពីកម� វ �ធីរបស់រ�� ភិ�ល 
ឬក៏មិន�ចទូ�ត់ស្រ�ប់�រសេ្រ�� ះប�� ន់ �រព��លប�� ន់ 
ឬ�រព��លេផ្សងេទៀតែដល��ំច់ 
េ�យែផ�កេលើ�� ន�ពហិរ�� វត� �របស់ពួកេគេរៀងៗខ� �ន។ 
េ�លនេ��យជំនួយែផ�កហិរ�� វត� �េនះ 
�នេ�លបំណងេដើម្បីអនុេ�ម�មច�ប់សហព័ន� និងរដ� 
ែដល�នស្រ�ប់តំបន់េស�ព��លរបស់េយើង។ អ�កជងឺំ 
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ែដល�នសិទ�ិទទួល�នជនួំយហិរ�� វត� � 
នឹងទទួល�ន�រព��លេ�យប�� � ះតៃម�ពីអ�កផ�ល់េស�ព��លរបស់ AJH។ 
អ�កជំងឺ្រត�វ�នសន�ត��នសិទ�ិទទួល�នជំនួយែផ�កហិរ�� វត� �ពីមន� ីរេពទ្យៃដគូ
�មួយ (រមួ�ងំមន� ីរេពទ្យ Addison Gilbert មន� ីរេពទ្យ BayRidge 
មជ្ឈមណ� លេវជ���ស�  Beth Israel Deaconess មន� ីរេពទ្យ Beth Israel Deaconess - 
Milton មន� ីរេពទ្យ Beth Israel Deaconess - Needham មន� ីរេពទ្យ Beth Israel 
Deaconess - Needham មន� ីរេពទ្យ Beth Israel Deaconess - Plymouth មន� ីរេពទ្យ 
Beverly  មន� ីរេពទ្យ និងមជ្ឈមណ� លេវជ���ស�  Lahey, Burlington, 
មជ្ឈមណ� លេវជ���ស�  Lahey, Peabody មន� ីរេពទ្យ Mount Auburn មន� ីរេពទ្យ New 
England Baptist និងមន� ីរេពទ្យ Winchester) 
នឹងមិនត្រម�វឲ្យ�ក់�ក្យេស� ើសំុជំនួយែផ�កហិរ�� វត� �ម�ងេទៀតពី AJH 
ក� �ងកំឡ� ងេពលែដល�រផ�ល់ជំនួយេនះេ��នសុពល�ពេ�ះេទ។ 
 
ជំនួយហិរ�� វត� �ែដលផ�ល់ជូនេ្រ�មេ�លនេ��យេនះ្រត�វ�នេធ� �េឡើងេ�យ�ន
�ររ�ពឹងទុក�អ�កជំងឺនឹងសហ�រ�មួយដេំណើរ�រ�ក់�ក្យេស� ើសំុរបស់េ�លន
េ��យ និងអត� ្របេ�ជន៍��រណៈ ឬកម� វ �ធីែដល�នវ ��ល�ព 
ែដលនឹង�ច្រគបដណ� ប់េលើៃថ�ព��ល។ 
 
េយើងនឹងមិនេរ �សេអើងេ�យែផ�កេលើ�យ ុ េភទ ពូជ�សន៍ ជេំនឿ�ស� 
ពិ�រ�ព   ទំេ�រផ� �វេភទ អត�ស�� ណេយនឌ័រ េដើមកំេណើត�តិ�សន៍ 
ឬ�� ន�ពអេ�� ្របេវសន៍របស់អ�កជំងឺ 
េ�េពលកំណត់សិទ�ិទទួល�នជនួំយេ�ះេឡើយ។ 

 
 
3និយមន័យ និយមន័យ�ងេ្រ�ម�ចេ្របើ្រ�ស់�ន

្រគប់ែផ�ក�ងំអស់ៃនេ�លនេ��យេនះ។ 
 
�រ�ត់�� ក់ៃនេស�សេ្រ�� ះប�� ន់ និងមិនប�� ន់ 
គឺែផ�កេលើនិយមន័យទូេ�ដូច�� នឹង�រកំណត់េវជ���ស� របស់្រគ�េពទ្យព��ល។ 
និយមន័យៃន�រព��លប�� ន់ 
និង�រសេ្រ�� ះប�� ន់ែដល�នែចង�ងេ្រ�ម្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស់េ�យមន� ីរេពទ្យ
ក� �ងេ�លបំណងកំណត់ វ ��ល�ពបំណុល��របង់ ែដលអនុ�� តឲ្យ�ន 
ក� �ងករណី�សន� និងប�� ន់ 
ែដលស� ិតេ�េ្រ�មកម� វ �ធីជំនួយហិរ�� វត� �របស់មន� ីរេពទ្យ 
រមួ�ងំប�� ញសុវត� ិ�ពសុខ�ព។ 
 
ចំនួនទឹក្រ�ក់ែដល្រត�វ�នេចញវ �ក�ប្រត�ទូេ� (AGB)៖ AGB 
្រត�វ�នេគកំណត់��ចំនួនទឹក្រ�ក់ែដល្រត�វ�នេគេចញវ �ក�ប្រត�ទូេ� 
ស្រ�ប់�រសេ្រ�� ះប�� ន់ �រព��លប�� ន់ 
ឬ�រព��ល��ំច់េផ្សងៗេទៀតដល់អ�កែដល�ន���� ប់រងេលើ�រព��លែប
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បេនះ។ AJH េ្របើវ �ធី��ស�  “្រកេឡកេមើលេ�េ្រ�យ” ែដល�នពិពណ៌�ក� �ង 29 CFR 
§ 1.501(r)-5(b)(3) េដើម្បីកំណត់�គរយ AGB។ �គរយ AGB 
្រត�វ�នគណ�េ�យែចកផលបូកចំនួនទឹក្រ�ក់�ងំអស់ក� �ង�រ�ម�រសំណងរ
បស់ AJH ស្រ�ប់�រសេ្រ�� ះប�� ន់ �រព��លប�� ន់ 
និង�រព��ល�ំ�ច់េផ្សងៗេទៀត 
ែដល្រត�វ�នអនុ�� តេ�យ្រក �មហុ៊ន���� ប់រងឯកជន និងៃថ�េស� Medicare 
ក� �ង�� ំ�រេពើពន��លពីមុន (ៃថ�ទី ១ ែខតុ� - ៃថ�ទី ៣០ ែខក�� ) 
(រមួ�ងំសហ���� ប់រង មិនែមនៃដគូ���� ប់រង និង�រ�ត់កង) 
�មួយនឹងផលបូកៃនតៃម�សរុបែដល�ប់�ក់ទង 
ស្រ�ប់�រទូ�ត់សង�ងំេ�ះ។ ប�� ប់មក AGB 
្រត�វ�នកំណត់េ�យគុណនឹង�គរយ AGB 
�មួយនឹងតៃម�សរុបស្រ�ប់�រព��លែដល�នផ�ល់ជូនដល់អ�កជំងឺ។ AJH 
េ្របើ�គរយ AGB ែតមួយ្របេភទបុ៉េ�� ះ 
េហើយមិន�ន�រគណ��មួយេផ្សងស្រ�ប់្របេភទព��លខុសៗ�� េទ។ 
�គរយ AGB នឹង្រត�វ�នគណ��េរៀង�ល់��  ំ គិត្រតឹមៃថ�ទី ៤៥ 
ប�� ប់ពី�របិទ�� ំ�រេពើពន�មុន េហើយនឹង្រត�វអនុវត�េ�ៃថ�ទី ១២០ 
ប�� ប់ពី�របិទ�� ំ�រេពើពន�។ ប�� ប់ពី�ន�រសេ្រមច�បុគ�ល��� ក់ 
�នសិទ�ិទទួល�នជំនួយហិរ�� វត� �េ្រ�មេ�លនេ��យេនះ 
បុគ�លេ�ះនឹងមិន្រត�វ�នគិតៃថ�េលើសពី AGB ស្រ�ប់�រសេ្រ�� ះប�� ន់ 
�រព��លប�� ន់ ឬ�រព��ល�ំ�ច់ដៃទេទៀតេ�ះេឡើយ។ 
 
ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�ម សូម�នឧបសម� ័ន� ទីបួន (4). 
 
រយៈេពលៃន�រ�ក�់ក្យេស� ើសុ៖ំ រយៈេពលែដល�ក្យេស� ើសំុនឹង្រត�វ�នទទួលយក 
និងដំេណើរ�រស្រ�ប់ជំនួយែផ�កហិរ�� វត� �។ 
រយៈេពល�ក់�ក្យេស� ើសំុ�ប់េផ�ើមេ��លបរ �េច�ទែដលរ�យ�រណ៍ៃន វ �ក�យប្រត
អនុ�� តឲ្យេចញពីមន� ីរេពទ្យដំបូង្រត�វ�នផ�ល់ឲ្យ េហើយប�� ប់េ� ២៤០ 
ៃថ�េ្រ�យប�� ប់ពី�លបរ �េច�ទេ�ះ។ 
្រទព្យ: រមួ�ន៖ 
• គណនីសន្ស ំ
• គណនីែសក 
• គណនីសន្សសំ្រ�ប់�រែថ�សុំខ�ព (HSA)* 
• �រេរៀបចំសំណងៃន�រែថ�សុំខ�ព (HRA) * 
• គណនីចំ�យែដល�ចបត់ែបន�ន (FSA) * 
 
*្របសិនេបើអ�កជំងឺ ឬអ�ក���ន HSA, HRA, FSA ឬមូលនិធិ្រសេដៀង��  
ែដល្រត�វ�នេរៀបចំេឡើងស្រ�ប់ចំ�យែផ�កេវជ���ស� ស្រ�ប់្រក �ម្រគ��រ 
បុគ�លែបបេនះមិន�នសិទ�ិទទួល�នជំនួយេ្រ�មេ�លនេ��យេនះេទ 
រហូតដល់ចំ�យ្រទព្យ�ងំេនះអស់សិន។ 
�រព��លែបបសប្ប� រសធម៌៖ អ�កជំងឺ 
ឬអ�ក��របស់ពួកេគែដល�ន្រ�ក់ចំណូល្រគ��រ្រប�ំ�� ំេ�ក្រមិត 
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ឬេ�េ្រ�ម ៤០០% របស់ក្រមិតៃន�ព្រកី្រករបស់សហព័ន�  
ឬមិនដូេច�ះេទ្រត�វនឹងលក�ខណ� េ្រជើសេរ �សេផ្សងេទៀត 
ែដល�នែចងក� �ងេ�លនេ��យេនះ នឹងទទួល�ន�រេលើកែលង ១០០% 
ៃនសមតុល្យែដលអ�កជំងឺ្រត�វទទួលខុស្រត�វេលើេស�ព��លេវជ���ស� �នលក�ណៈស
ម្រសបែដលផ�ល់េ�យ  AJH ។ 
 
េស�ព��លប�� បប់ន្ស៖ំ េស�ព��លេ�មន� ីរេពទ្យ ែដលមិន�នសិទ�ទិទួល 
ដូច��រសេ្រ�� ះប�� ន់ �រព��លប�� ន់ 
ឬ�រព��លសុខ�ព��ំច់េផ្សងេទៀត (ដូច�នកំណត់�ងេ្រ�ម) ។ 
 
�រសេ្រ�� ះប�� ន់៖ វត� � ឬេស�ព��លែដល្រត�វ�នផ�ល់ជូន 
ស្រ�ប់េ�លបំណង�យតៃម� េធ� �េ�គវ �និច� ័យ និង/ឬ�រព��លជំងឺ�ប�� ន់។ 
 
�� ន�ពសេ្រ�� ះប�� ន់៖ ដូចែដល�នកំណត់េ�ក� �ងែផ�ក ១៨៦៧ 
ៃនច�ប់សន� ិសុខសង�ម (៤២ U.S.C. 1395dd) �ក្យ “�� ន�ពសេ្រ�� ះប�� ន់” 
�នន័យ� លក�ខណ� េវជ���ស�  
ែដលប�� ញេចញេ�យេ�គស�� �� ំង�� ៃន�ពធ�ន់ធ�របំផុត 
ែដល�ពអវត��នៃន�រព��ល�ចនឹងេធ� �ឲ្យ៖ 

1. េធ� �ឲ្យសុខ�ពបុគ�ល (ឬ�ស� ី�នៃផ�េ�ះ    សុខ�ពរបស់�ស�  ី
ឬកូនែដលមិន�ន់េកើត) ស� ិតក� �ងេ្រ�ះ�� ក់ធ�ន់ធ�រ។ 

2. របួសធ�ន់ធ�រដល់មុខ�ររបស់�ង�យ។ 
3. ខូចធ�ន់ធ�រេលើមុខ�រ ឬែផ�ក�មួយៃនសរ ��ង��ង�យ។ ឬ 
4. �ស� ី�នៃផ�េ�ះែដលកំពុងឈឺេ�ះស្រ�ល៖ 

ក. មិន�នេពលេវ�្រគប់្រ�ន់ 
ែដលប៉ះ�ល់ដល់�រប�� �នេ�មន� ីរេពទ្យេផ្សងេដើម្បីស្រ�លេ�យសុ
វត� ិ�ព និង 

ខ. �រប�� �ន�ចបង��រគំ�មកំែហងដល់សុខ�ព ឬសុវត� ិ�ព�ស�  ី
ឬកូនែដលមិន�ន់េកើត។ 

្រគ��រ៖ ដូចែដល�នកំណត់េ�យ�រ ��ល័យជេំរឿនសហរដ��េមរ �ក 
�្រក �មមួយែដល�នមនុស្សពីរ ឬេ្រចើន�ក់រស់េ��មួយ��  
េហើយែដល�នទំ�ក់ទំនងេ�យកំេណើត �រេរៀប�រ ឬយកមកចិ�� ឹម។ 
្របសិនេបើអ�កជំងឺអះ�ង� នរ��� ក់�មនុស្សក� �ងបន� �ក 
ក� �ង�រ្រប�សពន�េលើ្រ�ក់ចំណូលរបស់ពួកេគ 
េ�ងេ��មប�� ត�រិបស់េស�កម�ចំណូលៃផ�ក� �ង 
ពួកេគ�ច្រត�វ�ន�ត់ទុក��មនុស្សក� �ងបន� �ក 
ស្រ�ប់េ�លបំណងៃន�រកំណត់សិទ�ិទទួល�នក� �ងេ�លនេ��យេនះ។ 
 
្រ�ក់ចំណូល្រគ��រ៖ ្រ�ក់ចំណូល្រគ��ររបស់អ�ក�ក់�ក្យេស� ើសំុ 
គឺ�្រ�ក់ចំណូលដុលសរុបរមួៃនស�ជិកេពញវ �យៃន្រក �ម្រគ��រ�ងំអស់ 
ែដលរស់េ�ក� �ង្រគ��រែតមួយ 
េហើយ្រត�វ�ន�ប់ប�� �លក� �ង�រ្រប�សពន�សហព័ន�ចុងេ្រ�យបំផុត។ 
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ស្រ�ប់អ�កជងឺំែដល�ន�យុេ្រ�ម ១៨ ��  ំ
្រ�ក់ចំណូល្រគ��ររមួប�� �ល�ងំឪពុក�� យ និង/ឬឪពុក�� យចុង 
ឬ��ព��ល។ ្រ�ក់ចំណូល្រគ��រ 
្រត�វ�នកំណត់�មនិយមន័យ�រ ��ល័យជំេរឿនដូច�ងេ្រ�ម 
េ�េពលគណ�េលើេ�ល�រណ៍ែណ�ំៃន�ព្រកី្រករបស់សហព័ន�៖ 

1. �ប់ប�� �ល�ងំ្រ�ក់ចំណូល សំណង�ព�� ន�រ�រេធ� � សំណងរបស់កម�ករ 
សន� ិសុខសង�ម ្រ�ក់ចំណូលសន� ិសុខបែន�ម ជំនួយ��រណៈ 
្រ�ក់អតីតយុទ�ជន អត� ្របេ�ជន៍ស្រ�ប់�ររស់�ន ្រ�ក់េ�ធន 
ឬ្រ�ក់ចូលនិវត�ន៍ �រ្រ�ក់ �គ�ភ �រជួល ្រ�ក់ឈ� �លកម�សិទ�ិប��  
្រ�ក់ចំណូលពីអចលន្រទព្យ មូលនិធិ ្រ�ក់ឧបត�ម��រអប់រ� ្រ�ក់ឧបត�ម� 
និង��រកិច�កូន 

2. អត� ្របេ�ជន៍មិនែមន��ច់្រ�ក់ (ដូច��រឧបត�ម���រ 
និងជំនួយ្រទ្រទង់េគហ�� ន) មិន្រត�វ�ន�ប់ប�� �លេឡើយ 

3. ្រត�វ�នកំណត់េ�យែផ�កេលើមូល�� នមុន�ត់ពន� (ដុល) 
4. មិន�ប់ប�� �ល�រចំេណញ និង�តេដើមទុន 

 
ក្រមិត�ព្រកី្រករបសស់ហព័ន�៖ ក្រមិត�ព្រកី្រករបស់សហព័ន�  (FPL) 
េ្របើក្រមិត្រ�ក់ចំណូលែដលខុស�� �មទំហំ និងស�ស�ព្រគ��រ 
េដើម្បីកំណត់�េតើអ�ក�កំពុងស� ិតក� �ង�ព្រកី្រកេ�សហរដ��េមរ �ក។ 
�្រត�វ�នេធ� �បច� �ប្បន��ព�្រប�េំ�ក� �ង�រចុះប�� រីបស់សហព័ន�  
េ�យ្រកសួងេស�សុ�ភិ�ល និងមនុស្សៃនសហរដ��េមរ �ក 
េ្រ�មអំ�ចៃនែផ�កទី ២ ៃន �្រ�ទី ៩៩០២ ៃនចំណងេជើងទី ៤២ 
ៃន្រកមប�� ត�សិហរដ��េមរ �ក។ េ�ល�រណ៍ែណ� ំ FPL 
�ចរក�នេ�ក� �ងេគហទំព័រ https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines។ 
 
