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ម្រក ុម្ម្របឹកាេិបាលម្របព័
នធ សខាេិបាលបនសឺែ
ស (BSHSI)

គោលនគោបាយ
វាគឺជាជោលនជោបាយរបស់ម្របព័នធសខាេិបាលបនសឺែស (BSHSI)
ខែលបានជបេ ជាាចិត្េកនុងការធានាជោយទទួ លបាននូ វជសវាខងទ ំសែភាពខែលចំបាច់សម្រាប់
ទ ំងអ្ស់ោន។ ម្របព័នធសខាេិបាលបនសឺែស (BSHSI) ពាបាលអ្ន ក ំងឺទ ំងអ្ស់
ម្ិនថាានធានារ៉ាប់រង ឬោមនធានារ៉ាប់រង ជដាយានជសចកេ ីថ្ងៃងនរូ ការជោរព
និងកេ ីោណិត្ោសូ រ ចប់តំងពីជពលចុះជ្មុះ ការផ្េល់ជសវាកម្ម
ជពលអ្នញ្ញញត្ជោយជចញពីជពទយ និងែំជណើរការទូ រទត្់ម្របាក់ និងការម្របម្ូ លម្របាក់។
ជោលនជោបាយជនុះម្រត្វូ បានជគសរជសរជ ើងជដាយានបំណងបំជពញនូ វត្ម្រម្ូវការខែលានខច
ងកនុងខផ្នក501(r) ថ្នម្រកម្ងវ ិកាចំណូលថ្ផ្ៃ កនុងឆ្នំ1986 ែូ ចខែលបានខកខម្រប
ខែលទក់ទងជៅនឹង ំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ និងជោលនជោបាយខងទ ំជវ ជ សាម្រសតម្រោោសនន
ការកំណត្់ជលើត្ថ្ម្ៃ ចំជ ុះ នខែលានសិទធិទទួ លបាន ំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ
និងការែិត្ែំទូទត្់ម្របាក់សម្ជហត្ផ្ល និងការម្របម្ូ លម្របាក់
និងគួ រខត្ម្រត្វូ បានបកម្រសាយម្រសបជៅតម្ត្ម្រម្ូវការជនុះ។
វវ ិលលព
ជោលនជោបាយជនុះម្រត្វូ បានជម្របើម្របាស់ជដាយការខងទ ំោ៉ាងយកចិត្េទកដាក់របស់ម្របព័នធសខា
េិបាលបនសឺែស (BSHSI) និងជម្រគឿងបរ ិកាារកខនៃ ងសជម្រ្រុះបនាៃន់ខែលទំជនរម្ិនគិត្ងៃស
ខែលខែលានខចងជៅចងបញ្ច ប់ថ្នជោលនជោបាយជនុះ។

និយមន័យ
ចំនួនទឹកម្របាក់ខែលជចញវ ិកក យបម្រត្ជាទូ ជៅ (AGB) ចំនួនទឹកម្របាក់ខែលជចញវ ិកក យបម្រត្ជាទូ ជៅ ានន័យថា
ចំនួនម្របាក់ខែលម្រត្វូ បានគិត្ពីអ្នក ំងឺជាទូ ជៅ សម្រាប់ជសវាសជម្រ្រុះបនាៃន់
និងជសវាជវ ជ សាស្តសេចំបាច់ ខែលានការធានារ៉ាប់រងសម្រាប់ជសវាកម្ម ខបបជនុះ។
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ការគិត្ថ្ងៃ សម្រាប់អ្នក ំងឺខែលានសិទធិទទួ លបាន ំនួយហិរញ្ញ វត្ថុម្រត្វូ បានកំណត្់ម្ិនជលើសពីចំ
នួ នទឹកម្របាក់ខែលជចញវ ិកក យបម្រត្ជាទូ ជៅ (AGB) សម្រាប់ជសវាកម្ម ខបបជនុះ។