ជំនួយែផ�កហរិ�� វត� �៖ ជំនួយរមួ�ន�រព��លែបបសប្ប� រសធម៌ 
និង�ពលំ�កក� �ង�រទូ�ត់េស�េវជ���ស�  
ែដលផ�ល់ដល់អ�កជំងឺែដល�ន្រត�វលក�ខណ� េ្រជើសេរ �សេ�យ�រជួប�រលំ�កែផ�ក
ហិរ�� វត� � េដើម្បីជួយបន� �រពួកេគពី�តព�កិច�ហិរ�� វត� �ស្រ�ប់�រសេ្រ�� ះប�� ន់ 
�រព��លប�� ន់ ឬ�រព��លសុខ�ព��ំច់េផ្សងេទៀតែដលផ�ល់េ�យ AJH។ 
 
អ�ក��៖ 
មនុស្ស��� ក់េ្រ�ពីអ�កជំងឺែដលទទួលខុស្រត�វចំេ�ះៃថ�ព��លរបស់អ�កជងឺំ។ 
 
�រគិតៃថ�សរុប៖ 
�រគិតៃថ�សរុប�មអ្រ�ែដល�នកំណត់េឡើងស្រ�ប់�រផ�ល់េស�ែថ�អំ�កជងឺំ 
មុនេពល�ត់េចញពីចំណូល្រត�វ�នយកមកអនុវត�។ 
 
ជនអ��៖ ដូចែដល�នកំណត់េ�យរ�� ភិ�លសហព័ន�  
េហើយ�នចុះផ�យក� �ង�រចុះេ�� ះរបស់សហព័ន�េ�យ HUD៖ “បុគ�ល 
ឬ្រគ��រែដលខ�ះកែន�ង   �� ក់េ�សមរម្យេពលយប់�្រប� ំ �នន័យ�បុគ�ល 

https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines
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ឬ្រគ��រ�នកែន�ង�� ក់េ�ចម្បងេពលយប់ ែដល�កែន�ង��រណៈ 
ឬឯកជនមិនែមន�កែន�ងស្រ�ប់មនុស្ស�� ក់េ� 
ឬកំពុងរស់េ�ក� �ងទីជំរក��រណៈ ឬឯកជន ែដល្រត�វ�នបេង� ើត
េឡើងេដើម្បេីរៀបចំ�ររស់េ�បេ�� ះ�សន�។ 
្របេភទេនះក៏�ប់ប�� �ល�ងំបុគ�លែដល�ន�កេចញពី�� ប័នែដល�ត់រស់េ�អ
ស់រយៈេពល ៩០ ៃថ� ឬតិច�ងេនះ ែដល�ន�� ក់េ�ក� �ងជ្រមកប�� ន់ 
ឬកែន�ងែដលមិនែមនស្រ�ប់ មនុស្សរស់េ� មុនេពលចូលេ�ក� �ង�� ប័នេ�ះ។” 
 
មន� ីរេពទ្យៃដគូ���� ប់រង៖ AJH 
និងមន� ីរេពទ្យៃដគូរបស់ខ� �ន្រត�វ�នចុះកិច�សន��មួយ្រក �មហុ៊ន���� ប់រងរបស់
អ�កជំងឺ េដើម្បីទទួល�នសំណងក� �ង  អ្រ�ែដល�នចរ�រ។ 
 
�ពលំ�កក� �ង�រទូ�តេ់ស�េវជ���ស� ៖ 
ជំនួយែផ�កហិរ�� វត� �ផ�ល់ជូនអ�កជំងឺែដល្រត�វលក�ខណ� េ្រជើសេរ �ស 
ែដលវ �ក�ប្រតេពទ្យរបស់ពួក�ត់ធំ�ង ឬេស� ើ ២៥% 
ៃន្រ�ក់ចំណូល្រគ��ររបស់ពួកេគ។ 
 
�រព��ល��ំច់៖ ស�� រៈ ឬេស�ព��ល��ំច់ 
ដូច��រស្រ�កព��លេ�មន� ីរេពទ្យ ឬ�រពិនិត្យសុខ�ព 
ែដល្រត�វ�នផ�ល់ជូនក� �ងេ�លបំណង�យតៃម� េធ� �េ�គវ �និច� ័យ 
និង/ឬ�រព��លរបួស ឬជងឺំ។ េលើសពីេនះេទៀត 
េដើម្បីបំេពញ�មលក�ខណ� េ�គវ �និច� ័យ ស�� រៈ ឬេស�ព��ល 
�ធម��្រត�វ�នកំណត់ក� �ង វ ��ល�ព���� ប់រងេ�យៃថ�េស�របស់ Medicare 
្រក �មហុ៊ន���� ប់រងសុខ�ពឯកជន ឬ���� ប់រងរបស់�គីទីបីេផ្សងេទៀត។ 
 
Medicare ែដល្រត�វេចញៃថ�េស�ព��ល៖ 
���� ប់រងសុខ�ពែដលផ�ល់ជូន�មកម� វ �ធី Medicare ែផ�ក A និងែផ�ក B 
ៃនចំណងេជើងទី XVIII ៃនច�ប់សន� ិសុខសង�ម (42 USC 1395c-1395w-5) ។ 
 
មន�រីេពទ្យមិនែមនៃដគូ���� ប់រង៖ AJH 
និងមន� ីរេពទ្យៃដគូរបស់ខ� �នមិន្រត�វ�នចុះកិច�សន��មួយ្រក �មហុ៊ន���� ប់រងរ
បស់អ�កជំងឺ េដើម្បីទទួល�នសំណងក� �ងអ្រ�ែដល�នចរ�រ 
ែដល�ធម���ំឲ្យ�ន�រចំ�យខ�ស់ពីអ�កជំងឺ។ 
 
ែផន�របង់្រ�ក់៖ �ែផន�រទូ�ត់មួយែដល្រត�វ�នអនុម័តេ�យ AJH 
ឬអ�កលក់�គីទីបីែដលតំ�ងឲ្យ AJH និងអ�កជំងឺ 
ឬអ�ក��ស្រ�ប់�រេចញៃថ�ព��លេ�យខ� �នឯង។ 
ែផន�របង់្រ�ក់នឹងគិតគូរពី�� ន�ពហិរ�� វត� �របស់អ�កជំងឺ 
ចំនួនទឹក្រ�ក់ែដលជំ�ក់ និង�រទូ�ត់ពីមុន។ 
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�រសន�ត�មុនពីសិទ� ិទទួល�នជំនួយ៖ ក� �ង�លៈេទសៈ�ក់�ក់� 
អ�កជំងឺែដលមិន�ន���� ប់រង �ចនឹង្រត�វសន�ត�មុន 
ឬ�ត់ទុក��នសិទ�ិទទួល�នជំនួយហិរ�� វត� � 
េ�យែផ�កេលើ�រចុះេ�� ះរបស់ពួកេគេ�ក� �ងកម� វ �ធីេផ្សងេដើម្បី�កល្បង 
ឬ្របភពព័ត៌�នេផ្សងេទៀត ែដលមិន្រត�វ�នផ�ល់េ�យអ�កជំងឺេ�យ�� ល់ 
េដើម្បេីធ� ��រ�យតៃម��� ល់ខ� �នៃនត្រម�វ�រហិរ�� វត� �។ 
 
្រក �មហ៊នុ���� បរ់ងសខុ�ពឯកជន៖ អង��ព�ែដលមិនែមន�អង��ពរបស់        
រ�� ភិ�លែដលផ�ល់�រ���� ប់រងសុខ�ព រមួ�ងំអង��រេ្រ�រ�� ភិ�លែដល 
្រគប់្រគងគំេ�ង���� ប់រងសុខ�ពេ្រ�មកម� វ �ធី Medicare Advantage ។ 
 
រយៈេពលៃនសុពល�ព៖ 
េបក�ជនែដល�នកំណត់��នសិទ�ិទទួល�នជំនួយែផ�កហិរ�� វត� �នឹង្រត�វ�នផ�ល់
ជំនួយក� �ងរយៈេពល្រ�ំមួយែខ គិត�ប់ពីៃថ�ែដលទទួល�ន�រអនុម័ត។ 
អ�កជំងឺែដល�នលក�ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់ទទួល�នជំនួយែផ�កហិរ�� វត� ��ច្រត�វប
�� ក់� មិន�ន�រ�� ស់ប� �រ�� ន�ពហិរ�� វត� �របស់ពួកេគេ�ចុងប�� ប់ៃន្រ�ំមួយ 
(៦) ែខ ែដល�នសុពល�ព េដើម្បីពន�រជំនួយស្រ�ប់រយៈេពល្រ�ំមួយែខេទៀត។ 
 
អ�កជំងឺែដលមិន�ន�រ���� ប់រង៖ 
អ�កជំងឺែដល�� ន�រ���� ប់រងពីតតិយជនែដលផ�ល់េ�យ្រក �មហុ៊ន���� ប់រង
សុខ�ពឯកជន �� ក់�រ���� ប់រងស្រ�ប់ និេ�ជិកចូលនិវត�ន៍ 
កម� វ �ធីសុ�ភិ�លសហព័ន�  (�ប់ប�� �ល�ងំ Medicareែដល្រត�វបង់ៃថ�េស�ព��ល 
Medicaid, SCHIP, និង CHAMPUS) សំណងរបស់កម�ករ 
ឬជំនួយរបស់�គីទីបីែដល�ចរក�ន 
េដើម្បីចំ�យេលើ�រចំ�យេលើ�រែថ�សុំខ�ពរបស់អ�កជំងឺ។ 
 
អ�កជំងឺែដល���� បរ់ង�នតចិតួច៖ 
បុគ�ល�ែដល�ន�រ���� ប់រងពីឯកជន 
ឬរ�� ភិ�លស្រ�ប់អ�ក�ែដលជួប�រលំ�កែផ�កហិរ�� វត� �េដើម្បីចំ�យខ�ង់ចំ�
យេ�យខ� �នឯង ស្រ�ប់េស�េវជ���ស� ែដលផ�ល់េ�យ AJH។ 
 
�រព��លប�� ន់៖ �រព��ល��ំច់ែដល្រត�វ�នផ�ល់ជូន 
េ�ក� �ងមន� ីរេពទ្យស្រ�កព��ល ប�� ប់ពី�រ�ប់េផ�ើមៃន�� ន�រព��ល�� មៗ 
មិន��ង�យ ឬផ� �វចិត� ែដលប�� ញេចញមក�េ�គស�� ធ�ន់ធ�រ�� ំង 
(រមួ�ងំ�រឈ�ឺប់�� ំង) ែដលមនុស្សទូេ�េជឿ� 
�រមិនទទួល�ន�រព��លក� �ងរយៈេពល ២៤ េ�៉ង 
�ចប�� លឲ្យសុខ�ពអ�កជំងឺស� ិតក� �ងេ្រ�ះ�� ក់ ពិ�រ�ពៃនមុខ�រ�ង�យ 
ឬ�ពមិនដំេណើរ�រៃនសរ ��ង� ឬែផ�ក�មួយៃន�ង�យ។ 
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4លក�ខណ� េ្រជើស
េរ �សស្រ�ប�់
ក្យេស� ើសុំជំនួយ
ហិរ�� វត� �របស់ 
AJH 

េស�កម�ែដល�នេ�ក� �ងជំនួយែផ�កហិរ�� វត� � 
្រត�វេ�ក� �ងស� ង់�រៃន�រអនុវត�ន៍េវជ���ស� ែដល�ចទទួលយក�ន ែដលរមួ�ន៖ 

1. �រគិតៃថ�េស�ព��លរបស់េពទ្យៃដគូ និងមិនែមនេពទ្យៃដគូ 
ស្រ�ប់�រសេ្រ�� ះប�� ន់ ដូចែដល�នែចង�ងេលើ។ 

2. ៃថ�ឈ� �លវ ��� ជីវៈរបស់េពទ្យៃដគូនិងមិនែមនេពទ្យៃដគូស្រ�ប់�រសេ្រ�� ះប
�� ន់ដូច�នែចង�ងេលើ ែដល្រត�វ�នផ�ល់កំណត់េ�យអ�ក   
ផ�ល់េស�ព��ល ែដលបេ្រមើ�រឲ្យ AJH និងមន� ីរេពទ្យៃដគូ 
ដូច�នែចងក� �ងឧបសម� ័ន� ទី ្រ�ំ (៥)។ 

3. �របង់ៃថ�េស�ព��លរបស់េពទ្យៃដគូ ស្រ�ប់�រព��លប�� ន់ដូច 
ែដល�នកំណត់�ងេលើ។ 

4. �របង់ៃថ�េស�ព��លរបស់េពទ្យៃដគូ 
ស្រ�ប់�រព��ល��ំច់�មេវជ���ស� ដូចែដល�នកំណត់�ងេលើ។ 

5. ៃថ�ឈ� �លវ ��� ជីវៈរបស់េពទ្យៃដគូ ស្រ�ប់�រព��លប�� ន់ 
និង�រព��ល�ំ�ច់ ែដល្រត�វ�នផ�ល់េ�យអ�កផ�ល់េស�ព��ល 
ែដលបេ្រមើ�រេ� AJH និងមន� ីរេពទ្យៃដគូរ 
ដូច�នែចងក� �ងឧបសម� ័ន� ទី្រ� ំ(៥) 

 
5េស�កម�ែដលមិ
ន�នេ�ក� �ងជំ
នួយហិរ�� វត� �ពី 
AJH 

េស�ព��លែដលមិន�ន�ប់ប�� �លេ�ក� �ងជំនួយែផ�កហិរ�� វត� �រមួ�ន៖ 
1. ៃថ�ឈ� �លវ ��� ជីវៈ និងៃថ�ព��ល 

ស្រ�ប់េស�ព��លប�� ប់បន្សដូំច�នែចង�ងេលើ។ 
2. ៃថ�ឈ� �លវ ��� ជីវៈ ស្រ�ប់�រែថ�ែំដលផ�ល់េ�យអ�កផ�ល់េស� 

ែដលមិនស� ិតក� �ងេ�លនេ��យជំនួយែផ�កហិរ�� វត� � 
(ឧ�ហរណ៏្រគ�េពទ្យឯកជន អ�កឯកេទស 
ឬ្រគ�េពទ្យជំ�ញមិនែមន�បុគ�លិករបស់ AJH 
�រដឹកជ�� �នេ�យរថយន�សេ្រ�� ះប�� ន់។ ល។ ) 
ដូច�នែចងក� �ងឧបសម� ័ន� ទី្រ�ំ (៥) ។ 
អ�កជំងឺ្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឲ្យ�ក់ទងអ�កផ�ល់េស��ងំេនះេ�យ�� ល់ 
េដើម្បដីឹង�េតើពួកេគផ�ល់ជំនួយែផ�កហិរ�� វត� � េហើយេរៀបចំ បង់ៃថ�ព��ល។ 
សូមេមើលឧបសម� ័ន� ទី្រ� ំ (៥) 
ៃនប�� ីរបស់អ�កផ�ល់េស�ែដលមិនស� ិតក� �ងេ�លនេ��យេនះ។  

3. ៃថ�ឈ� �លវ ��� ជីវៈ និងេស�ព��លរបស់មន� ីរេពទ្យមិនែមនៃដគូ 
ស្រ�ប់�រព��លប�� ន់ និង�រព��ល��ំច់េផ្សងេទៀត 
ែដលមិនែមន��រសេ្រ�� ះប�� ន់ ដូចែដល�នកំណត់�ងេលើ។ 

 
 
6ជំនួយែដលផ�ល់
ជូន 

AJHផ�ល់ជំនួយដល់អ�កជងឺំែដល�ក់�ក្យេស� ើសំុជំនួយពីកម� វ �ធីជំនួយ��រណៈ 
និងជំនួយែផ�កហិរ�� វត� �េ�មន� ីរេពទ្យ ដូចែដល�នពិព៌ណ�លម�ិត�ងេ្រ�ម។ 
 
AJH នឹងខិតខំ្របឹងែ្របង េដើម្បដីឹងច�ស់ពី�� ន�ព���� ប់រងរបស់អ�កជងឺំ 
និងព័ត៌�នេផ្សងេទៀត 
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េដើម្បីប�� ក់ពី វ ��ល�ព���� ប់រងេលើេស�សេ្រ�� ះប�� ន់ �រស្រ�កព��ល 
ឬ�រពិនិត្យសុខ�ពែដលផ�ល់ជូនេ�យមន� ីរេពទ្យ។ 
�ល់ព័ត៌�ន�ងំអស់នឹង្រត�វ្របមូល មុនេពល�រ្របគល់ស�� រៈ 
ឬផ�ល់េស�ព��ល�មួយ ែដលមិនរមួប�� �ល�រសេ្រ�� ះប�� ន់ 
ឬ�រព��លប�� ន់។ 
មន� ីរេពទ្យនឹងពន�េពលព��មេដើម្បីទទួល�នព័ត៌�នេនះ 
ក� �ងកំឡ� ងេពលផ�ល់េស�សេ្រ�� ះប�� ន់ ឬ�រព��លប�� ន់ ក� �ងច�ប់ EMTALA 
្របសិនេបើដំេណើរ�រ េដើម្បីទទួល�នព័ត៌�នេនះនឹងពន�េពល 
ឬរ��នដល់�រពិនិត្យ ឬេស�សុខ�ព ែដលេធ� �េដើម្បឲី្យ�នេស� រ�ព 
ក� �ងលក�ខណ� សេ្រ�� ះប�� ន់។ 
 
�រព��មេសុើបសួរ�មុនេ�យសមេហតុផលរបស់មន� ីរេពទ្យ 
ក� �ង�រេសុើបអេង�ត�េតើ�រ���� ប់រងរបស់�គីទីបី ឬធន�នេផ្សងេទៀត 
ែដល�ចទទួលខុស្រត�វចំេ�ះៃថ�េស�ព��លែដលមន� ីរេពទ្យផ�ល់េស�ជូន រមួ�ន 
បុ៉ែន�មិន្រត�វ�នកំណត់្រតឹមេនះ េដើម្បីរកឲ្យេឃើញ� 
េតើអ�កជងឺំ្របសិនេបើ�ន�រ���� ប់រងែដល្រគបដណ� ប់េលើៃថ�ែដល�ច�ម�រ
�នរមួ�ន៖ (១) ���� ប់រង�នយន� ឬេគហ�� ន (២) 
���� ប់រងេលើេ្រ�ះ�� ក់ទូេ� ឬ�ររងរបួស�� ល់ខ� �ន (៣) 
���� ប់រងស្រ�ប់និេ�ជិក និង (៤) ���� ប់រងស្រ�ប់សិស្សនិស្សិត 
ក� �ងចំេ�ម���� ប់រងេផ្សងៗេទៀត។ ្របសិនេបើ 
មន� ីរេពទ្យ�ចកំណត់អត�ស�� ណ�គីទីបី ែដល�នទំនួលខុស្រត�វ 
ឬ�ចទទួល�ន្រ�ក់សំណងពី�គីទីបី ឬ្របភពេផ្សងៗេទៀត 
(រមួ�ងំពី្រក �មហុ៊ន���� ប់រងឯកជន ឬកម� វ �ធីរដ�េផ្សងៗេទៀត) 
មន� ីរេពទ្យនឹង�យ�រណ៍ពី�របង់្រ�ក់េ�កម� វ �ធីែដល�ក់ព័ន�េ�ះ 
េដើម្ប�ីចទូ�ត់សំណង ្របសិនេបើ 
្រតឹម្រត�វ�មត្រម�វ�រៃនដេំណើរ�រ�ម�ររបស់កម� វ �ធីេ�ះ 
ទល់នឹង�រ�ម�រ�មួយែដល�ច្រត�វ�នបង់េ�យ�គីទីបី 
ឬ្របភពេផ្សងេទៀត។ 
ស្រ�ប់កម� វ �ធីជំនួយ��រណៈរបស់រដ�ែដលពិត��ចចំ�យេ�េលើៃថ�េស�ព�
�ល មន� ីរេពទ្យមិនត្រម�វឲ្យ�ន�ម�រពីអ�កជ ំ
េលើ�រ���� ប់រងរបស់�គីទីបីេឡើយ។ ក� �ងករណី�ងំេនះអ�កជំងឺគួរែតដងឹ� 
កម� វ �ធីរដ�ែដល�ចេ្របើ្រ�ស់�នស្រ�ប់ ៃថ�េស�ព��លែដលផ�ល់ឲ្យអ�កជំងឺ។ 
 
AJH នឹងពិនិត្យេមើល�ម 
្របព័ន�េផ��ង�� ត់�ព្រតឹម្រត�វៃនសិទ�ិទទួល�រ���� ប់រង�៉�ឈូេសត (EVS) 
េដើម្ប្ីរ�កដ� អ�កជំងឺមិនែមន�អ�កជងឺំែដល�ន្រ�ក់ចំណូល�ប 
និងមិន�ន�ក់�ក្យេស� ើសំុ�រ���� ប់រងពី MassHealth 
ែដល�កម� វ �ធីទូ�ត់ជំនួយបុព��ភែដលដំេណើរ�រេ�យ Health Connector 
កម� វ �ធីសន� ិសុខេវជ���ស� របស់កុ�រ ឬប�� ញសុវត� ិ�ពសុខ�ព 
មុនេពលប�� �ន�រេស� ើសំុបង់្រ�ក់ េ��ន់�រ ��ល័យប�� ញសុវត� ិ�ពសុខ�ព 
ស្រ�ប់�រទូ�ត់បំណុលមិន�ចទូ�ត់�ន។ 
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7កម� វ �ធីជំនួយ�
�រណៈ 

ស្រ�ប់អ�កជំងឺែដលមិន�ន�រ���� ប់រង 
ឬអ�កជំងឺែដល�ន���� ប់រងមិន្រគប់្រ�ន់ 
មន� ីរេពទ្យនឹងេធ� ��រ�មួយអ�កជំងឺែបបេនះ 
េដើម្បជួីយពួកេគក� �ង�រ�ក់�ក្យេស� ើសំុកម� វ �ធីជំនួយ��រណៈែដល�ចបង់្រ�ក់
េលើវ �ក័យប័្រតមន� ីរេពទ្យមួយចំនួន ឬ�ងំអស់ែដលមិន�នបង់។ 
េដើម្បជួីយអ�កជំងឺែដល�� ន�រ���� ប់រង 
និងអ�កជំងឺែដល�ន���� ប់រងមិន្រគប់្រ�ន់ 
�ក់�ក្យេលើជេ្រមើសែដល�ចផ�ល់ជូន�ន និងសម្រសប 
មន� ីរេពទ្យនឹងផ�ល់ឲ្យមនុស្ស�ងំអស់នូវ�រជូនដណឹំង�ទូេ� 
អំពីលទ��ពៃនកម� វ �ធីជំនួយ��រណៈ ក� �ងអំឡ� ងេពល�រចុះេ�� ះ 
េ�យ�� ល់របស់អ�កជំងឺ             េ�ទី�ំងមន� ីរេពទ្យស្រ�ប់េស�ព��ល 
េ�យវ �ក័យប័្រតែដល្រត�វ�នេផ�ើេ�ឲ្យអ�ក   ជំងឺ ឬ្រក �មហុ៊ន���� ប់រង 
េហើយេ�េពលែដលអ�កផ�ល់េស�្រត�វ�នជូនដណឹំង 
ឬ�មរយៈ�រេសើ◌ុបអេង�ងរបស់ខ� �ន 
ដឹងអំពី�រ�� ស់ប� �រ�� ន�ពសិទ�ិទទួល�រ���� ប់រង 
របស់អ�កជំងឺស្រ�ប់�រ���� ប់រង��រណៈ ឬឯកជន។ 
 
អ�កជំងឺេ�មន� រីេពទ្យ�ច�នសិទ�ិទទួលេស�ែថ�សុំខ�ពេ�យឥតគិតៃថ� 
ឬ�រប�� � ះតៃម� �មរយៈកម� វ �ធីជំនួយ��រណៈ��របស់រដ� (រមួ�ងំ 
េ�យមិនកំណត់ចំេ�ះ MassHealth 
ែដល�កម� វ �ធីទូ�ត់ជំនួយបុព��ភែដលដំេណើរ�រេ�យ Health Connector 
កម� វ �ធីសន�សុិខេវជ���ស� របស់កុ�រ ឬប�� ញសុវត� ិ�ពសុខ�ព)។ 
កម� វ �ធីែបបេនះ �នេ�លបំណងជួយអ�កជំងឺែដល�នចំណូល�ប 
េ�យគិតគូរពីសមត��ពរបស់បុគ�ល�� ក់ៗ 
ក� �ង�រចូលរមួចំែណកេលើ�រចំ�យស្រ�ប់ៃថ�េស�ព��ល របស់�ត់។ 
ស្រ�ប់អ�កជំងឺែដលមិន�ន�រ���� ប់រង 
ឬអ�កជំងឺែដល�ន���� ប់រងមិន្រគប់្រ�ន់ 
មន� ីរេពទ្យនឹងជួយពួកេគក� �ង�រ�ក់�ក្យេស� ើសំុ�រ���� ប់រង�មរយៈ 
កម� វ �ធីជំនួយ��រណៈ ែដល�ចេចញៃថ�ព��ល�ងំអស់ 
ឬមួយចំនួនដល់មន� ីរេពទ្យ។ 
 
មន� ីរេពទ្យ�ចជួយអ�កជងឺំក� �ង�រចុះេ�� ះចូលក� �ងកម� វ �ធី���� ប់រងសុខ�ពរ
បស់      រដ�។ ែដលរមួ�ន MassHealth 
ែដល�កម� វ �ធីទូ�ត់ជំនួយបុព��ភែដលដំេណើរ�រេ�យ Health Connector 
កម� វ �ធីសន� ិសុខេវជ���ស� របស់កុ�រ ឬប�� ញសុវត� ិ�ពសុខ�ព។ 
ស្រ�ប់កម� វ �ធី�ងំេនះ អ�ក�ក់�ក្យ�ចេស� ើសំុ�ក់�ក្យ �មេគហទំព័រ 
(ែដលស� ិតេ�េលើេគហទំព័រ Health Connector របស់រដ�) �ក្យសំុ�្រក�ស 
ឬ�មទូរស័ព��មួយតំ�ងែផ�កេស�កម�អតិថិជន ែដល�នទី�ងំេ� 
MassHealth ឬ Health Connector។ បុគ�ល�� ក់ៗក៏�ចេស� ើសំុជនួំយ 
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ពីអ�កពិេ្រ�ះេ�បល់ែផ�ក    ហិរ�� វត� � េ�មន� ីរេពទ្យ (ក៏្រត�វ�នេគេ�ផងែដរ 
�អ�កឯេទស្របឹក�េ�បល់េលើ�ក្យសំុ) 
�មួយនឹង�រ�ក់�ក្យេស� ើសំុ�មេគហទំព័រ ឬ�មរយៈ�ក្យសំុ�្រក�ស។ 

 
8ជំនួយ�មរយៈ
ប�� ញសុវត��ិ
ពសុខ�ព 

�មរយៈ�រចូលរមួេ�ក� �ង ប�� ញសុវត� ិ�ពសុខ�ពរដ��៉�ឈូេសត 
មន� ីរេពទ្យក៏ផ�ល់ជំនួយែផ�កហិរ�� វត� � 
ដល់អ�កជំងឺែដល�ន្រ�ក់ចំណូល�បែដលមិន�ន�រ���� ប់រង 
និង�រ���� ប់រង�នតិចតួច ែដល�អ�ករស់េ�រដ��៉�ឈូេសត 
េហើយែដល�នក្រមិត្រ�ក់ចំណូលពិត្រ�កដែមន។ 
ប�� ញសុវត� ិ�ពសុខ�ព្រត�វ�នបេង� ើតេឡើង 
េដើម្បជួីយេចញៃថ�ចំ�យក� �ង�រផ�ល់េស�ែថ�ែំដលផ�ល់ជូនដល់អ�កជំងឺ 
ែដលមិន�ន�រ���� ប់រង និងអ�កជំងឺែដល�ន�រ���� ប់រង�ប 
�មរយៈ�រព��លេ�យបង់ៃថ� ឬ�រប�� � ះតៃម�េ��មមន� ីរេពទ្យធំៗ 
ក� �ងរដ��៉�ឈូេសត។ ប�� ញសុវត� ិ�ពសុខ�ព 
�ក់ប�� �ល�� ៃន�រែថ�សុំខ�ពែដលមិន�ន�របង់្រ�ក់ 
្រត�វ�នេធ� �េឡើង�មរយៈ�រ�យតៃម�េលើមន� ីរេពទ្យនីមួយៗ 
េដើម្ប�ី� ប់រង�រចំ�យៃន�រព��លស្រ�ប់អ�កជងឺំែដល�� ន�រ���� ប់រង 
និងអ�កជំងឺែដល�ន�រ���ប�មួយនឹង្រ�ក់ចំណូលេ្រ�ម ៣០០% 
ៃនក្រមិត�ព្រកី្រករបស់សហព័ន�។ 
 
អ�កជំងឺែដល�នចំណូល�បែដលទទួល�នេស�េ�មន� ីរេពទ្យ 
�ច�នសិទ�ិទទួល�នជនួំយែផ�កហិរ�� វត� � �មរយៈប�� ញសុវត� ិ�ពសុខ�ព 
រមួ�ងំ�រែថ�ឥំតគិតៃថ� ឬប�� � ះៃថ� 
ស្រ�ប់េស�ព��លែដល�នសិទ�ិទទួល�នក� �ងប�� ញសុវត� ិ�ព សុខ�ព 
ដូចែដល�នកំណត់ក� �ង 101 CMR 613.00។ 
 

(ក) ប�� ញសុវត� ិ�ពសុខ�ព - �ទិ�ព 
អ�កជំងឺែដលមិន�ន�រ���� ប់រង ែដល�អ�ករស់េ�រដ� Massachusetts 
�មួយនឹង្រ�ក់ចំណូលដលុ្រប�្ំរគ��រ MassHealth MAGI 
ឬ្រ�ក់ចំណូល្រគ��រែដល�ន�ពផលលំ�កស្រ�ប់ែផ�កេវជ���ស�  
ដូចែដល�នពិពណ៌�ក� �ង ១០១ CMR ៦១៣.០៤ (១) ចេ�� ះពី ០-៣០០% 
ៃនក្រមិត�ព្រកី្រករបស់សហព័ន�  �ច្រត�វ�នកំណត់� 
�នសិទ�ិទទួល�នេស�េ�ក� �ងប�� ញសុវត� ិ�ពសុខ�ព។ 
 
រយៈេពលសម្រសប និង្របេភទេស�ព��លស្រ�ប់ប�� ញសុវត� ិ�ពសុខ�ព 
- �ទិ�ព 
្រត�វ�នកំណត់ស្រ�ប់អ�កជំងឺែដល�នសិទ�ិចុះេ�� ះចូលក� �ងកម� វ �ធីទូ�ត់ជំនួ
យពិេសស ែដលដេំណើរ�រេ�យ Health Connector 
ដូចែដល�នពិពណ៌�េ�ក� �ង 101 CMR 613.04 (5) (a) និង (b) ។ 
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អ�កជំងឺែដល�នលក�ខណ� ្រត�វនឹងកម� វ �ធីសុខ�ពនិស្សិត របស់ M.G.L. c. 15A, 
§ 18 មិន�នសិទ�ិទទួល�ន   ប�� ញសុវត� ិ�ពសុខ�ព - �ទិ�ពេ�ះេទ។ 
 
(ខ) ប�� ញសុវត� ិ�ពសុខ�ព - ក្រមិតប�� ប់ 
អ�កជំងឺែដល�អ�ករស់េ�រដ��៉�ឈូេសត 
�មួយនឹង�រ���� ប់រងសុខ�ពបឋម និង្រ�ក់ចំណូល្រគ��រ MassHealth 
MAGI ឬ្រគ��រែដល�ន្រ�ក់ចំណូលមិន្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់េ◌ស�សុ�ភិ�ល 
ដូចែដល្រត�វ�នពិពណ៌�ក� �ង 101 CMR 613.04(1) ចេ�� ះពី ០ េ� ៣០០% 
ៃនក្រមិត�ព្រកី្រកសហព័ន�  �ច្រត�វ�នកំណត់� 
�នសិទ�ិទទួល�នេស�ែថ�សុំខ�ពេផ្សងៗ។ រយៈេពលៃន�រ�នសិទ�ិ 
និង្របេភទេស�ព��លស្រ�ប់ប�� ញសុវត� ិ�ពសុខ�ព - ក្រមិតប�� ប់ 
្រត�វ�នកំណត់ស្រ�ប់អ�កជំងឺែដល�នសិទ�ិចុះេ�� ះក� �ងកម� វ �ធីទូ�ត់ជំនួយ
ពិេសសែដលដេំណើរ�រេ�យ Health Safety Net - Secondary 
ដូចែដល�នែចងក� �ងេលខ 101 CMR 613.04(5)(a)  និង (b) ។ 
អ�កជំងឺែដល�នលក�ខណ� ្រត�វនឹងកម� វ �ធីសុខ�ពនិស្សិត របស់ M.G.L. c. 15A, 
§ 18 មិន�នសិទ�ិទទួល�ន   ប�� ញសុវត� ិ�ពសុខ�ព - 
ក្រមិតប�� ប់េ�ះេទ។ 
 
(គ) ប�� ញសុវត� ិ�ពសុខ�ព - េ�យែផ�ក 
អ�កជំងឺែដល�នលក�ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់ប�� ញសុវត� ិ�ពសុខ�ព - 
�ទិ�ព ឬប�� ញសុវត� ិ�ពសុខ�ព - ក្រមិតប�� ប់ 
�មួយ្រ�ក់ចំណូល្រគ��រែដល�ច�ប់ប�� �លក� �ង MassHealth MAGI 
�ទទួល�នពី ១៥០,១% េ� ៣០០% ៃនក្រមិត�ព្រកី្រកសហព័ន� 
�ច្រត�វ�ន�ត់កង�េរៀង�ល់��  ំ
្របសិនេបើស�ជិក�ងំអស់ៃន្រគ��រស� ិតក� �ង្រក �មបង់្រ�ក់ពិេសស (PBFG) 
�ន្រ�ក់ចំណូលខ�ស់�ង ១៥០,១% ៃនក្រមិត�ព្រកី្រកសហព័ន�។ 
្រក �មេនះ្រត�វ�នកំណត់េ�ក� �ង 130 CMR 501.0001 ។ 

 
្របសិនេបើស�ជិកៃន PBFG �ន FPL �ប�ង ១៥០.១% 
េ�ះមិន�ន�របង់្រ�ក់ស្រ�ប់ស�ជិក�មួយៃន PBFG េទ។ 
�របង់្រ�ក់្រប�ំ�� េំស� ើនឹងចំនួនធំបំផុតៃន៖ 

១. 
កម� វ �ធីទូ�ត់ជំនួយបុព��ភ�� ប់រងចំ�យ�បបំផុតែដលដេំណើរ�រេ�យ
បុព��ភ�� ប់រងសុខ�ពែដល្រត�វ�នែកស្រម�លស្រ�ប់ទំហំ PBFG 
ស��្រតេ�នឹងស� ង់�រ្រ�ក់ចំណូលរបស់ MassHealth FPL 
គិត�ប់ពីេដើម�� ។ំ ឬ 
២. ៤០% ៃន�ពខុស�� រ�ង្រ�ក់ចំណូល្រគ��រ MassHealth MAGI 
�បបំផុត 
ឬ្រគ��រែដល�ន្រ�ក់ចំណូលមិន្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់េ◌ស�សុ�ភិ�ល 
ដូច ែដល្រត�វ�នពិពណ៌�ក� �ង 101 CMR 613.04(1) ក� �ង PBFG 
របស់អ�ក�ក់�ក្យនិង ២០០ �គរយៃន FPL។ 
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(ឃ) ប�� ញសុវត� ិ�ពសុខ�ព - 
�ពខ�ះ�តេដើម្បីទទួល�នេស�សុ�ភិ�ល 
អ�ករស់េ�រដ��៉�ឈូេសតែដល�ន្រ�ក់ចំណូល�មួយ�ច 
�នលក�ណៈ្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់ប�� ញសុវត� ិ�ពសុខ�ព - 
�ពខ�ះ�តេដើម្បីទទួល�នេស�សុ�ភិ�ល 
�មរយៈប�� ញសុវត� ិ�ពសុខ�ព ្របសិនេបើ�រចំ�យេលើែផ�ក  
េវជ���ស� ែដល�នេ្របើ្រ�ស់ េ្រចើន�ង្រ�ក់ចំណូលរបស់�ត់ 
ែដល�ត់មិន�ចបង់ៃថ�េស�សុខ�ព�ន។ 
េដើម្ប�ីនលក�ណៈ្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់�រព��លែដល្រគបដណ� ប់េ�យ�ពខ�ះ
�តេដើម្បីទទួល�នេស�សុ�ភិ�ល�ន 
អ�កេស� ើសំុ្រត�វែតប�� ប់ពីៃថ�េស�ព��លេលើសពី�គរយែដល�នេ�ក� �ង្រ�
ក់ចំណូល របស់អ�ក�ក់�ក្យដូចែដល�នកំណត់ក� �ង 101 CMR 613។ 