ការគិត្ថ្ងៃទ ំងជនុះគឺខផ្ែកជលើចំនួនទឹកម្របាក់ខែលបានអ្នញ្ញញត្ជាម្ធ្យម្ពីជម្ឌីខែរ
(Medicare) និងអ្ន កបង់ម្របាក់ ណិ ជ កម្ម សម្រាប់ការសជម្រ្រុះបនាៃន់
និងការខងទ ំចំបាច់ខផ្នកជវ ជ សាស្តសេែថ្ទជទ ត្។
ចំនួនទឹកម្របាក់ខែលម្រត្វូ បានអ្នញ្ញញត្រ ួម្បញ្ចល
ូ ទ ំងចំនួនខែលម្រក ុម្ហនធានារ៉ាប់រងនឹងម្រត្វូ ប
ង់ និងម្របសិនជបើាន បគរ លឯក នម្រត្វូ ទទួ លែសម្រត្វូ ជដាយែល ួនឯងសម្រាប់ការបង់ម្របាក់។
ចំនួនទឹកម្របាក់ខែលជចញវ ិកក យបម្រត្ជាទូ ជៅ (AGB) ម្រត្វូ បានគណនាជដាយគិត្ជាម្ធ្យម្ថ្ន 26
CFR §1.501(r)។ សូ ម្ជម្ើលឧបសម្ព ័នធ A
សម្រាប់ព័ត្៌ានបខនែ ម្ទក់ទងនឹងចំនួនទឹកម្របាក់ខែលជចញវ ិកក យបម្រត្ជាទូ ជៅ (AGB)។
បំណលោម្រកក់ - សម្ត្លយគណនីខែល ំ ក់ជដាយអ្ន ក ំងឺ ឬអ្ន កធានា
ខែលម្រត្វូ បានលបជចលចត្់ទកជាម្ិនោចម្របម្ូ លបាន។
ជម្រគឿងសំោង - ការវុះកាត្់ខែលជោលបំណងចម្បងគឺជែើម្បីខកលម្ែ រ ូបកាយខាងជម្រៅ។
ម្នៃ ីរជពទយខែលានហនវ ិសាាម្រត្ (DSH) គឺជាម្នៃ ីរជពទយខែលបជម្រម្ើអ្នក ំងឺខែលានចំណូលទបចំនួនជម្រចើននាក់
និងទទួ លម្របាក់ពីម្ ឈម្ណឌលសម្រាប់ជម្ឌីកជអ្ែ (Medicaid) និងជសវាជម្ឌីខែរជសើ វ ីស
(Medicare Services) កនុងការជចញជលើការចំណាយខងទ ំអ្ន ក ំងឺខែលម្ិនានធានារ៉ាប់រង។
ជសវាខែលានសិទធិម្រគប់ម្រោន់ - ជសវាកម្ម ខែលផ្េល់ជដាយម្របព័នធសខាេិបាលបនសឺែស (BSHSI)
ខែលានសិទធិម្រសបតម្ជោលនជោបាយ ំនួយហិរញ្ញ វត្ថុជនុះរ ួម្ាន៖
(A)
ជសវាកម្ម ជវ ជ សាស្តសរសជម្រ្រុះបនាៃន់ម្រត្វូ បានផ្េល់ ូ នជៅកនុងបរ ិោកាសស
ជម្រ្រុះបនាៃន់។
(B)
ជសវាជវ ជ សាស្តសេខែលោមន ជម្រម្ើស
ម្រត្វូ បានផ្េល់ជាការជើៃ ើយត្បជៅនឹងកាលេជទសេសាែនភាពគំរម្កំខហងែ
ល់ោយ ី វ ិត្ជៅកនុងបរ ិោកាសបនៃ ប់ម្ិនានោសនន កនុងម្នៃ ីរជពទយ
(C)
ជសវាចំបាច់ខផ្នកជវ ជ សាស្តសេ។
សាែនភាពជវ ជ សាស្តសរសជម្រ្រុះបនាៃន់ - សាែនភាពសែភាពប្ាញពីែល ួនជដាយែល ួនឯង
ជដាយជរគសញ្ញញទន់ហន់ធ្ងន់ធ្ងរម្រគប់ម្រោន់ (រ ួម្ានការឈឺចប់ធ្ងន់ធ្ងរ)
ចំជ ុះឧបាកិកខែលជចុះគិត្គូ រខែលានចំជណុះែឹងទូ ជៅពីសែភាពនិងឱសងោចរំពឹងថានឹង