 
 វ ��គ�នែដល្រត�វចំ�យេ�យអ�កេស� ើសំុ្រត�វ�នគណ���គរយែដល�
នកំណត់េលើ្រ�ក់ចំណូលែដល�ច�ប់�នក� �ង 101 CMR 613.05(1)(b) 
ែផ�កេ�េលើ  
ក្រមិតៃន�ព្រកី្រកកំណត់ស្រ�ប់�រខ�ះ�តស្រ�ប់េស�សុ�ភិ�ល 
គុណនឹង្រ�ក់ចំណូល�ក់ែស� ង �ម�រចំ�យពិត្រ�កដ 
មិន�នសិទ�ិទទួល�ន�រទូ�ត់ពីប�� ញសុវត� ិ�ពសុខ�ពែដលអ�ក�ក់
�ក្យេស� ើសំុេ�ះេទ។ ែតនឹងេ�ែត្រត�វបង់ៃថ�ចំ�យ។ ស្រ�ប់ត្រម�វ�របែន�ម 
ស្រ�ប់�ពខ�ះ�តស្រ�ប់េស�សុ�ភិ�ល្រត�វ�នប�� ក់ 101 CMR 613.05 
។ 

 
មន� ីរេពទ្យ�ចេស� ើសំុ្រ�ក់តម�ល់ពីអ�កជំងឺែដល�នសិទ�ិទទួល�ន�រព��លក� �ង
លក�ខណ� �ពខ�ះ�តេលើ�រទទួលេស�សុ�ភិ�ល។ 
្រ�ក់តម�ល់នឹង្រត�វ�នកំណត់្រតឹម ២០% ៃន�រចូលរមួវ ��គ�ន 
េលើែផ�កេវជ���ស� រហូតដល់ ១០០០ ដ�ុ� រ។       សមតុល្យែដលេ�សល់�ងំអស់ 
នឹង្រត�វអនុវត��មលក�ខណ� ែផន�រទូ�ត់ែដល�នកំណត់េឡើង េ�ក� �ង 101 
CMR 613.08(1)(g)។ 
 
ចំេ�ះ�ពខ�ះ�តេលើ�រទទួលេស�សុ�ភិ�ល 
មន� ីរេពទ្យនឹងេធ� ��រ�មួយអ�កជំងឺេដើម្បីកំណត់� េតើកម� វ �ធីមួយដូច� 
�ពខ�ះ�តេលើ�រទទួលេស�សុ�ភិ�ល សម្រសប ឬអត់ 
េហើយ�ក់�ក្យេស� ើសំុ�ពខ�ះ�តេលើ�រទទួលេស�សុ�ភិ�លេ��ន់ 
ប�� ញសុវត� ិ�ពសុខ�ព។ 
���តព�កិច�របស់អ�កជងឺំក� �ង�រផ�ល់ព័ត៌�ន��ំច់�ងំអស់ 
�ម�រេស� ើសំុរបស់មន� ីរេពទ្យ ក� �ងេពលេវ�សម្រសប 
េដើម្ប�ី��មន� ីរេពទ្យ�ច�ក់�ក្យេស� ើសំុឲ្យ�នេពញេលញ។   
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9តួ�ទីរបសអ់�ក
្របឹក�េ�បល់
ែផ�កហិរ�� វត� � 

មន� ីរេពទ្យនឹងជួយអ�កជំងឺែដល�� ន�រ���� ប់រង 
និងអ�កជំងឺ�ន���� ប់រង�នតិចតួច 
�ក់�ក្យេស� ើសំុ�រ���� ប់រងសុខ�ព�មរយៈកម� វ �ធីជំនួយ��រណៈ (រមួ�ងំ 
ែតមិនកំណត់្រតឹម MassHealth 
ែដល�កម� វ �ធីទូ�ត់ជំនួយបុព��ភែដលដំេណើរ�រេ�យ Health Connector 
កម� វ �ធីសន� ិសុខេវជ���ស� របស់កុ�រ) េហើយេធ� ��រ�មួយបុគ�ល�� ក់ៗ 
េដើម្បីចុះេ�� ះពួកេគ�ម�រសមរម្យ។ មន� ីរេពទ្យក៏នឹងជួយអ�កជំងឺ 
ែដល�នបំណងេស� ើសំុជំនួយែផ�កហិរ�� វត� ��មរយៈប�� ញសុវត� ិ�ពសុខ�ពផង
ែដរ។ 
 
មន� ីរេពទ្យនឹង៖ 
ក) ផ�ល់ព័ត៌�នអំពីកម� វ �ធី�ងំអស់ រមួ�ន MassHealth 
ែដល�កម� វ �ធីទូ�ត់ជំនួយបុព��ភែដលដំេណើរ�រេ�យ Health Connector 
កម� វ �ធីសន� ិសុខេវជ���ស� របស់កុ�រ និងប�� ញសុវត� ិ�ពសុខ�ព។ 
ខ) ជួយបុគ�ល�� ក់ៗបំេពញ�ក្យសំុថ�ីស្រ�ប់�រ���� ប់រង 
ឬេស� ើសំុបន�ស្រ�ប់�រ���� ប់រងែដល�ន្រ�ប់។ 
គ េធ� ��រ�មួយបុគ�ល�� ក់ៗ េដើម្បីទទួល�នឯក�រ�ំ�ច់�ងំអស់។ 
ឃ) �ក់�ក្យេស� ើសំុ ឬសំុបន�  (រមួ�មួយឯក�រ�ំ�ច់�ងំអស់) 
ង) ផ�ល់ជំនួយេ�េពល��ំច់ េហើយេបើ្រត�វ�នអនុ�� តិ 
េ្រ�មែដនកំណត់ៃន្របព័ន�បច� �ប្បន�  �មួយកម� វ �ធីស� ីពី�� ន�ពៃនកម� វ �ធី 
និង�របន�េឡើងវ �ញ។ 
ច) ជួយសំរលួដល់�រចុះេ�� ះេបក�ជន ឬអ�កទទួលផលេ�ក� �ងកម� វ �ធី���� ប់រង 
និង 
ឆ ) ជួយ និងផ�ល់ជំនួយក� �ង�រចុះេ�� ះអ�កេ�ះេ�� ត។ 
 
មន� ីរេពទ្យនឹងែណ�ំអ�កជងឺំអំពី�តព�កិច�របស់ពួកេគ ក� �ង�រផ�ល់ជូនមន� ីរេពទ្យ 
និងទី�� ក់�ររដ�ែដល�ក់ព័ន�នូវព័ត៌�ន្រតឹម្រត�វ និង�ន់េពលេវ� 
�ក់ទងនឹងេ�� ះេពញ �សយ�� ន េលខទូរស័ព� ៃថ�ែខ�� កំំេណើត 
េលខសន� ិសុខសង�ម (េបើ�ន) ជេ្រមើសៃន�រ���� ប់រងបច� �ប្បន� 
�ប់ប�� �ល�ងំេគហ�� ន �នយន� និង�រ���� ប់រងេផ្សងៗេទៀត) 
ែដល�ច�� ប់រងៃថ�ចំ�យៃន�រព��ល 
ធន�នហិរ�� វត� �ែដល�ចេ្របើ្រ�ស់�ននិងព័ត៌�នអំពីស�� តិនិងសិទ�ិអេ�� ្រប
េវសន៍។ ព័ត៌�នេនះនឹង្រត�វប�� �នេ�រដ� 
ែដល�ែផ�កមួយៃន�ក្យសំុជំនួយកម� វ �ធី��រណៈ េដើម្បីកំណត់� 
�ន�រ���� ប់រងស្រ�ប់ៃថ�េស�ព��លែដល�នផ�ល់ជូនបុគ�លេ�ះ។ 
 
្របសិនេបើបុគ�ល ឬអ�ក��មិន�ចផ�ល់ព័ត៌�ន�ំ�ច់ មន� ីរេពទ្យ�ច 
(�ម�រេស� ើសំុរបស់បុគ�ល) នឹងខិតខំ្របឹងែ្របងែដលសមេហតុផល 
េដើម្បីទទួល�នព័ត៌�នបែន�មពី្របភពេផ្សងៗេទៀត។ កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងេនះ 
ក៏រមួប�� �ល�ងំ�រេធ� ��រ�មួយបុគ�លេ�ះផងែដរ 
េ�េពល្រត�វ�នេស� ើសំុេ�យបុគ�ល�� ក់ៗ េដើម្បីកំណត់� 
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េតើៃថ�ចំ�យេលើេស�ព��ល គួរែត្រត�វ�នេផ�ើេ�បុគ�លេ�ះ 
េដើម្បេីធ� �បង់្រ�ក់ែតម�ង។ ប�� េនះនឹងេកើតេឡើង េ�េពលែដលបុគ�ល�� ក់ៗ 
នឹងទទួលេស�ព��លរបស់ពួកេគ ក� �ងកំឡ� ងេពលចុះេ�� ះ�មុន 
ខណៈេពលែដលបុគ�លេ�ះ្រត�វ�នអនុ�� តឲ្យចូលមន� ីរេពទ្យ 
េពលេចញពីមន� ីរេពទ្យ ឬស្រ�ប់េពលេវ�មួយរយៈ ប�� ប់ពីេចញពីមន� ីរេពទ្យ។ 
ព័ត៌�នែដលមន� ីរេពទ្យទទួល�ន 
នឹង្រត�វ�នរក�ទុក្រសប�មច�ប់ស� ីពី�ពឯកជន និងសន� ិសុខរបស់សហព័ន� 
និងរដ�។ 
 
មន� ីរេពទ្យក៏នឹងជូនដំណឹងដល់អ�កជំងឺ ក� �ងកំឡ� ងេពល�ក់�ក្យេស� ើសំុ 
ពី�រទទួលខុស្រត�វរបស់ពួកេគ េដើម្ប�ីយ�រណ៍េ�មន� ីរេពទ្យ និងទី�� ក់�ររដ� 
ែដលផ�ល់�រ���� ប់រងេលើេស�ព��លសុខ�ពរបស់�គីទីបី 
ែដល�ចទទួលខុស្រត�វក� �ង�រទូ�ត់្រ�ក់សំណង រមួ�នផ�ះ រថយន� 
ឬ�រ���� ប់រងេផ្សងៗេទៀត។ ្របសិនេបើ 
អ�កជំងឺ�ន�ក់�ក្យសំុសំណងេ��ន់តតិយជន 
ឬ�ក់�ក្យបណ� ឹង្រប�ំងនឹងតតិយជន េ�ះមន� ីរេពទ្យនឹងជូនដំណឹងដល់អ�កជំងឺ 
អំពីត្រម�វ�រក� �ង�រជូនដណឹំងដល់អ�កផ�ល់េស� និងកម� វ �ធីរដ� ក� �ងរយៈេពល 10 ៃថ� 
ប�� ប់ពីសកម��ពែបបេនះ។ អ�កជំងឺក៏នឹង្រត�វ�នជូនដំណឹងផងែដរ� 
ពួកេគ្រត�វែតទូ�ត់សងទី�� ក់�ររដ� 
ែដលសម្រសបេ�នឹងចំនួនទឹក្រ�ក់ៃន�រែថ�សុំខ�ព 
ែដលផ�ល់េ�យកម� វ �ធីរបស់រដ� 
្របសិនេបើ�ន�រទទួល�នមកវ �ញេលើបណ� ឹង�ម�រសំណង ឬ្របគល់សិទ�ឲិ្យរដ� 
េដើម្បីអនុ�� តឲ្យ�ទទួល�នមកវ �ញ នូវចំនួនទឹក្រ�ក់ែដល�នចំ�យ។ 
 
េ�េពលបុគ�ល�� ក់ៗ�ក់ទងមន� ីរេពទ្យ េ�ះមន� ីរេពទ្យនឹងព��មកំណត់� 
េតើបុគ�ល�� ក់េ�ះ �នលក�ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់កម� វ �ធីជំនួយ��រណៈ 
ឬស្រ�ប់ជំនួយែផ�កហិរ�� វត� �ពីមន� ីរេពទ្យ។ 
បុគ�លែដល�នចុះេ�� ះេហើយេ�ក� �ងកម� វ �ធីជំនួយ         
��រណៈ�ច�នលក�ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់អត� ្របេ�ជន៍�ក់�ក់។ 
បុគ�ល�� ក់ក៏�ច�នលក�ណៈ្រគប់្រ�ន់ 
ស្រ�ប់ជំនួយបែន�មេ�យែផ�កេលើកម� វ �ធីជំនួយែផ�កហិរ�� វត� �របស់មន� ីរេពទ្យ 
េ�យែផ�កេលើ្រ�ក់ចំណូលែដល�នកត់្រ��ឯកត�ជន ្រទព្យសម្បត� ិ
និង�រចំ�យ�ងេវជ���ស� ែដល�ចេធ� �េ��ន។ 

 
10�តព�កិច�  
11អ�កជំង ឺ

មុនេពលមកទទួលេស�ែថ�សុំខ�ព�មួយ (េលើកែលងែត 
េស�ព��លែដល្រត�វ�នផ�ល់ឲ្យ េដើម្បីកំណត់� 
េតើអ�កជំងឺ�ន�� ន�ពែដល�នកំណត់� ��� ន�ពសេ្រ�� ះប�� ន់ 
ឬ្រត�វ�រ�រព��លប�� ន់) អ�កជំងឺ្រត�វ�នេគរ�ពឹង� 
នឹងផ�ល់ព័ត៌�ន�ន់េពលេវ� 
និង្រតឹម្រត�វអំពី�� ន�ព���� ប់រងបច� �ប្បន� របស់ពួកេគ ព័ត៌�ន  ្រប���ស�  
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ព័ត៌�ន�រ�� ស់ប� �រ្រ�ក់ចំណូល្រគ��រ ឬ�រ���� ប់រង�្រក �ម (្របសិនេបើ�ន) 
េហើយ្របសិនេបើ ដឹងព័ត៌�នអំពី�រ�ត់េចញពី���� ប់រង និង�រចំ�យរមួ 
ែដលត្រម�វេ�យកម� វ �ធី���� ប់រមួ ឬកម� វ �ធីហិរ�� វត� �រមួ ែដល�ចេ្របើ្រ�ស់�ន។ 
ព័ត៌�នលម� ិតស្រ�ប់�តុនីមួយៗ ែដលគួរែតរមួប�� �ល 
បុ៉ែន�មិន្រត�វ�នកំណត់្រតឹម៖ 
• េ�� ះេពញ �ស័យ�� ន េលខទូរស័ព� ៃថ�ែខ�� ំកំេណើត េលខសន�សុិខសង�ម 

(េបើ�ន) ជេ្រមើសៃន�រ���� ប់រងសុខ�ពបច� �ប្បន�  ព័ត៌�នស�� តិ  
និង�� ន�ពអេ�� ្របេវសន៍ 
និងធន�នហិរ�� វត� �ែដល�ច�ក់ព័ន�នឹងអ�កជំងឺ ែដល�ច្រត�វ�នេ្របើ 
េដើម្បីទូ�ត់ៃថ�ចំ�យរបស់ពួកេគ។ 

• ្របសិនេបើ�ក់ព័ន�  ្រត�វ�នេ�� ះអ�ក��របស់អ�កជំងឺ �សយ�� ន 
េលខទូរស័ព� ៃថ�ែខ�� ំកំេណើត េលខសន� ិសុខសង�ម (េបើ�ន) 
ជេ្រមើសេស����� ប់រងសុខ�ពបច� �ប្បន�  និងធន�នហិរ�� វត� �ែដល�ចេ្របើ 
េដើម្បីទូ�ត់្រ�ក់ស្រ�ប់អ�កជំងឺ ៃថ�ព��ល និង 

• ធន�នេផ្សងេទៀតែដល�ច្រត�វ�នេ្របើ េដើម្បីទូ�ត់ៃថ�ព��លរបស់ពួកេគ 
រមួ�ងំកម� វ �ធី���� ប់រង�នយន� ឬផ�ះ ្របសិនេបើ 
�រព��លគឺេ�យ�រែតេ្រ�ះ�� ក់ កម� វ �ធី���� ប់រងបុគ�លិក 
េ�លនេ��យ���� ប់រងរបស់សិស្ស 
និង្រ�ក់ចំណូល្រគ��រេផ្សងេទៀតដូច�មរតក អំេ�យ 
ឬ�រែបងែចកពីមូលនិធិ ែដល�ចរក�ន្របសិនេបើ�ន។ 

 
អ�កជំងឺទទួលខុស្រត�វក� �ង�រ�ម�នវ �ក័យប័្រតមន� ីរេពទ្យែដលមិន�នបង់្រ�ក់
របស់ពួកេគ រមួ�ងំ�រចំ�យរមួែដល�ន្រ�ប់ �រ���� ប់រង 
និង�រចំ�យរមួ េហើយ�ក់ទងេ�មន� ីរេពទ្យ ្របសិនេបើ 
ពួកេគ្រត�វ�រជំនួយក� �ង�របង់ៃថ�ព��លរបស់ពួកេគ។ 
អ�កជំងឺ្រត�វ�នេគត្រម�វឲ្យជូនដំណឹងបែន�ម 
ដល់្រក �មហុ៊ន���� ប់រងសុខ�ពបច� �ប្បន� (្របសិនេបើពួកេគ�ន) 
ឬទី�� ក់�ររដ�ែដលកំណត់�� ន�ពសិទ�ិរបស់អ�កជំងឺេ�ក� �ងកម� វ �ធី��រណៈ 
ៃន�រ�� ស់ប� �រ�មួយេ�ក� �ង្រ�ក់ចំណូល្រគ��រ ឬ�� ន�ព���� ប់រង។ 
មន� ីរេពទ្យក៏�ចជួយអ�កជំងឺ 
ក� �ង�រេធ� �បច� �ប្បន��ពនូវសិទ�ិទទួល�នរបស់ពួកេគ 
េ�ក� �ងកម� វ �ធី��រណៈេ�េពល�ន�រ�� ស់ប� �រ�មួយ ៃន្រ�ក់ចំណូល្រគ��រ 
ឬ�� ន�ព���� ប់រងែដល�នផ�ល់ឲ្យអ�កជំងឺ 
្រត�វជូនដំណឹងដល់មន� ីរេពទ្យអំពី�រ�� ស់ប� �រែបបេនះ 
េ�ក� �ង�� ន�ពរបស់អ�កជំងឺ។ 
 