ម្ិនានការយកចិត្េទកដាក់ខាងជវ ជ សាស្តសេសជម្រ្រុះបនាៃន់ ជែើម្បីបានលទធផ្ល៖
(A)

ជម្រោុះថានក់ធ្ងន់ធ្ងរែល់សែភាពរបស់បគរ ល ឬកនុងករណីស្តសេីានគេ៌
សែភាពរបស់ស្តសេីឬគេ៌ខែលម្ិនទន់ជកើត្របស់នាង។

(B)

ការែូ ចខាត្ធ្ង ន់ធ្ងរចំជ

(C)

ែំជណើរការម្ិនម្របម្រកត្ីធ្ងន់ធ្ងរថ្នសរ ីរងរ ឬខផ្នកណាម្ួ យរបស់រងកាយ។

ុះម្ែ្ររងកាយ ឬ

ចំណូលម្រគួសារ - ម្របាក់សរប ឬសម្ម្ូ លសាច់ម្របាក់ខែលរកបាន ជដាយឬផ្េល់ ូ នបគរ លានក់។
របស់ខែលម្ិនម្រត្វូ បានជគចត្់ទកថាជាម្របាក់ចំណូល គឺជាអ្ត្ថម្របជោ ន៍ម្ិនខម្នសាច់ម្របាក់
និង ំនួយសាធារណេ ែូ ចជា ំនួយឧបត្ែ ម្ភជសបៀងនិងលំជៅដាាន និង ំនួយខផ្នកអ្ប់រំ។
ជសចកេ ីខណនាំពីភាពម្រកីម្រករបស់សហព័នធ កម្រម្ិត្ភាពម្រកីម្រកសហព័នធម្រត្វូ បានជម្របើម្របាស់ជដាយរដាាេិបាលសហរែា ោជម្រ ិកជែើម្បីកំណត្់កម្រម្ិត្
ថ្នភាពម្រកីម្រករបស់អ្នក ំងឺ និងម្រក ុម្ម្រគួសាររបស់ោត្់
សម្រាប់ជោលបំណងថ្នជោលនជោបាយជនុះ។
វាោម្រស័យជលើចំណូលជាសាច់ម្របាក់ម្របចំឆ្នំរបស់ម្រគួសារម្ួ យ ជាជាងម្រទពយសម្បត្េ ិសរបរបស់ែល ួន
ការជម្របើម្របាស់ម្របចំឆ្នំ ឬការវាយត្ថ្ម្ៃ អ្ំពីសែាលភាពរបស់ែល ួន (ឧបសម្ព ័នធ B)។
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ជសចកេ ីខណនាំសេីពីភាពម្រកីម្រកម្រត្វូ បានជធ្វ ីបចចុបបនន ភាពជាជរ ងរល់ឆ្នំជៅកនុងបញ្ជ ីចុះជ្មុះសហព័
នធ ជដាយនាយកដាានសខាេិបាលនិងជសវាកម្ម ម្នសសសហរែា ោជម្រ ិក
ជហើយានម្របសិទធិភាពជៅជពលានកាកំណត្់ខបបជនុះ។
អ្ម្រត្ប់ថ្ងៃ ឈន ួលខែលបានកំណត្់ទកម្នសម្រាប់អ្នក ំងឺខែលទទួ លជសវាកម្ម ជាក់លាក់ខែលបានជម្រ ើស
ជរ ីស ជហើយបានបង់ជដាយអ្ន ក ំងឺជៅជពលខែលជសវាម្រត្វូ បានផ្េល់ ូ ន។
អ្ន កធានា - អ្ន ក ំងឺ អ្ន កខងទ ំ
ឬអ្ងរ ភាពខែលទទួ លែសម្រត្វូ កនុងការបង់ថ្ងៃ វ ិក័យប័ម្រត្ខងទ ំសែភាព។
ជម្ម្រគួសារ- បគរ លានក់ខែលបានចុះបញ្ជ ីម្របកាសពនធ ជា "ជម្ម្រគួសារ" ។
ោមនផ្ៃុះសខម្បង - បគរ លានក់ខែលម្ិនានផ្ៃុះអ្ចិថ្ស្តនេយ៍ខែលោចរស់ជៅតម្ែងផ្ល វូ
សានក់ជៅកនុងទី ំរក ជបសកកម្ម អ្ោរខែលជបាុះបង់ជចលឬកនុងរងយនេ
ឬកនុងសាែនភាពម្ិនសែ ិត្ជសែ រ ឬម្ិនអ្ចិថ្ស្តនេយ៍។