អ�កជំងឺក៏្រត�វជូនដំណឹងដល់មន� ីរេពទ្យ 
និងកម� វ �ធី�ក់ព័ន� របស់ែដលពួកេគកំពុងទទួល�នជំនួយ (ឧ�ហរណ៍ 
MassHealth Health Connector ឬប�� ញសុវត� ិ�ពសុខ�ព) 
អំពីព័ត៌�ន�ក់ទងនឹង�រ�� ស់ប� �រ្រ�ក់ចំណូល្រគ��រ ឬ្របសិនេបើ 
ពួកេគ�ែផ�កៃន���� ប់រង ែដលបង់ៃថ�សំណងេលើ�រចំ�យេលើៃថ�េស�ព��ល 
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ែដលផ�ល់េ�យមន� ីរេពទ្យ។ ្របសិនេបើ �ន�គីទីបី (ដូច� 
បុ៉ែន�មិន្រត�វ�នកំណត់្រតឹម �រ���� ប់រងេគហ�� ន ឬរថយន�) 
ែដលទទួលខុស្រត�វក� �ង�រចំ�យេលើ�រព��លេ�យ�រែតេ្រ�ះ�� ក់ 
ឬឧប្បត� ិេហតុេផ្សងេទៀត អ�កជំងឺនឹងេធ� ��រ�មួយមន� ីរេពទ្យ 
ឬកម� វ �ធីែដល�ក់ព័ន�  (រមួ�ន បុ៉ែន�មិន្រត�វ�នកំណត់្រតឹម MassHealth Health 
Connector ឬ              ប�� ញសុវត� ិ�ពសុខ�ព) 
េដើម្បផី�ល់សិទ�ិក� �ង�រទទួល�នមកវ �ញនូវចំនួនទឹក្រ�ក់ែដល�នបង់ 
ឬមិន�នបង់ស្រ�ប់េស�ព��លេនះ។ 

 
12ជំនួយហិរ�� វត� �រ
បស់មន�រីេពទ្យ 

ជំនួយែផ�កហិរ�� វត� �នឹង្រត�វ�នផ�ល់ជូនដល់អ�កជំងឺែដល�� ន�រ���� ប់រង 
អ�កែដល�ន�រ���� ប់រង�ប និងអ�ក��េផ្សងេទៀត 
ែដល�ចបំេពញ�មលក�ណៈវ �និច� ័យ�ក់�ក់ដូច�នកំណត់�ងេ្រ�ម។ 
លក�ណៈវ �និច� ័យ�ងំេនះនឹង��ឲ្យ�ន�               
េ�លនេ��យជំនួយហិរ�� វត� �េនះ ្រត�វ�នអនុវត��ប់�ប់េ�ទូ�ងំ AJH។ 
AJHរក�សិទ�ិក� �ង�រែកែ្រប ែកស្រម�ល ឬ�� ស់ប� �រេ�លនេ��យេនះេបើ��ំច់ 
ឬេបើសម្រសប។ AJH នឹងជួយបុគ�ល�� ក់ៗ�ក់�ក្យេស� ើសំុជំនួយែផ�កហិរ�� វត� � 
េ��មមន� ីរេពទ្យេ�យបំេពញ�ក្យេស� ើសំុ (សូមេមើលឧបសម� ័ន� ទី ១ 
និងឧបសម� ័ន� ទី ២) ។ 
 
្របភពៃន�រទូ�ត់ (�រ���� ប់រងែដល�ចរក�ន �មរយៈ�រ�រ Medicai 
មូលនិធិស្រ�ប់ទុរគតជន ជនរងេ្រ�ះៃនឧ្រកិដ�កម�ហឹង� �េដើម) ្រត�វែតពិនិត្យ 
និង�យតៃម�មុនេពលែដលអ�កជំងឺ្រត�វ�នេគេ្រជើសេរ �សស្រ�ប់ជំនួយែផ�កហិរ�� វ
ត� �។ ្របសិនេបើ�ប�� ញ� អ�កជំងឺ�ច�នសិទ�ិទទួល�នជំនួយេផ្សងេទៀត AJH 
នឹងប�� �នអ�កជំងឺេ�ទី�� ក់�រសម្រសប ស្រ�ប់ជំនួយក� �ង�របំេពញ�ក្យសំុ 
និងទ្រមង់ែបបបទ ឬជួយអ�កជំងឺ�មួយ�ក្យសំុ�ងំេ�ះ។ 
អ�ក�ក់�ក្យេស� ើសំុជំនួយ �ំ�ច់្រត�វេ្របើជេ្រមើសបង់្រ�ក់េផ្សងេទៀត 
ែដល�លក�ខណ� ៃន�រយល់្រពមរបស់ពួកេគស្រ�ប់េស� ើសំុជំនួយែផ�កហិរ�� វត� �េ�ម
ន� ីរេពទ្យ រមួ�ងំ�រ�ក់�ក្យេស� ើសំុកម� វ �ធីជំនួយ��រណៈ  
និងប�� ញសុវត� ិ�ពសុខ�ពដូចែដល�នេរៀប�ប់�ងេលើ។ 
 
អ�ក�ក់�ក្យេស� ើសំុជំនួយែផ�កហិរ�� វត� �្រត�វទទួលខុស 
ក� �ង�រ�ក់�ក្យសំុចូលកម� វ �ធី��រណៈ 
និងបន��រ���� ប់រងសុខ�ពឯកជន។ អ�កជំងឺ 
ឬអ�ក��ែដលេ្រជើសេរ �សមិនចូលរមួ 
ក� �ង�រ�ក់�ក្យេស� ើសំុកម� វ �ធីែដល�នកំណត់េ�យ AJH 
ែដល�្របភពៃន�រទូ�ត់ែដល�ចទទួល�ន 
�ចនឹង្រត�វ�នបដិេសធជំនួយែផ�កហិរ�� វត� �។ 
អ�ក�ក់�ក្យេស� ើសំុ្រត�វ�នេគរ�ពឹង� 
នឹងចូលរមួចំែណកៃថ�ចំ�យេលើ�រព��លរបស់ពួកេគ 
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េ�យែផ�កេលើលទ��ពរបស់ពួកេគ 
ក� �ង�របង់្រ�ក់ដូចែដល�នែចងេ�ក� �ងេ�លនេ��យេនះ។ 
អ�កជំងឺ ឬអ�ក��ែដល�ច�នលក�ណៈ្រគប់្រ�ន់ 
ស្រ�ប់�រ���� ប់រងសុខ�ព Medicaid ឬ�រ���� ប់រងសុខ�ពេផ្សងេទៀត 
្រត�វែត�ក់�ក្យេស� ើសំុ�រ���� ប់រង Medicaid ឬប�� ញភស� ��ង�  
�ត់�ន�ក់�ក្យេស� ើសំុ Medicaid ឬ���� ប់រង    សុខ�ពេផ្សងេទៀត 
�មរយៈទីផ�រ���� ប់រងសុខ�ពសហព័ន� ក� �ងរយៈេពល្រ�ំមួយែខមុន 
ៃន�រ�ក់�ក្យេស� ើសំុជំនួយហិរ�� វត� �របស់ AJH។ អ�កជំងឺ 
ឬអ�ក��្រត�វែតសហ�រេ�ក� �ងដំេណើរ�រ�ក់�ក្យេស� ើសំុែដល�នែចងេ�ក� �ង
េ�លនេ��យេនះ េដើម្បីឲ្យ�នលក�ណៈ្រគប់្រ�ន់ 
េដើម្បីទទួលជំនួយែផ�កហិរ�� វត� �។ 
 
លក�ខណ� វ �និច� ័យែដល្រត�វពិ�រ�េ�យ AJH 
េ�េពល�យតៃម��ពសម្រសបរបស់អ�កជំងឺស្រ�ប់ជំនួយែផ�កហិរ�� វត� �េ�មន� ីរ
េពទ្យរមួ�ន៖ 
• ្រ�ក់ចំណូល្រគ��រ 
• ្រទព្យសម្បត� ិ
• �តព�កិច�េវជ���ស�  
• ចំ�យអស់លទ��ព�មជំនួយ��រណៈនិងឯកជនែដល�ន�ងំអស់ 
 
កម� វ �ធីជំនួយែផ�កហិរ�� វត� � AJH 
ផ�ល់ជូនស្រ�ប់អ�កជំងឺ�ងំអស់ែដលេឆ� ើយតបនឹងត្រម�វ�រែដល�នែចងក� �ងេ�
លនេ��យេនះ េ�យមិនគិតពីទី�ំងភូមិ��ស�  ឬ�� ន�ពរស់េ�។ 
ជំនួយហិរ�� វត� �នឹង្រត�វ�នផ�ល់ជូនអ�កជំងឺ ឬអ�ក�� 
េ�យែផ�កេលើត្រម�វ�រហិរ�� វត� � េហើយ្រសប�មច�ប់រដ� និងសហព័ន�។ 
 
ជំនួយែផ�កហិរ�� វត� �នឹង្រត�វ�នផ�ល់ជូនអ�កជំងឺែដលមិន�ន�រ���� ប់រង 
�រផ�ល់ជំនួយែបបេនះគឺ្រសប�មកិច� ្រពមេ្រព�ងៃនកិច�សន�របស់្រក �មហុ៊ន��
�� ប់រង។ ជំនួយែផ�កហិរ�� វត� ��ទូេ� 
មិនេ្របើ្រ�ស់�នស្រ�ប់�រទូ�ត់្រ�ក់សំណងរមួ របស់អ�កជំងឺ 
ឬក� �ងចំនួន�ែដលអ�កជំងឺខក�នមិន�នអនុវត��មត្រម�វ�រ���� ប់រង។ 

 
អ�កជំងឺែដល�នគណនីសន្សសុំខ�ព (HSA) គណនីសំណងសុខ�ព (HRA) 
ឬគណនីចំ�យែដល�ចបត់ែបន�ន នឹង្រត�វេគរ�ពឹង� 
នឹងេ្របើ្រ�ស់មូលនិធិគណនី�ងំេនះ មុនេពល្រត�វយកមកពិ�រ� 
េដើម្បីទទួល�នសិទ� ិ ៃនជំនួយែផ�កហិរ�� វត� �េ�មន� ីរេពទ្យ។ AJH 
រក�សិទ�ិក� �ង�រែកែ្រប 
�រប�� � ះតៃម�ែដល�នពិពណ៌�េ�ក� �ងេ�លនេ��យេនះ 
ក� �ងករណីែដលកំណត់�� �នករណីៃន�ររ�េ�ភេលើ�តព�កិច�ច�ប់ 
ឬកិច�សន��មួយរបស់ AJH ។ 
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13�រប�� � ះតៃម�ជំ
នួយហិរ�� វត� � 

�រប�� � ះតៃម�ជំនួយែផ�កហិរ�� វត� �នឹង្រត�វផ�ល់ជូន 
េ�យែផ�កេលើ�រ�យតៃម�េលើ្រ�ក់ចំណូល្រគ��រ ្រទព្យសម្បត� ិ 
និង�តព�កិច�េវជ���ស� របស់អ�ក�ក់�ក្យេស� ើសំុ 
អ�កជំងឺ�ចទទួល�ន�រប�� � ះតៃម��មួយដូច�នេរៀប�ប់�ងេ្រ�ម។ 
�ល់�រប�� � ះតៃម�ែដល�នែចង គឺ�្រស័យេលើ�រចំ�យរបស់អ�កជំងឺ។ 
�រចំ�យពី្រក �ហុ៊ន���� ប់រងមិនែមនៃដគូ សហ���� ប់រង និង�រ�ត់កង 
គឺមិន�នសិទ�ិទទួល�នជំនួយែផ�កហិរ�� វត� �េនះេទ។ ដូច�� េនះែដរ 
អ�កជំងឺែដល�ន���� ប់រង 
ែដលេ្រជើសេរ �សមិនេ្របើ្រ�ស់�រ���� ប់រងរបស់�គីទីបីែដលខ� �ន�ន 
(“�របង់្រ�ក់េ�យខ� �នឯង�ម�រស� ័្រគចិត�”) 
ក៏មិន�នសិទ�ិទទួល�នជំនួយែផ�កហិរ�� វត� � ស្រ�ប់ចំនួនទឹក្រ�ក់ែដល្រត�វបង់ 
�មរយៈគណនី�មួយ 
ែដល�នចុះេ�� ះ��របង់្រ�ក់េ�យខ� �នឯង�ម�រស� ័្រគចិត�។ 
េ�ះ�៉ង�ក៏េ�យ ក� �ងករណី�ែដលអ�កជំងឺនឹងសេ្រមច� 
េ�ចង់ទទួល�នសិទ�ិទទួលជំនួយែផ�កហិរ�� វត� � 
េ�មន� ីរេពទ្យ្រត�វ�នគិតៃថ�េ្រចើន�ង AGB។  
�រព��លែបបសប្ប� រសធម៌៖ AJH នឹងផ�ល់�រព��យេ�យប�� � ះតៃម� ១០០% 
ស្រ�ប់ ស្រ�ប់អ�កជំងឺ ឬអ�ក��ែដលស� ិតក� �ងេ�លនេ��យេនះ 
ែដល�ន្រ�ក់ចំណូល្រគ��រ�នក្រមិត ឬ�ប�ង ៤០០ % ៃន FPL បច� �ប្បន�  
ឬេបើមិនដូេច�ះេទ េឆ� ើយតបនឹងលក�ណៈវ �និច� ័យេផ្សងេទៀត 
ែដល�នែចងក� �ងេ�លនេ��យេនះ។ 
 
�ពលំ�កក� �ង�រទូ�តេ់ស�េវជ���ស� ៖ �រប�� � ះតៃម� ១០០% 
នឹង្រត�វផ�ល់ជូនស្រ�ប់អ�កជំងឺែដល�នលក�ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់ 
េ�យ�នបំណុលេវជ���ស� ធំ�ង ឬេស� ើ ២៥% ៃន្រ�ក់ចំណូល្រគ��ររបស់ពួកេគ 
ឬេបើមិនដូេច�ះេទ ្រត�វនឹងលក�ខណ�   
 វ �និច� ័យេផ្សងេទៀតែដល�នែចងក� �ងេ�លនេ��យេនះ។ 

 
 
14េ�លនេ��
យជំនួយហិរ�� វ
ត� � 

ព័ត៌�ន�ក់ទងនឹងេ�លនេ��យជំនួយហិរ�� វត� � �រសេង�ប���ស្រ�យ 
និង�រ�ក់�ក្យេស� ើសំុជនួំយហិរ�� វត� � របស់ AJH 
�ចរក�នេ�យឥតគិតៃថ�េ�េលើ        េគហទំព័ររបស់ AJH 
្រពឹត� ិបត� ិព័ត៌�នេ�ក� �ងមន� ីរេពទ្យ និងគ� ីនិកេផ្សងៗ 
េហើយនឹង្រត�វបកែ្រប���ចម្បង ែដលេ្របើ្រ�ស់េ�យមនុស្សតិច�ង ១.០០០ 
�ក់ ឬ ៥% ៃន្រប�ជនក� �ងសហគមន៍ែដល�នទី�ំងរបស់ AJH ។ 
 
េលើសពីេនះ AJH �ន្រប�សេ�លនេ��យទូ�ត់ 
និងជំនួយែផ�កហិរ�� វត� �េលើ�ល់�រេ�ះពុម�រ�យ�រណ៍បង់្រ�ក់ របស់អ�កជំងឺ 
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និងលិខិត្របមូល្រ�ក់្រប�ំែខ។ 
ព័ត៌�នអំពីេ�លនេ��យជំនួយែផ�កហិរ�� វត� ��ចរក�ន្រគប់េពល�ម�រ
េស� ើសំុ។ 
 

1. អ�កជំងឺ ឬអ�ក���ច�ក់�ក្យេស� ើសំុជនួំយែផ�កហិរ�� វត� �្រគប់េពល 
ក� �ងកំឡ� ងេពល�ក់�ក្យេស� ើសំុ។ 

2. េដើម្បីទទួល�ន�រពិ�រ�េលើជំនួយែផ�កហិរ�� វត� �អ�កជំងឺ ឬអ�ក�� 
្រត�វសហ�រ និងផ�ត់ផ�ង់ឯក�រហិរ�� វត� ��� ល់ខ� �ន 
ឬឯក�រេផ្សងេទៀតែដល�ក់ព័ន�នឹងេដើម្បី្រ�កដ��នត្រម�វ�រជំនួយហិ
រ�� វត� �។ ទ្រមង់�ក្យេស� ើសំុជំនួយ 
ែផ�កហិរ�� វត� ��ចរក�ន�មមេធ��យដូច�ងេ្រ�ម៖ 

a. េ�េលើេគហទំព័រ��រណៈ AJH៖ https://www.ajh.org/patients-
and-visitors/billing-and-insurance 

b. េ�យ�� ល់េ��រ ��ល័យពិេ្រ�ះេ�បល់ែផ�កហិរ�� វត� � 
មន� ីរេពទ្យ Anna Jaques 
 25 Highland Avenue 
�ន់ទីមួយ 
Newburyport, MA 01950 
(៩៧៨) ៤៦៣-១១៣៤ 

c. ទូរស័ព�េ�េលខ�ងេលើ េដើម្បីសំុច�ប់ចម�ងមួយ�មៃ្របសនីយ ៍
d. ទូរស័ព�េ�េលខ�ងេលើ េដើម្បីេស� ើសំុច�ប់ចម�ងេអឡិច្រត�និក 

3. អ�កជំងឺ ឬអ�ក��្រត�វផ�ល់រ�យ�រណ៍ហិរ�� វត� �ែដល�ន ស្រ�ប់អ�កជំងឺ ឬ 
អ�ក��។ 
្រ�ក់ចំណូល្រគ��រ �ច្រត�វ�នេផ��ង�� ត់ េ�យេ្របើទ្រមង់មួយ 
ឬ�ងំអស់ដូច�ន�ងេ្រ�មៈ 

a. រ�យ�រណ៍្រប�សពន�េលើ្រ�ក់ចំណូលចុងេ្រ�យបង�ស់ 
b. ទ្រមង់ W2 និង/ឬទ្រមង់ 1099 ចុងេ្រ�យបង�ស់ 
c. ចុងសន� ឹកប័ណ� េបើក្រ�ក់ែខ ៤ែខចុងេ្រ�យ 
d. រ�យ�រណ៍គណនីែសក និង/ឬគណនីសន្ស ំ៤ែខចុងេ្រ�យ  
e. គណនីសន្សសំ្រ�ប់�រែថ�សុំខ�ព 
f. �រេរៀបចំសំណងៃន�រែថ�សុំខ�ព 
g. គណនីចំ�យែដល�ចបត់ែបន�ន 