បគរ លានក់ោចម្រត្វូ បានចត្់ទកថាោមនផ្ៃុះសខម្បងជបើម្នសសានក់ម្រត្វូ បាន "ខចករំ ខលកបនៃ ប់"
ជាម្ួ យនឹងម្ិត្េេកេ ិ និងឬម្រក ុម្ម្រគួសារខែលានសា ិកជម្រចើន ជម្រចើនជាង90ថ្ងង។វ
សា ិកកនុងម្រគួសារ ("ម្នសសកនុងបនទុក") - បគរ លខែល "រស់ជៅ"
ជៅកនុងម្រគួសារខែលម្រត្វូ បានជគអ្ុះោងជៅជលើម្រកដាសម្របកាសពនធ របស់ជម្ម្រគួសារ។
អ្ន កផ្រត្់ផ្រង់ខផ្នកជវ ជ សាស្តសេខែលានសិទធិម្រគប់ម្រោន់/ ការោំម្រទឧបត្ែ ម្ភខផ្នកជវ ជ សាស្តសេ អ្ន កផ្រត្់ផ្ៃង់ឧបត្ែ ម្ភខែលានកិចចសនាជដាយ ម្របព័នធសខាេិបាលបនសឺែស (BSHSI)
ជែើម្បីពិនិត្យអ្ន ក ំងឺសម្រាប់កម្ម វ ិធ្ីរបស់រដាាេិបាល
និង ំនួយហិរញ្ញ វត្ថុម្របព័នធសខាេិបាលបនសឺែស (BSHSI) ។
ជសវាជវ ជ សាស្តសេចំបាច់ - ជសវាខងទ ំសែភាពខែលចំបាច់សម្រាប់ប្ករ ជធ្វ ីជរគវ ិនិចេ័យ
ឬពាបាល ំងឺ របួ ស សាែនភាព ំងឺ រ រជរគសញ្ញញរបស់វា
ជហើយខែលបំជពញតម្បទដាានថ្នថានខំ ែលោចទទួ លយកបាន។ ជៅកនុងកាលេជទសេទ ំងជនាុះ
ម្របសិនជបើសាែនភាពជនុះបជងក ើត្ជរគសញ្ញញចុះជែាយ ឬផ្លប៉ាុះ ល់បនាៃប់បនស ំ
ជនាុះវាក៏ម្រត្វូ បានជគចត្់ទកថាានភាពចំបាច់កនុងការពាបាលផ្ងខែរ។
ជសវាម្ិនានសិទធិម្រគប់ម្រោន់ ជសវាខងទ ំសែភាពខាងជម្រកាម្ម្ិនានសិទធិទទួ លបាន ំនួយហិរញ្ញ វត្ថុជម្រកាម្ជោលនជោបាយ
ជនុះ៖
(A)
ជសវាកម្ម ខែលបានផ្េល់ជោយខែលជាលទធផ្លម្កពីជម្រោុះថានក់។
ការទូ ទត្់ម្របាក់ទ ំងជនុះគឺម្រត្វូ ជៅតម្លិែិត្បករណ៍ចាប់ទ ំងអ្ស់
ជែើម្បីធានាទំនួលែសម្រត្វូ កនុងការទូ ទត្់បំណលរបស់ភាគីទីបី
ជបើជទុះបីជាលិែិត្បឧបករណ៍ទ ំងជនុះម្រត្វូ បានដាក់
បនាៃប់ពីការទទួ លបានសិទធិយល់ម្រសបែំបូង
សម្រាប់កម្ម វ ិធ្ី ំនួយហិរញ្ញ វត្ថុរបស់អ្នក ំងឺក៏ជដាយ។
ម្របសិនជបើានការធានារ៉ាប់រងពីភាគីទីបីជនាុះ ម្របព័នធសខាេិបាលបនសឺែស
(BSHSI) នឹងម្របម្ូ លម្របាក់ខែល ំ ក់ពីភាគីទីបី។
ម្របសិនជបើការធានារ៉ាប់រងរបស់ភាគីទីបីម្ិនានជទ
អ្ន ក ំងឺោចជសន ើសំ ំនួយហិរញ្ញ វត្ថុបាន។
(B)
នីត្ិ វ ិធ្ីចំបាច់ម្ិនខម្នខផ្ន កជវ ជ សាស្តសេខែលោចជរ ីសបាន
ែូ ចជានីត្ិ វ ិធ្ីវុះកាត្់ខកសម្ផ សស និងនីត្ិ វ ិធ្ីខែលានត្ថ្ម្ៃ ជងរ