4. មុនេពល�យតៃម�ពីសិទ�ិទទួល�នជំនួយែផ�កហិរ�� វត� � អ�កជំងឺ 
ឬអ�ក��្រត�វែតប�� ញភស� ��ង��ត់�ន�ក់�ក្យេស� ើសំុ Medicaid 
ឬ���� ប់រងសុខ�ពេផ្សងេទៀត 
�មរយៈទីផ�រ���� ប់រងសុខ�ពសហព័ន�  
េហើយ្រត�វផ�ល់ឯក�រអំពី�រ���� ប់រងរបស់�គីទីបីែដល�ន្រ�ប់។ 

a. អ�ក្របឹក�ែផ�កហិរ�� វត� �របស់ AJH នឹងជួយអ�កជំងឺ ឬអ�ក��ក� �ង       
�រ�ក់�ក្យេស� ើសំុកម� វ �ធី Medicaid 
េហើយនឹងជួយដល់បុគ�លដែដលេ�ះេ�យ�ក់�ក្យេស� ើសំុជំនួយែផ�
កហិរ�� វត� �។ 

https://www.ajh.org/patients-and-visitors/billing-and-insurance
https://www.ajh.org/patients-and-visitors/billing-and-insurance
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b. ្របសិនេបើ បុគ�ល�� ក់�ក់�ក្យេស� ើសំុជំនួយែផ�កហិរ�� វត� � 
ក� �ងកំឡ� ងេពលៃន�រេបើក�រចុះេ�� ះស្រ�ប់�រ���� ប់រងសុខ
�ពសហព័ន�  
បុគ�លេ�ះ្រត�វែស� ងរក�រ���� ប់រងមុនេពល�រ�យតៃម�របស់ 
AJH  ចំេ�ះ�ក្យសំុជំនួយែផ�កហិរ�� វត� ��មួយ។ 

5. AJH មិន�ចបដិេសធជំនួយែផ�កហិរ�� វត� �េ្រ�មេ�លនេ��យេនះ 
េ�យែផ�កេលើ�រខក�នរបស់បុគ�ល ក� �ង�រផ�ល់ព័ត៌�ន 
ឬឯក�រែដលមិន�នពិពណ៌�ច�ស់�ស់ េ�ក� �ងេ�លនេ��យ 
ឬ�ក្យសំុជំនួយែផ�កហិរ�� វត� �េនះ។ 

6. AJH នឹងកំណត់លទ�ផលចុងេ្រ�យសិទ�ិទទួល�នជំនួយែផ�កហិរ�� វត� � 
ក� �ងរយៈេពល�មសិប (៣០) ៃថ� ក� �ងេ�៉ងេធ� ��រ 
ប�� ប់ពីទទួល�ន�ក្យសំុែដល�នបំេពញរចួ�ល់។ 

7. �រចង្រកងឯក�រស� ីពីកំណត់លទ�ផលចុងេ្រ�យសិទ�ិទទួល�ន 
នឹង្រត�វ�នេធ� �េ�េលើគណនីចរន�របស់អ�កជំងឺ 
(ចំនួនែដល�នេ�េពលេបើក) ែដល�នដំេណើរ�រ ៦ 
ែខគិត�ប់ពីេពល�ក់�ក្យេស� ើសំុ។ លិខិត្រប�សនឹង្រត�វេផ�ើេ�អ�កជំងឺ 
ឬអ�ក��។ 

8. ្របសិនេបើអ�កជំងឺ ឬអ�ក���ក់�ក្យេស� ើសំុមិនេពញេលញ 
�រជូនដំណឹងនឹង្រត�វេផ�ើេ�អ�កជំងឺ ឬអ�ក�� 
េ�យពន្យល់ពីព័ត៌�នែដលខ�ះ�ត។ អ�ក�� ឬ 
អ�ក��នឹង�នេពល�មសិប (៣០) ៃថ� េដើម្បបីន�  
និងផ�ល់ព័ត៌�នែដល�នេស� ើសំុ។ �រខក�នមិន�នបំេពញ�ក្យសំុ 
នឹងេធ� �ឲ្យ�ន�របដេិសធជំនួយែផ�កហិរ�� វត� �។ 

9. �រសេ្រមចចិត�អំពីសិទ�ិទទួល�នជំនួយែផ�កហិរ�� វត� � 
េ�យែផ�កេលើ�រ�ក់�ក្យេស� ើសំុជំនួយែផ�កហិរ�� វត� � 
នឹងេ�ែត�នសុពល�ព ស្រ�ប់រយៈេពលែដលអ�កស� ិតក� �ងជំនួយេនះ 
ស្រ�ប់េស�ព��លេវជ���ស� ែដល�នលក�ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់ 
ែដល�ចផ�ល់ជូន េហើយនឹងរមួប�� �លនូវ�ល់ៃថ�េស�ព��ល 
ែដល�នស្រ�ប់រយៈេពល្រ�ំមួយែខមុនេនះ 
�ប់ប�� �ល�ងំៃថ�េស�ែដលអ�កមិន�ចទូ�ត់�ន។ 
អ�កជំងឺែដល្រត�វ�នេគេ្រជើសេរ �ស� 
�នសិទ�ិទទួល�នជំនួយែផ�កហិរ�� វត� �ពី AJH ឬមន� ីរេពទ្យៃដគូ 
េ�ក� �ងកំឡ� ងេពលែដលកំពុងទទួល�នជំនួយ 
នឹង្រត�វ�នេ្រជើសេរ �សេ�យស� �យ្របវត� ិស្រ�ប់ជំនួយែផ�កហិរ�� វត� �េ�មន� ីរេព
ទ្យស្រ�ប់រយៈេពល ៦ ែខ គិត�ប់ពីៃថ�ែដល�នេ្រជើសេរ �សេ�ះ។ 
�គឺ��រទទួលខុស្រត�វរបស់អ�កជំងឺ ឬអ�ក�� េដើម្បីជូនដំណឹងដល់ AJH  
អំពី�រ�� ស់ប� �រហិរ�� វត� ��មួយ ក� �ងអំឡ� ងេពលែដលេគទទួល�នជំនួយ។ 
�រខក�នមិន�នេធ� �ដូេច�ះ �ចប�� លឲ្យ�ត់បង់សិទ�ិ។ 

10. អ�កជំងឺែដល�នសិទ�ិទទួល�នជំនួយែផ�កហិរ�� វត� �នឹងទទួល�ន្រ�ក់សំណ
ង ស្រ�ប់�រទូ�ត់�មួយ ែដលេលើសពីចំនួនទឹក្រ�ក់ែដលបុគ�លេ�ះ 
្រត�វទទួលខុស្រត�វបង់ៃថ�េស�ព��ល។ 
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15េហតុផៃន�រ 
បដិេសធ 

AJH �ចបដេិសធ�រេស� ើសំុជំនួយែផ�កហិរ�� វត� � េ�យ�រេហតុផល�េ្រចើន រមួ�ន 
បុ៉ែន�មិន�នកំណត់្រតឹម៖ 
• ្រ�ក់ចំណូល្រគ��រ្រគប់្រ�ន់ 
• ក្រមិតធន�ន្រគប់្រ�ន់ 
• �រមិនសហ�រ ឬមិនេឆ� ើយតបរបស់អ�កជំងឺនឹង�រ�កសួរ 

េដើម្បេីធ� ��រ�មួយអ�កជងឺំ ឬអ�ក�� 
• �ក្យសំុជំនួយែផ�កហិរ�� វត� �មិនេពញេលញ េ�ះបី�ន �រព��មជួយ 

េដើម្បេីធ� ��រ�មួយអ�កជងឺំ ឬអ�ក��ក៏េ�យ 
• �រ�ម�រសំណងពី���� ប់រងមិន�ន់ទទួល�នលទ�ផល 
• �រដកទុក�ល់�រទូ�ត់���� ប់រង ឬមូលនិធិទូ�ត់ពី���� ប់រង 

រមួ�ងំ�របង់្រ�ក់ែដល�នេផ�ើេ�អ�កជំងឺ ឬអ�ក�� 
េដើម្បេីចញៃថ�េស�ព��លែដលផ�ល់េ�យ AJH និង�ររងរបួស�� ល់ខ� �ន 
ឬ�រ�ម�រសំណង�ក់ទងនឹងេ្រ�ះ�� ក់េផ្សងៗ។ 

 
 

 
16�រសន�ត�មុ
នេលើលក�ខណ�
េ្រជើសេរ �ស 

AJH ដឹងច�ស់� 
មិនែមនអ�កជំងឺ�ងំអស់សុទ�ែត�ចបំេពញ�ក្យសំុជំនួយហិរ�� វត� � 
ឬអនុេ�ម�ម�រេស� ើសំុឯក�រេផ្សងៗ�ន។ �នករណីខ�ះ ែដលសិទ�ិទទួល�ន 
ជំនួយរបស់អ�កជំងឺ ឬអ�ក��ស្រ�ប់ជំនួយហិរ�� វត� �្រត�វ�នកំណត់េឡើង 
េ�យមិន��ំច់បំេពញ�ក្យសំុ។ ព័ត៌�នេផ្សងេទៀត �ច្រត�វ�នេ្របើេ�យ AJH 
េដើម្បីកំណត់�េតើគណនីរបស់អ�កជំងឺ ឬអ�ក��មិន�ចបង់ៃថ��ន 
េហើយព័ត៌�នេនះនឹង្រត�វ�នេ្របើេដើម្បីកំណត់សិទ�េិ�យសន�ត�មុន។ 
សិទ�ិទទួលេ�យសន�ត�មុន�ច្រត�វ�នផ�ល់ជូនអ�កជំងឺ 
េ�យែផ�កេលើសិទ�ិទទួល�នជំនួយ ស្រ�ប់កម� វ �ធីេផ្សងេទៀត 
ឬ�� ន�ពេផ្សងៗេទៀតដូច�៖ 
 
• អ�កជំងឺ ឬអ�ក��ែដល�ន្រប�សក្ស័យធន។ 

ក� �ងករណី�ក់ព័ន�នឹង�រក្ស័យធន�នែតសមតុល្យគណនីគិត�ប់ពីៃថ�ែដល
ក្ស័យធន ្រត�វ�នរ��យ។ 

• អ�កជំងឺ ឬអ�ក��ែដល�ន�� ប់េ�យ�� ន្រទព្យសម្បត� ិ�មរតក។ 
• អ�កជំងឺ ឬអ�ក�� ែដល្រត�វ�នកំណត់��ទុរគតជន។ 
• �របង់្រ�ក់ ែដល្រត�វ�ន្របមូលេ�យទី�� ក់�រ្របមូល្រ�ក់ 

េហើយមិន�ចទូ�ត់�ន េ�យ�រេហតុផល�មួយ�ងេលើ 
េហើយ�� ន�រទូ�ត់�មួយេដល�ចេធ� �េ��ន។ 

• អ�កជំងឺឬអ�ក��ែដល�នលក�ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់កម� វ �ធី Medicaid 
របស់រដ�នឹង�នសិទ�ិទទួល�នជំនួយែផ�កហិរ�� វត� � 
ស្រ�ប់�តព�កិច�ៃថ�ព��ល�មួយែដលកម� វ �ធី 
ឬេស�ព��លែដលមិន�ន�រ���� ប់រង។ 
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គណនីអ�កជំងឺែដលទទួល�នសិទ�ិសន�ត�មុននឹង្រត�វ�នេធ� �ចំ�ត់�� ក់េឡើងវ �
ញ េ្រ�មេ�លនេ��យជនួំយែផ�កហិរ�� វត� �។ 
ពួកេគនឹងមិន្រត�វ�នត្រម�វឲ្យបង់្រ�ក់ 
េហើយក៏មិន្រត�វ�ម�រ�របង់្រ�ក់បែន�មេផ្សងេទៀតផងែដរ។ 

 
17�រប�� � ះតៃម�
េលើ�របង់្រ�ក់
�� មៗ 

អ�កជំងឺែដលមិន�នលក�ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់ជំនួយ��រណៈ 
ឬជំនួយែផ�កហិរ�� វត� �នឹង្រត�វ�នផ�ល់ជូននូវ�រប�� � ះតៃម� ៣០ �គរយ 
េលើ�រទូ�ត់�� មៗ ៃនៃថ�េស�ព��លរបស់ពួកេគ េលើ�រព��ល�ងំអស់ 
ែដល�នផ�ល់ជូនរមួ�ងំ�រព��លប�� ន់ �រសេ្រ�� ះប�� ន់ 
�រព��ល��ំច់�មែផ�កេវជ���ស�  និងេស�ព��លប�� ប់បន្ស។ំ 
�រទូ�ត់ចំនួនទឹក្រ�ក់ែដល�នចរ� ្រត�វែតេធ� �េឡើងក� �ងរយៈេពលដប់្រ�ំៃថ� 
ប�� ប់ពីទទួល�នរ�យ�រណ៍ចំ�យដំបូង របស់អ�កជំងឺ។ �រប�� � ះតៃម�េនះ 
នឹងមិន្រត�វ�នផ�ល់ជូនស្រ�ប់េស�ព��ល�មួយ 
ែដល�លវ ��គបង់ៃថ�េ�យខ� �នឯង្រត�វ�នកំណត់។ េលើសពីេនះេទៀត 
�រចំ�យ�ម្រក �មហុ៊ន���� ប់រងៃដគូ និងមិនែមនៃដគូ �រ���� ប់រង 
និង�រចំ�យ្រ�ក់រមួ គឺមិន�នសិទ�ិទទួល�ន�រប�� � ះតៃម�េនះេទ។ 
េដើម្បេីជៀស�ង�ពមិនច�ស់�ស់ 
�រប�� � ះតៃម�េនះក៏នឹងមិន្រត�វ�នផ�ល់ជូនដល់អតិថិជន��� ក់ែដលបង់្រ�ក់
�មុន ស្រ�ប់េស�ព��ល្រសប �មែផន�របង់្រ�ក់ផងែដរ។ 

 
 

18េស�សេ្រ�� ះប
�� ន់ 

អនុេ�ម�មបទប�� ត� ិស� ីពី�រព��លេវជ���ស� ប�� ន់ 
និង�រ�ររបស់សហព័ន�  (EMTALA) 
�� នអ�កជំងឺ��� ក់្រត�វ�នពិនិត្យរកជំនួយែផ�កហិរ�� វត� � 
ឬព័ត៌�នបង់្រ�ក់មុនេពលផ�ល់េស�ព��លក� �ង�� ន�ព�សន�េ�ះេទ។ AJH 
�ចេស� ើសំុឲ្យ�ន�រចំ�យេលើរមួចំែណកេលើៃថ�ព��លរបស់អ�កជំងឺ (ឧ�ហរណ៍ 
�រចំ�យរមួ�� ) ្រត�វេធ� �េឡើងេ�េពលទទួលេស�ព��ល ្របសិនេបើ 
�រេស� ើសំុែបបេនះមិនប�� លឲ្យ�ន�រពន�េពលក� �ង�រពិនិត្យេ�គ 
ឬ�រព��ល��ំច់ េដើម្បីេធ� �ឲ្យអ�កជំងឺ�ន្របេសើរេឡើង ក� �ង�� ន�ព�សន�។ 
AJH នឹងផ�ល់�រព��ល េ�យមិនេរ �សេអើងពី  
ចំេ�ះ�រព��លប�� ន់ដល់បុគ�ល�� ក់ៗ 
េ�យមិនគិត�ពួកេគ�នសិទ�ិទទួល�នេ្រ�មេ�លនេ��យេនះឬអត់។ AJH 
នឹងមិនចូលរមួក� �ងសកម��ពែដល��ងំបុគ�លពី�រែស� ងរក�រសេ្រ�� ះប�� ន់។ 

 
19ឥណ�ន 
និង�រ្របមូល
្រ�ក់ 

សកម��ពែដល�ច្រត�វ�នអនុវត�េ�យ AJH ក� �ងករណីៃន�រមិនទូ�ត់ 
ដូចែដល្រត�វ�នពិពណ៌�េ�ក� �ងេ�លនេ��យឥណ�ន 
និង�រ្របមូល្រ�ក់មួយេផ្សងេទៀត។ 
្រប�នជនទូេ��ចទទួល�នច�ប់ចម�ងេ�យឥតគិតៃថ�មួយ�មរយៈ៖ 
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a. ចូលេ��ន់េគហទំព័រ��រណៈរបស់AJH៖ https://www.ajh.org/patients-
and-visitors/billing-and-insurance   

b. េ��ន់ែផ�កពិេ្រ�ះេ�បល់ែផ�កហិរ�� វត� �ែដល�នទី�ំងេ�៖ 
មន� ីរេពទ្យ Anna Jaques 
25 Highland Avenue  
�ន់ទីមួយ 
Newburyport, MA 01950 
(៩៧៨) ៤៦៣-១១៣៤ 

c. េ�េ�េលខ�ងេលើ េដើម្បេីស� ើសំុច�ប់ចម�ង�មៃ្របសនីយ៍ 
d. េ�េ�េលខ�ងេលើ េដើម្បេីស� ើសំុច�ប់ចម�ងេអឡិច្រត�និក 

 
20លក�ខណ�  ប�� ត�  ិ AJH នឹងអនុវត��មច�ប់សហព័ន�  រដ� និងមូល�� ន និងបទប�� ត� ិ�ន 

និងត្រម�វ�រៃនរ�យ�រណ៍ែដល�ច�ក់ព័ន�  ចំេ�ះសកម��ព�� 
េ�យអនុេ�ម�មេ�លនេ��យេនះ។ េ�លនេ��យេនះ ត្រម�វឲ្យ AJH 
កត់្រ�ជំនួយែផ�កហិរ�� វត� �ែដល្រត�វ�នផ�ល់ 
េដើម្ប�ី��ននូវរ�យ�រណ៍្រតឹម្រត�វ។ ព័ត៌�នស� ីពីជំនួយែផ�កហិរ�� វត� � 
ែដលផ�ល់ជូនេ្រ�មេ�លនេ��យេនះ 
នឹង្រត�វ�ន�យ�រណ៍�េរៀង�ល់�� ំ�មទ្រមង់ែបបបទ IRS 990 Schedule H។ 
 