និងអ្ន ក ំងឺខែលានការធានារ៉ាប់រងខត្ជម្រ ើសម្ិនជម្របើធានារ៉ាប់រង
បរ ិកាារជវ ជ សាស្តសេខែលធ្ន់ ការខងទ ំតម្ផ្ៃុះ និងថានត
ំ ម្ជវ ជ បញ្ញជ។
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ត្ម្រម្ូវការបទបញ្ញ ត្េ ិ
តម្រយេការអ្នវត្េ ជោលនជោបាយជនុះ ម្របព័នធសខាេិបាលបនសឺែស (BSHSI)
ម្រត្វូ ជោរពតម្ចាប់របស់សហព័នធជផ្សង រែា និងចាប់ជាត្ិ និងបទបញ្ញជជផ្សង
ខែលោចអ្នវត្េ ជលើសកម្ម ភាពខែលបានជធ្វ ីជ ើងជោងតម្ជោលនជោបាយជនុះ។
នីតិ វ ិធី
ជហត្ផ្លសម្រាប់នីត្ិ វ ិធ្ីជនុះគឺ ម្របព័នធសខាេិបាលបនសឺែស (BSHSI) កំណត្់អ្ត្េ សញ្ញញណបគរ ល
និងសា ិកម្រគួសាររបស់ពួកជគោ៉ាងសកម្ម
ខែលោចនឹងានលកា ណេសម្បត្េ ិម្រគប់ម្រោន់សម្រាប់កម្ម វ ិធ្ីធានារ៉ាប់រងសែភាពសហព័នធ រែា
ឬកនុងម្រស ុកឬ កម្ម វ ិធ្ី ំនួយហិរញ្ញ វត្ថុរបស់អ្នក ំងឺបនសឺែស(FAP)។
ការជសន ើសំថ្នជោលនជោបាយជនុះ
ចំជ ុះអ្ន ក ំងឺានក់ៗគឺោម្រស័យជលើការបំជពញនូ វ កយសំ ំនួយហិរញ្ញ វត្ថុជដាយានឯកសារចំបា
ច់ទ ំងអ្ស់។ អ្ន ក ំងឺណាខែលម្ិនបានបំជពញខបបបទ ំនួយហិរញ្ញ វត្ថុជពញជលញ
រ ួម្ទ ំងាណឯកសារោំម្រទផ្ង
នឹងម្ិនានសិទធិទទួ លបាន ំនួយហិរញ្ញ វត្ថុជម្រកាម្ជោលនជោបាយជនុះជទ (ខែលជហត្ថា
អ្ន ក ំងឺ បានទទួ លការ ូ នការ ូ នែំណឹងខែលត្ម្រម្ូវជដាយបទបញ្ញជ
ខែលានខចងកនុងខផ្នក501(r)។ សូ ម្ជម្ើលឧបសម្ព ័នធ C
ម្រាប់ព័ត្៌ានទក់ទងនឹងរជប បខែលអ្ន ក ំងឺោចទទួ លបាននូ វ កយជសន ើរសំកម្ម វ ិធ្ី ំនួយហិរ
ញ្ញ វត្ថុ។
ម្របព័នធសខាេិបាលបនសឺែស (BSHSI)
រំពឹងថាអ្ន ក ំងឺទ ំងអ្ស់នឹងម្រត្វូ បានពិនិត្យពិចរណាសម្រាប់កម្ម វ ិធ្ីធានារ៉ាប់រងរបស់សហព័នធ
ឬរែា ឬកម្ម វ ិធ្ីធានារ៉ាប់រងកនុងម្រស ុក
ម្នជពលម្រត្វូ បានពិនិត្យសម្រាប់កម្ម វ ិធ្ី ំនួយហិរញ្ញ វត្ថុរបស់អ្នក ំងឺបនសឺែស (FAP)។
អ្ន ក ំងឺម្រត្វូ បានរំពឹងថានឹងសហការជាម្ួ យ
និងផ្េល់ព័ត្៌ានសម្ម្រសបជហើយទន់ជពលជវលាែល់ម្របព័នធសខាេិបាលបនសឺែស (BSHSI)
ជែើម្បីទទួ លបាន ំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ។
បគរ លខែលានសម្ត្ែ ភាពហិរញ្ញ វត្ថុទិញធានារ៉ាប់រងសែភាពម្រត្វូ បានជលើកទឹកចិត្េឱយទិញ