AJH នឹងចង្រកងឯក�រជំនួយែផ�កហិរ�� វត� ��ងំអស់ 
េដើម្បីរក��រ្រគប់្រគងឲ្យ�ន្រតឹម្រត�វ និងេឆ� ើយតប�ល់លក�ន� ិកៈ 
ែដល�នែចងស្រ�ប់ប�� ត� ិៃផ�ក� �ង និងេ្រ�។ 
 

https://www.ajh.org/patients-and-visitors/billing-and-insurance
https://www.ajh.org/patients-and-visitors/billing-and-insurance
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ឧបសម� ័ន� ទី 1 

21�ក្យេស� ើសំុជំនួយ
ហិរ�� វត� � 
ស្រ�ប់�រព��
លែបបសប្ប� រសធ
ម៌ 

�ក្យេស� ើសុំជំនួយហិរ�� វត� � ស្រ�ប់�រព��លែបបសប្ប� រសធម៌ 
សូមេ�ះពុម�  
 
�លបរ �េច�ទៃថ�េនះ៖ ____________   េលខរបបសន� ិសុខសង�ម (SSN)៖ ____________ 
 
េលខកំណត់្រ�េវជ���ស� ៖ ______________________ 
                                                                                                                                                            
េ�� ះអ�កជំងឺ៖ _______________________________________________________ 
                                     
�សយ�� ន៖ ________________________________________________________ 
                                    ផ� �វ                                                                   េលខផ�ះ   
 ____________________                _____________             __________________ 
                  ្រក �ង                     រដ�       េលខកូដតំបន់ (Zip Code) 
 
ៃថ�មកទទួលេស�មន� ីរេពទ្យ៖ ___________          ៃថ�កំេណើតអ�កជំងឺ៖ _____________ 
                 
េតើអ�កជំងឺ�នេស����� ប់រងសុខ�ព ឬ Medicaid** 
ែដរឬេទេ�េពលេ្របើ្រ�ស់េស�មន� ីរេពទ្យ?  �ន ☐  មិន�ន ☐ 
្របសិនេបើ "�ន" សូម�� ប់ច�ប់ចម�ងៃនប័ណ� ���� ប់រង (ែផ�ក�ងមុខ និង�ងេ្រ�យ) 
និងបំេពញព័ត៌�នដូច�ងេ្រ�ម៖ 
 
េ�� ះ្រក �មហ៊ុន���� ប់រង៖ ___________        េលខប័ណ� សន��� ប់រង៖  __________ 
 
�លបរ �េច�ទសុពល�ព៖ __________   េលខទូរស័ព� ្រក �មហ៊ុន���� ប់រង៖ _________ 
 
**មុនេពល�ក់�ក្យេស� ើសុំជំនួយហិរ�� វត� � អ�ក្រត�វែត�� ប់�ន�ក់�ក្យេស� ើសុំក� �ងកម� វ �ធី 
Medicaid ក� �ងរយៈេពល ៦ ែខចុងេ្រ�យេនះ 
េហើយនឹង្រត�វប�� ញភ័ស� ��ងៃន�របដិេសធមិនឲ្យចូលរមួ។ 
 
សំ�ល់ៈជំនួយហិរ�� វត� �មិន�ចផ�ល់ជូន�នេទ ្របសិនេបើ�ន គណនីសន្សសំុខ�ព (HSA) 
គណនីសំណងសុខ�ព (HRA) គណនីចំ�យែដល�ចបត់ែបន�ន (FSA) 
ឬមូលនិធិ្រសេដៀង��  
ែដល្រត�វ�នេរៀបចំេឡើងស្រ�ប់�រចំ�យែផ�កេវជ���ស� ស្រ�ប់្រក �ម្រគ��រ។ 
�រទូ�ត់្រ�ក់ពីមូលនធិិ�ងំេនះ ្រត�វទូ�ត់�មុន គឺមុនេពលជំនួយ្រត�វ�នផ�ល់ឲ្យ។ 
  
េដើម្ីប�ក់�ក្យេស� ើសុំជំនួយហិរ�� វត� � សូមបំេពញព័ត៌��ន�ងេ្រ�ម៖ 
�យេ�� ះស�ជិក្រគ��រ�ងំអស់ រមួ�ងំអ�កជំងឺ ឪពុក�� យ កូន និង/ឬបងប� �នបេង� ើត 
ឬបងប� �នចិ�� ឹមែដល�ន�យុេ្រ�ម ១៨ �� ំ ែដលកំពុងរស់េ�ក� �ងផ�ះ។ 

ស�ជិក្រគ��រ �យុ ទំ�ក់ទំនង�មួ
យអ�កជំងឺ 

្របភពចំណូល 
ឬេ�� ះនិេ�ជក 

្រ�ក់ចំណូល
ដុល្រប�ំែខ 
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1.     

2.     

3.     

4.     

បែន�មពីេលើ�ក្យេស� ើសុំជំនួយហិរ�� វត� � 
េយើងក៏្រត�វ�រឯក�រដូច�ងេ្រ�មែដល្រត�វ�� ប់មក�មួយ�ក្យេស� ើសុំេនះ៖ 
• រ�យ�រណ៍្រប�សពន� េលើ្រ�ក់ចំណូលចុងេ្រ�យបង�ស់ 
• ទ្រមង់ W2 និង/ឬទ្រមង់ 1099 ចុងេ្រ�យបង�ស់ 
• ចុងសន� ឹកប័ណ� េបើក្រ�ក់ែខ ៤ែខចុងេ្រ�យ 
• រ�យ�រណ៍គណនីែសក និង/ឬគណនីសន្ស ំ៤ែខចុងេ្រ�យ  
• គណនីសន្សសំ្រ�ប់�រែថ�សំុខ�ព 
• �រេរៀបចំសំណងៃន�រែថ�សំុខ�ព 
• គណនីចំ�យែដល�ចបត់ែបន�ន 

 
្របសិនេបើមិន�នឯក�រ�ងំេនះ សូមទូរស័ព�មកែផ�កពិេ្រ�ះេ�បល់ហិរ�� វត� � 
�មទូរស័ព�េលខ ៩៧៨-៤៦៣-១១៣៤ / ១១២៣ 
េដើម្ីបពិ�ក�អំពីឯក�រេផ្សងេទៀតែដលពួកេគ�ចផ�ល់ឲ្យ។ 
 
�មរយៈ�រចុះហត�េល�របស់ខ� � ំ�ងេ្រ�ម ខ� � ំសូមអះ�ង� 
ខ� � ំ�ន�នេ�យយកចិត�ទុក�ក់នូវេ�លនេ��យ និង�ក្យេស� ើសុំជំនួយហិរ�� វត� � 
េហើយ�ល់អ� �ែដលខ� � ំ�នបំេពញ ឬឯក�រ�ងំ�យ 
ែដលខ� � ំ�ន�� ប់មកគឺសុទ�ែត��រពិត និង្រតឹម្រត�វបំផុត។ ខ� � ំដឹង� 
���រខុសច�ប់ក� �ង�រផ�ល់ព័ត៌�នមិនពិត េដើម្ីបទទួល�នជំនួយហិរ�� វត� �។ 
 
ហត�េល�អ�កេស� ើសុំ៖ _____________________ _____________________________   
 
ទំ�ក់ទំនង�មួយអ�កជំងឺ៖ ______________________________________________   
 
�លបរ �េច�ទ៖ ______________________ 
 
្របសិនេបើ ្រ�ក់ចំណូលរបស់អ�ក្រត�វ�នបែន�ម�មមេធ��យ�មួយ 
ឬអ�ក�ន�យ�រណ៍�្រ�ក់ចំណូលរបស់អ�ក�នចំនួន $ 0.00 េ�េលើ�ក្យេស� ើសុំេនះ 
សូម�� ប់មក�មួយនូវអំណះអំ�ងែដលបំេពញេ�យបុគ�លែដលផ�ល់ជំនួយដល់អ�ក 
និង្រគ��ររបស់អ�ក។ 
 
អំណះអំ�ងៃន�រផ�ល់ជំនួយ 
ខ� � ំ្រត�វ�នេ្រជើសេរ �សេ�យអ�កជំងឺ ឬ�គីែដលទទួលខុស្រត�វ �អ�កផ�ល់ជំនួយហិរ�� វត� �។ 
�ងេ្រ�មេនះ�ប�� ីេស�កម� និង�រផ�ល់ជំនួយែដលខ� � ំផ�ល់ជូន។ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
ខ� � ំសូមប�� ក់ នងិអះ�ង� �ល់ព័ត៌�នែដល�នផ�ល់ឲ្យ គឺ��រពិត និង្រតឹម្រត�វ។ 
ខ� � ំដឹង� 
ហត�េល�របស់ខ� � ំនឹងមិនេធ� �ឲ្យខ� � ំ�� យ�អ�កទទួលខុស្រត�វែផ�កហិរ�� វត� �ស្រ�ប់ៃថ�ព��លរ
បស់អ�កជំងឺេទ។ 
 
ហត�េល�៖ ________________________     �លបរ �េច�ទ៖ ____________________ 
 
សូមទុកេពល ៣០ៃថ��ប់ពីៃថ�ៃន�រ�ក់�ក្យេស� ើសុំ 
ស្រ�ប់�រពិ�រ�េលើលក�ខណ� េ្រជើសេរ �ស។ 
 
្របសិនេបើ្រត�វ�នេ្រជើសេរ �ស ជំនួយហិរ�� វត� �នឹង្រត�វ�នផ�ល់ស្រ�ប់រយៈេពល្រ�ំមួយែខ 
គិត�ប់ពីៃថ�ៃន�រអនុម័ត េហើយ�នសុពល�ពស្រ�ប់្រគប់មន� ីរេពទ្យៃដគូ Beth Israel 
Lahey Health ែដល�នែចងក� �ងឧបសម� ័ន�ទី ៥ 
ៃនេ�លនេ��យជំនួយហិរ�� វត� �នីមួយៗ៖ 
 
 
 
• មន� ីរេពទ្យ Anna Jaques  
• មន� ីរេពទ្យ Addison Gilbert 
• មន� ីរេពទ្យ BayRidge   
• មជ្ឈមណ� លេវជ���ស�  Beth Israel Deaconess-Boston 
• មជ្ឈមណ� លេវជ���ស�  Beth Israel Deaconess Milton 
• មជ្ឈមណ� លេវជ���ស�  Beth Israel Deaconess 

Needham 
• មជ្ឈមណ� លេវជ���ស�  Beth Israel Deaconess 

Plymouth 
• មន� ីរេពទ្យ Beverly 
• មន� ីរេពទ្យ និងមជ្ឈមណ� លេវជ���ស�  Lahey, 

Burlington 
• មជ្ឈមណ� លេវជ���ស�  Lahey, Peabody 
• មន� ីរេពទ្យ Mount Auburn  
• មន� ីរេពទ្យ New England Baptist 
• មន� ីរេពទ្យ Winchester 
 

ស្រ�ប់បុគ�លិក។ 
�ក្យេស� ើសុំទទួលេ�យ៖ 
AJH                   ☐  
AGH                  ☐  
BayRidge           ☐   
BIDMC              ☐  
BID Milton        ☐  
BID Needham    ☐  
BID Plymouth    ☐  
Beverly               ☐ 
LHMC                ☐ 
LMC Peabody    ☐ 
MAH                   ☐ 
NEBH                 ☐ 
WH                     ☐ 
ៃថ�ទទួល�ក្យ៖ 
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ឧបសម� ័ន� ទី 2 

 
22�ក្យេស� ើសំុជំនួយ
ហិរ�� វត� �ស្រ�ប់
�រលំ�កទូ�ត់
ែផ�កេវជ���ស�  

�ក្យេស� ើសុំជំនួយហិរ�� វត� �ស្រ�ប់�រលំ�កទូ�ត់ែផ�កេវជ���ស�   
សូមេ�ះពុម�  
 
�លបរ �េច�ទៃថ�េនះ៖ ____________     េលខរបបសន� ិសុខសង�ម (SSN)៖ ___________ 
 
េលខកំណត់្រ�េវជ���ស� ៖ ______________________ 
                                                                                                                                                            
េ�� ះអ�កជំងឺ៖ _______________________________________________________ 
 
ៃថ�កំេណើតអ�កជំងឺ៖ _________________ 
                                     
�សយ�� ន៖ ________________________________________________________ 
                                    ផ� �វ                                                                   េលខផ�ះ   
 ____________________                _____________             __________________ 
                  ្រក �ង                     រដ�       េលខកូដតំបន់ (Zip Code) 
 
េតើអ�កជំងឺ�នេស����� ប់រងសុខ�ព ឬ Medicaid** 
ែដរឬេទេ�េពលេ្របើ្រ�ស់េស�មន� ីរេពទ្យ?  �ន ☐  មិន�ន ☐ 
្របសិនេបើ "�ន" សូម�� ប់ច�ប់ចម�ងៃនប័ណ� ���� ប់រង (ែផ�ក�ងមុខ និង�ងេ្រ�យ) 
និងបំេពញព័ត៌�នដូច�ងេ្រ�ម៖ 
 
េ�� ះ្រក �មហ៊ុន���� ប់រង៖ ___________        េលខប័ណ� សន��� ប់រង៖  __________ 
 
�លបរ �េច�ទសុពល�ព៖ _________  េលខទូរស័ព� ្រក �មហ៊ុន���� ប់រង៖ ___________ 
 
សំ�ល់ៈជំនួយហិរ�� វត� �េ�យ�រ�រលំ�កក� �ង�រទូ�ត់ែផ�កេវជ���ស� មិន�ចផ�ល់ជូន�
នេទ ្របសិនេបើ�ន គណនីសន្សសុំខ�ព (HSA) គណនីសំណងសុខ�ព (HRA) 
គណនីចំ�យែដល�ចបត់ែបន�ន (FSA) ឬមូលនិធិ្រសេដៀង��  
ែដល្រត�វ�នេរៀបចំេឡើងស្រ�ប់�រចំ�យែផ�កេវជ���ស� ស្រ�ប់្រក �ម្រគ��រ។ 
�រទូ�ត់្រ�ក់ពីមូលនធិិ�ងំេនះ ្រត�វទូ�ត់�មុន គឺមុនេពលជំនួយ្រត�វ�នផ�ល់ឲ្យ។ 
  
េដើម្ីប�ក់�ក្យេស� ើសុំជំនួយ�រលំ�កទូ�ត់ែផ�កេវជ���ស�  
សូមបំេពញព័ត៌��ន�ងេ្រ�ម៖ 
�យេ�� ះស�ជិក្រគ��រ�ងំអស់ រមួ�ងំអ�កជំងឺ ឪពុក�� យ កូន និង/ឬបងប� �នបេង� ើត 
ឬបងប� �នចិ�� ឹមែដល�ន�យុេ្រ�ម ១៨ �� ំ ែដលកំពុងរស់េ�ក� �ងផ�ះ។ 

ស�ជិក្រគ��រ �យុ ទំ�ក់ទំនង�មួយ
អ�កជំងឺ 

្របភពចំណូល 
ឬេ�� ះនិេ�ជ
ក 

្រ�ក់ចំណូល
ដុល្រប�ំែខ 

1.     
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2.     

3.     

4.     

បែន�មពីេលើ�ក្យេស� ើសុំជំនួយ�រលំ�កទូ�ត់ែផ�កេវជ���ស�  
េយើងក៏្រត�វ�រឯក�រដូច�ងេ្រ�មែដល្រត�វ�� ប់មក�មួយ�ក្យេស� ើសុំេនះ៖ 
• រ�យ�រណ៍្រប�សពន� េលើ្រ�ក់ចំណូលចុងេ្រ�យបង�ស់ 
• ទ្រមង់ W2 និង/ឬទ្រមង់ 1099 ចុងេ្រ�យបង�ស់ 
• ចុងសន� ឹកប័ណ� េបើក្រ�ក់ែខ ៤ែខចុងេ្រ�យ 
• រ�យ�រណ៍គណនីែសក និង/ឬគណនីសន្ស ំ៤ែខចុងេ្រ�យ  
• គណនីសន្សសំ្រ�ប់�រែថ�សំុខ�ព 
• �រេរៀបចំសំណងៃន�រែថ�សំុខ�ព 
• គណនីចំ�យែដល�ចបត់ែបន�ន 
• ច�ប់ចម�ងៃន�ល់វ �ក�យប្រតែផ�កេវជ���ស�  
 

្របសិនេបើមិន�នឯក�រ�ងំេនះ សូមទូរស័ព�មកែផ�កពិេ្រ�ះេ�បល់ហិរ�� វត� � 
�មទូរស័ព�េលខ ៩៧៨-៤៦៣-១១៣៤ / ១១២៣ 
េដើម្ីបពិ�ក�អំពីឯក�រេផ្សងេទៀតែដលពួកេគ�ចផ�ល់ឲ្យ។ 
 
េរៀប�ប់បំណុលេស�េវជ���ស�  និងផ�ល់ច�ប់ចម�ងវ �ក�យប្រត�ងំអស់ 
ែដលបង�រក� �ងរយៈេពលដប់ពីរែខចុងេ្រ�យ៖ 
 
 
�លបរ �េច�ទេស� កែន�ងទទួលេស�   ចំនួនជំ�ក់ 
   
 
____________  _____________________         _________________ 
 
____________  _____________________         _________________ 
 
____________  _____________________         _________________ 
 
____________  _____________________         _________________ 
 
____________  _____________________         _________________ 
 
សូមផ�ល់�រពន្យល់ខ� ីៗអំពីមូលេហតុែដល�រទួ�ត់វ �ក�យប្រតេស�េវជ���ស� �ងំេនះគឺ��
រលំ�ក៖ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
�មរយៈហត�េល�របស់ខ� � ំ�ងេ្រ�ម 
ខ� � ំសូមប�� ក់��ល់ព័ត៌�នែដល�នបំេពញក� �ង�ក្យេស� ើសុំ គឺពិត�្រតឹម្រត�វបំផុត។ 
 
ហត�េល�អ�កេស� ើសុំ៖ _____________________________ _____________________   
 
ទំ�ក់ទំនង�មួយអ�កជំងឺ៖ ______________________________________________   
 
�លបរ �េច�ទ៖ ______________________ 
 
សូមទុកេពល ៣០ៃថ��ប់ពីៃថ�ៃន�រ�ក់�ក្យេស� ើសុំ 
ស្រ�ប់�រពិ�រ�េលើលក�ខណ� េ្រជើសេរ �ស។ 
 
្របសិនេបើ្រត�វ�នេ្រជើសេរ �ស ជំនួយនឹង្រត�វ�នផ�ល់ស្រ�ប់រយៈេពល្រ�ំមួយែខ 
គិត�ប់ពីៃថ�ៃន�រអនុម័ត េហើយ�នសុពល�ពស្រ�ប់្រគប់មន� ីរេពទ្យៃដគូ Beth Israel 
Lahey Health ែដល�នែចងក� �ងឧបសម� ័ន�ទី ៥ 
ៃនេ�លនេ��យជំនួយហិរ�� វត� �នីមួយៗ៖ 
 
 
 
 
• មន� ីរេពទ្យ Anna Jaques  
• មន� ីរេពទ្យ Addison Gilbert 
• មន� ីរេពទ្យ BayRidge   
• មជ្ឍមណ� លេវជ���ស�  Beth Israel Deaconess-Boston 
• មជ្ឍមណ� លេវជ���ស�  Beth Israel Deaconess Milton 
• មជ្ឍមណ� លេវជ���ស�  Beth Israel Deaconess 

Needham 
• មជ្ឍមណ� លេវជ���ស�  Beth Israel Deaconess 

Plymouth 
• មន� ីរេពទ្យ Beverly 
• មន� ីរេពទ្យ និងមជ្ឍមណ� លេវជ���ស�  Lahey, Burlington 
• មជ្ឍមណ� លេវជ���ស�  Lahey, Peabody 
• មន� ីរេពទ្យ Mount Auburn  
• មន� ីរេពទ្យ New England Baptist 
• មន� ីរេពទ្យ Winchester 
 
 

ស្រ�ប់បុគ�លិក។ 

�ក្យេស� ើសុំទទួលេ�យ៖ 
AJH                   ☐  
AGH                  ☐  
BayRidge           ☐   
BIDMC              ☐  
BID Milton        ☐  
BID Needham    ☐  
BID Plymouth    ☐  
Beverly               ☐ 
LHMC                ☐ 
LMC Peabody    ☐ 
MAH                   ☐ 
NEBH                 ☐ 
WH                     ☐ 
 
ៃថ�ទទួល�ក្យ៖ 
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ឧបសម� ័ន� ទី 3 

 
23��ងប�� � ះត
ៃម�ែផ�កេលើក្រមិ
តចណូំល 
និង្រទព្យសម្បត�  ិ

�រប�� � ះតៃម�ស្រ�ប់បង់្រ�ក់�� មៗ៖ 
អ�កជំងឺែដលមិន�នលក�ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់ជំនួយ��រណៈ 
ឬជំនួយែផ�កហិរ�� វត� �នឹង្រត�វ�នផ�ល់ជូននូវ�រប�� � ះតៃម� ៣០ �គរយ 
េលើ�រទូ�ត់�� មៗ ៃនៃថ�េស�ព��លរបស់ពួកេគ េលើ�រព��ល�ងំអស់ 
ែដល�នផ�ល់ជូនរមួ�ងំ�រព��លប�� ន់ �រសេ្រ�� ះប�� ន់ 
�រព��ល��ំច់�មែផ�កេវជ���ស�  និងេស�ព��លប�� ប់បន្ស។ំ 
�រទូ�ត់ចំនួនទឹក្រ�ក់ែដល�នចរ� ្រត�វែតេធ� �េឡើងក� �ងរយៈេពលដប់្រ�ំៃថ� 
ប�� ប់ពីទទួល�នរ�យ�រណ៍ចំ�យដំបូង របស់អ�ក ជំងឺ។ �រប�� � ះតៃម�េនះ 
នឹងមិន្រត�វ�នផ�ល់ជូនស្រ�ប់េស�ព��ល�មួយ 
ែដល�លវ ��គបង់ៃថ�េស�េ�យខ� �នឯង្រត�វ�នកំណត់។ េលើសពីេនះេទៀត 
សហ���� ប់រង�ម្រក �មហុ៊ន���� ប់រងៃដគូ និងមិនែមនៃដគូ 
និង�រ�ត់កង គឺមិន�នសិទ�ិទទួល�ន�រប�� � ះតៃម�េនះេទ។ 
េដើម្បេីជៀស�ង�ពមិនច�ស់�ស់ 
�រប�� � ះតៃម�េនះក៏នឹងមិន្រត�វ�នផ�ល់ជូនដល់អតិថិជន��� ក់ែដលបង់្រ�ក់
�មុន ស្រ�ប់េស�ព��ល្រសប �មែផន�របង់្រ�ក់ផងែដរ។ 
 
�រប�� � ះតៃម�ស្រ�ប់ ជំនួយែផ�កហិរ�� វត� � និង�រខ�ះ�តេដើម្ីបទទួល�នេស�           
េវជ��្រស� ្រត�វ�ន�ត់េចញ ពី�រច�ំយរបស់អ�កជំងឺ ស្រ�ប់េស�ព��ល      
េវជ���ស� ដូចែដល�នពិពណ៌�េ�ក� �ងេ�លនេ��យេនះ។ 
 
�រប�� � ះតៃម�ែផ�កហិរ�� វត� �ស្រ�ប់អ�កជំងឺ ែដលស� តិក� �ងកម� វ �ធ៖ី 
 
�រព��លែបបសប្ប� រសធម ៌
 
 
ក្រមិត្រ�ក់ចំណូល �រប�� � ះតៃម� 
�ប�ង ឬេស� ើនឹង 400% ៃន FPL 100%  

  
�រខ�ះ�តេដើម្ីបទទួល�នេស�េវជ���ស�  
 
អ�កជំងឺនឹង្រត�វ�នកំណត់��នសិទ�ិទទួលជំនួយពីកម� វ �ធី�រខ�ះ�តេដើម្បទីទួល
�នេស�េវជ���ស�  ្របសិនេបើ �រចំ�យេលើេស�ព��លធំ�ង ឬេស� ើ ២៥% 
ៃន្រ�ក់ចំណូល្រគ��រេហើយនឹងទទួល�ន�រប�� � ះតំៃល ១០០% ។ 
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ឧបសម� ័ន� ទី 4 

 
24ចំនួនទឹក្រ�ក់
ែដល្រត�វ�នេច
ញវ �ក�ប្រត�ទូ
េ� (AGB)  

សូម�ននិយមន័យៃនចំនួនទឹក្រ�ក់ែដល្រត�វ�នេគទូ�ត់�ទូេ� 
ែដល�នែចងក� �ងេ�លនេ��យ�ងេលើ ស្រ�ប់�រពន្យល់អំពីវ �ធីែដល AGB 
្រត�វ�នគណ�េ�យេ្របើវ �ធី��ស�  “្រកេឡកេមើលេ�េ្រ�យ” ។ 
 
�គរយ AGB បច� �ប្បន� របស់ AJH ែផ�កេលើ�រ�ម�រសំណង ស្រ�ប់�� ំ�រេពើពន�  
២០១៩ 2020 45.០% ។ 
 
AGB �ច�ន�រ�� ស់ប� �រេ�េពល�មួយ េ�យ�រេហតុផលដូច�ងេ្រ�ម៖ 

• �រ�� ស់ប� �រកិច�សន����� ប់រងសុខ�ពឯកជន និង���� ប់រង 
Medicare ែដល្រត�វេចញៃថ�េស�  

• �រទូ�ត់ែដលទទួល�នពីែផន�រ���� ប់រងសុខ�ពឯកជន 
និង�រ���� ប់រង Medicare ែដល្រត�វេចញៃថ�េស� 

 
េធ� �បច� �ប្បន��ព ែខ 1/2021 
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ឧបសម� ័ន� ទី 5 

 
អ�កផ�ល់េស�និ
ង�យក�� ន—
ស� ិត 
និងមិនស� ិតក� �ង
�រផ�ល់ជំនួយ 

េ�ល�រណ៍ជំនួយែផ�កហរិ�� វត� �េនះ ្រគបដណ� ប់�ល់�រច�ំយរបស់មន�រីេពទ្យ 
េ��មទី�ងំេផ្សងៗរបស់ 21AJH៖ 
 

• AJH ទី�� ក់�រក�� ល 25 Highland Ave, Newburyport, MA 
• 21មណ� លសុខ�ព Amesbury  24 Morrill Place, �ន់ទី ៣, Amesbury, MA 
• 21មជ្ឈមណ� លេអកូ��ស�  AJH 255 Low St., Newburyport, MA   
• េស�ព��លេធ� �េ�គវ �និច�យ័21 One Parkway, PMA, �ន់ទី ១, Haverhill, MA   
• 21មជ្ឈមណ� លេអកូ��ស�  AJH 600 Primrose St., 2nd Floor, Suite 202, 

Haverhill, MA 
• 21មជ្ឈមណ� ល21�� រនីតិសម្ប�េ�យេ្របើទឹក 21AJH 13 Market St.,1st Floor, 

Haverhill, MA   
• មជ្ឈមណ� លជំងឺម�រ �ក 21AJH 1 Wallace Bashaw Jr. Way, 2nd Floor, Suite 

2001, Newburyport, MA  
• 21មជ្ឈមណ� ល21�� រនីតិសម្ប�ស្រ�ប់អ�កជំងឺ�មផ�ះ 21AJH 25 Storey Ave., 

�ន់ទី ១, Newburyport, MA 
 

េ�លនេ��យជំនួយែផ�កហិរ�� វត� �េនះ �រ�� ប់រងេលើៃថ�ព��លពីបគុ�ល និង 
អង��ពែដល�នចុះប�� កី� �ងែផ�ក�ងេ្រ�មេនះ 
ស្រ�ប់េស�ព��លែដលផ�ល់ជូនេ�ក� �ងមន�រីេពទ្យែដល�នេរៀប�ប�់ងេលើ៖ 

 
• Seacoast Affiliated Group Practice, Inc. (SAGP) 

 
Provider Last Name Provider First Name 
Alexander Kelsey 
Andoni Alda 
Baker-Berzansky Mary 
Bibeau Steven 
Bourke Janae 
Boyer Rebecca 
Chang Mary 
Clifford Katherine 
Daou Nadine 
Geary Julie 
Hartmann Peter 
Kellogg Patricia 
Kerr-Fernandez Jane 
Kersten Kimberly 
Liu Thomas 
Mace Lauren 
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Matos Katy 
McCarthy Shayla 
Mollov Steven 
Naseer Saira 
Payeur Christa Ramsey 
Pilkenton Deanna 
Quinlan Kasey 
Richards Rachel 
Rissmiller Rachel Ross 
Rollins Andrea 
Russell Erica 
Satrape Jessica 
Sebeny Peter 
Swierzewski David 
Thurlow Jeffrey 
Thurlow Kyla 
Walsh Lisa 
White Jaclyn 
Zirin Richard 

 
 
ស្រ�ប់្រគ�េពលែដល�ន�យេ��ងេ្រ�ម 
េ�លនេ��យស� ីពីជំនួយែផ�កហិរ�� វត� �េនះ 
�� ប់រងេលើ�រគិតៃថ�េស�មន� រីេពទ្យែតបុ៉េ�� ះ។ �មិន�� ប់រងេលើ�រគិតតៃម�ពី្រគ�េពទ្យ 
និងអង��ពដូចែដល�នេរៀប�ប់�ងេ្រ�ម។ 
អ�កជំងឺ្រត�វ�នែណ�ឲំ្យ�ក់ទងេ�្រគ�េពទ្យ�ងំេនះេ�យ�� ល់ 
េដើម្បបី�� ក់េមើល� េតើពួកេគ�ចផ�ល់ជំនួយ�មួយ េហើយេរៀបចំ�រទូ�ត់្រ�ក់។ 

 
Provider Last Name Provider First Name 
Alexander Kelsey 
Andoni Alda 
Baker-Berzansky Mary 
Bibeau Steven 
Bourke Janae 
Boyer Rebecca 
Chang Mary 
Clifford Katherine 
Daou Nadine 
Geary Julie 
Hartmann Peter 
Kellogg Patricia 
Kerr-Fernandez Jane 
Kersten Kimberly 
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Liu Thomas 
Mace Lauren 
Matos Katy 
McCarthy Shayla 
Mollov Steven 
Naseer Saira 
Payeur Christa Ramsey 
Pilkenton Deanna 
Quinlan Kasey 
Richards Rachel 
Rissmiller Rachel Ross 
Rollins Andrea 
Russell Erica 
Satrape Jessica 
Sebeny Peter 
Swierzewski David 
Thurlow Jeffrey 
Thurlow Kyla 
Walsh Lisa 
White Jaclyn 
Zirin Richard 

 
 
21េធ� �បច� �ប្បន��ព ែខ 4/2021 
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ឧបសម� ័ន� ទី 6 

 
25លទ��ពៃន�រ
ទទួល�នឯក
�រ 

ព័ត៌�នស� ីពីេ�លនេ��យជំនួយែផ�កហិរ�� វត� � េ�លនេ��យស្រ�យ 
�ក្យេស� ើសំុជំនួយែផ�កហិរ�� វត� � 
�ក្យេស� ើសំុជំនួយេលើ�រខ�ះ�តៃន�រទទួល�នេស�            េវជ���ស�  
និងេ�លនេ��យឥណ�ន និង�រ្របមូល្រ�ក់របស់ AJH 
�ចរក�នស្រ�ប់អ�កជងឺំ និងសហគមន៍ែដលបេ្រមើេ�យ AJH 
�មរយៈ្របភព�េ្រចើនេ�យមិនគិតៃថ� ដូច�៖ 
 

1. អ�កជំងឺ 
និងអ�ក���ចេស� ើសំុច�ប់ថតចម�ងឯក�រ�ងំអស់�ក់ទងនឹងជំនួ
យែផ�កហិរ�� វត� � និងឥណ�ន និង�រ្របមូល្រ�ក់ 
េហើយ�ចេស� ើសំុជំនួយក� �ង�របំេពញ�ងំជំនួយែផ�កហិរ�� វត� � 
និង�ក់�ក្យសំុ�ពខ�ះ�តេដើម្បីទទួល�នេស�េវជ���ស�  
�មរយៈទូរស័ព� ្របអប់សំបុ្រត ឬេ�យ�� ល់េ�៖ 

 
AJH 

ែផ�កជំនួយហិរ�� វត� � 
25 Highland Avenue 

�ន់ទី ១ 
Newburyport, MA 01950 

(978) 463-1134 
 

2. អ�កជំងឺ 
និងអ�ក���ច�ញយកឯក�រ�ងំអស់ែដល�ក់ព័ន�នឹងេ�លនេ�
�យជំនួយែផ�កហិរ�� វត� � និងឥណ�ន 
និង�រ្របមូល្រ�ក់ពីេគហទំព័រ��រណៈ 
AJH៖ https://www.ajh.org/patients-and-visitors/billing-and-insurance 

 
ព័ត៌�ន�ក់ទងនឹងេ�លនេ��យជំនួយហិរ�� វត� � �រសេង�ប���ស្រ�យ 
និង�រ�ក់�ក្យេស� ើសំុជនួំយហិរ�� វត� � របស់ AJH 
�ចរក�នេ�យឥតគិតៃថ�េ�េលើ        េគហទំព័ររបស់ AJH 
្រពឹត� ិបត� ិព័ត៌�នេ�ក� �ងមន� ីរេពទ្យ និងគ� ីនិកេផ្សងៗ 
េហើយនឹង្រត�វបកែ្រប���ចម្បង ែដលេ្របើ្រ�ស់េ�យមនុស្សតិច�ង ១.០០០ 
�ក់ ឬ ៥% ៃន្រប�ជនក� �ងសហគមន៍ែដល�នទី�ំងរបស់ AJH ។ 
AJH បិទ្រប�សេសចក� ីជូនដំណឹងអំពី�រផ�ល់ជំនួយែផ�កហិរ�� វត� � 
ដូចែដល�នែចងេ�ក� �ងេ�លនេ��យេនះេ�ក� �ងទី�ំងដូច�ងេ្រ�ម៖ 
 

https://www.ajh.org/patients-and-visitors/billing-and-insurance
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1. ទី�ំង�ងមុខ ទី�ងំស្រ�ប់អ�កជំងឺ  កែន�ងទទួលេភ��វ 
ឬកែន�ងេផ្សងេទៀត រមួ�ងំ �យក�� នសេ្រ�� ះប�� ន់ 
េដើម្បីប�� រ�រមន� ិលសង្សយ័ 

2. កែន�ងទទួលេភ��វ ឬកែន�ងេផ្សងេទៀត 
េ�ទី�ំងែដលទទួល�ន�រអនុ�� តពីមន� ីរេពទ្យ និង  

3. ែផ�កផ�ល់�រ្របឹក�ែផ�កហិរ�� វត� �ដល់អ�កជំងឺ 
 
ប័ណ� ្រប�សែដល�នបិទផ�យ គឺ�ចេមើលេឃើញ�៉ងច�ស់ (ទំហំ ៨.៥ x  ១១ 
អុ◌ីញ) និង�ចេមើលេឃើញ ចំេ�ះអ�កជំងឺែដលមកេមើលតំបន់�ងំេនះ។ 
ប័ណ� ្រប�សែចង�៖ 
 
 
 

េសចក�ជូីនដំណងឹអំពីជំនួយែផ�កហិរ�� វត� � 
AJH ផ�ល់ជូននូវកម� វ �ធីជំនួយែផ�កហិរ�� វត� ��េ្រចើន្របេភទដល់អ�កជំងឺែដល�ន       

លក�ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់។ េដើម្បដីឹង� 
េតើអ�ក�នសិទ�ិទទួល�នជំនួ◌ួយេលើេស�ព��លពីមន� ីរេពទ្យរបស់អ�កែដរឬេទ 

សូមេ��ន់�រ ��ល័យ្របឹក�េ�បល់ែផ�កហិរ�� វត� �របស់េយើង េ��ន់ទី ១ 
ៃន��រធំ េ� 2125 Highland Avenue, Newburyport, MA ឬទូរស័ព�េ�េលខ 

(៩៧៨) ៤៦៣-១១៣៤ ស្រ�ប់ព័ត៌�នេផ្សងៗស� ីអំពី កម� វ �ធី និងេស�កម�របស់�។ 

 
 
26្របវត� ិៃនេ�លន
េ��យ 

 
�លបរ �េច�ទ សកម��ព 

មិថុ� 2020 េធ� �បច� �ប្បន��ពប�� ី្រគ�េពទ្យ 
សី� 2020 ែកែ្របេ�លនេ��យ 

េ�យ�ន�រអនុម័តពី BILH 
EVP/CFO 
និង្រក �ម្របឹក�ភិ�លែផ�កហិរ�� ឹក AJH 
ែដល�នអំ�ចក� �ង�រែកែ្របេនះ 
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