ជែើម្បីជាម្ជធ្ាបាយម្ួ យខែលធានាែល់ការទទួ លបានជសវាខងទ ំសែភាពទូ លំទូលាយជាម្ន
និងជែើម្បីសែភាពផ្ទៃល់ែល ួនរបស់ពួកជគជាទូ ជៅ។
ជៅកនុងសាែនភាពម្ួ យចំនួនចាប់របស់រែា ខែលអ្នវត្េ បានោចត្ម្រម្ូវឱយានកាត្ពវ កិចចបខនែ ម្
ឬជផ្សងពីម្ជធ្ាបាយនានាកនុងម្នៃ ីរជពទយជៅកនុងរែា ខបបជនុះ។
ជោលបំណងថ្នជោលនជោបាយជនុះគឺជែើម្បីបំជពញត្ម្រម្ូវការចាប់សហព័នធ
និងចាប់រែា ជៅកនុងរែា ទ ំងជនាុះ។ ជដាយជហត្ជនុះ
បទបបញ្ញ ត្េ ិម្ួយចំនួនម្រត្វូ បានអ្នវត្េ ខត្ជៅកនុងរែា ម្ួយចំនួន ែូ ចខែលានខចងខាងជម្រកាម្។
1. លកា ណេវ ិនិចេ័យសិទធិោចទទួ លបាន
ការផ្េល់ ំនួយហិរញ្ញ បបទននឹងខផ្ែកជលើការកំណត្់តម្ត្ម្រម្ូវការខផ្នកហិរញ្ញ វត្ថុបគរ ល
ជហើយម្ិនពិចរណាជលើជាត្ិសាសន៍ សាសនា ពណ៌សម្ប
ុ រ ជេទ ោយ
សាែនភាពោ ហ៍ពិ ហ៍ សញ្ញជត្ិជែើម្ ការជពញចិត្េផ្ល វូ ជេទជលើជេទណាម្ួ យ
អ្ត្េ សញ្ញញណជយនឌ័រ ព័ត្៌ានខហសន សាែនភាពអ្ត្ីត្យទធ ន ពិការ
ឬលកា ណេជផ្សងជទ ត្ខែលម្រត្វូ បានការ រជដាយចាប់។
2. ការទំនាក់ទំនងថ្នកម្ម វ ិធ្ី ំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ
ម្របព័នធសខាេិបាលបនសឺែស (BSHSI) នឹងែិត្ែំម្របឹងខម្របងឱយបានសម្ម្រសប
ជែើម្បីធានាថាព័ត្៌ានអ្ំពីកម្ម វ ិធ្ី ំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ (FAP) របស់ជយើង
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និងលទធភាពរបស់វាម្រត្វូ បានផ្សពវ ផ្ាយោ៉ាងចាស់លាស់
និងានោ៉ាងទូ លំទូលាយែល់សាធារណ ន។
កយជសន ើសំ ំនួយហិរញ្ញ វត្ថុនិងជោលនជោបាយ សជងា បភាសាសាម្ញ្ញ
និងជោលនជោបាយជចញវ ិកក យបម្រត្និងការម្របម្ូ លម្របាក់ ានសម្រាប់ោន
ឬទញយកជៅជគហទំព័រ www.fa.bonsecours.com។ តម្ការជសន ើសំ
បគរ លានក់ៗនឹងម្រត្វូ បានផ្េល់ ូ នជដាយឥត្គិត្ថ្ងៃ
នូ វ កយជសន ើសំ ំនួយហិរញ្ញ វត្ថុនិងជោលនជោបាយ សជងា បភាសាសាម្ញ្ញ
និងជោលនជោបាយជចញវ ិកក យបម្រត្និងការម្របម្ូ លម្របាក់របស់ជយើង។
ម្របសិនជបើបានជសន ើសំ ម្របព័នធសខាេិបាលបនសឺែស (BSHSI)
ក៏នឹងផ្េល់ ូ នបគរ លជនាុះនូ វោសយដាានជវបសាយ ំនួយហិរញ្ញ វត្ថុរបស់ជយើងផ្ងខែរ។
បគរ លានក់ៗក៏ោចទទួ លបាន ំនួយកនុងការបំជពញ កយជសន ើសំ ំនួយខផ្នកហិរញ្ញ វត្ថុ
(FAP) ពីកខនៃ ងចុះជ្មុះ ពីអ្នកផ្េល់ម្របឹកាហិរញ្ញ វត្ថុ ឬការ ិោល័យគិត្លយណាម្ួ យ។
ទីម្របឹកាហិរញ្ញ វត្ថុ ឬការ ិោល័យគិត្លយ ានទីតំងជៅម្តុំកខនៃ ងចុះជ្មុះអ្ន ក ំងឺ។
បគរ លានក់ៗោចឈប់ជៅកខនៃ ងព័ត្៌ានណាម្ួ យរបស់ជយើង
ខែលានទីតំងជៅម្នៃ ីរជពទយនីម្ួយៗ ជែើម្បីសួរពីទីតំងទីម្របឹកាខផ្នកហិរញ្ញ វត្ថុ
ឬទីតំងការ ិោល័យគិត្លយ។
បញ្ជ ីម្នៃ ីរជពទយទ ំងអ្ស់ម្រត្វូ បានបញ្ចល
ូ ជៅចងបញ្ច ប់ថ្នជោលនជោបាយជនុះ។
បគរ លោចទទួ លបានចាប់ចម្ៃ ងថ្ន កយជសន ើសំ ំនួយហិរញ្ញ វត្ថុនិងជោលនជោបាយ
សជងា បភាសាសាម្ញ្ញ និងជោលនជោបាយជចញវ ិកក យបម្រត្និងការម្របម្ូ លម្របាក់
របស់ជយើងតម្រយេសំបម្រត្ ជដាយជៅទូ រស័ពៃម្កកាន់ខផ្នកជសវាកម្ម អ្ត្ិងិ នរបស់ជយើង
តម្រយេ (ជលែកនុងម្រស ុក) 804-342-1500 ឬជលែទូ រស័ពៃ (ម្ិនគិត្ថ្ងៃ ) 877-342-1500។
3. ែំជណើរការនាំជៅភាពានសិទធិ
ែំជណើរការខាងជម្រកាម្នឹងម្រត្វូ បានជម្របើជែើម្បីកំណត្់ពីសិទធិទទួ លបាន ំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ៖
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

កសជសន ើសំម្រត្វូ បានបំជពញជដាយអ្ន ក ំងឺ
ឬជដាយអ្ន កត្ំណាងខែលបានចត្់តំងជផ្សងជទ ត្។
ជោលបំណងថ្ន កយជសន ើជនុះជនុះ គឺជែើម្បីកត្់ម្រតនូ វទិននន័យចំបាច់
ជែើម្បីជផ្ៃៀងផ្ទៃត្់សិទធិទទួ លបាន ំនួយហិរញ្ញ វត្ថុរបស់អ្នក ំងឺ។
ម្របេពទិននន័យខាងជម្រៅោចម្រត្វូ បានជម្របើជែើម្បីផ្េល់ព័ត្៌ានអ្ំពីអ្នក ំងឺ
ឬសម្ត្ែ ភាពរបស់អ្នកធានារបស់អ្នក ំងឺកនុងការបង់ម្របាក់
(ែូ ចជាពិនទុឥណទន)។
អ្ន ក ំងឺម្រត្វូ ានត្លយភាពគណនី ឬជសវាកម្ម ខែលបានកំណត្់ជពល
ជាម្ួ យនឹងម្របព័នធសខាេិបាលបនសឺែស (BSHSI)
ម្ននឹងជសន ើសំ ំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ។
អ្ន ក ំងឺខែលបែិជសធ្ម្ិនចូ លរ ួម្ និងសហការជាម្ួ យ
អ្ន កលក់ឯកសិទធិជវ ជ សាស្តសេរបស់ជយើង
នឹងម្ិនានសិទធិទទួ លបាន ំនួយហិរញ្ញ វត្ថុជម្រកាម្ជោលនជោបាយជនុះទ។
រល់ការបញ្ចុុះត្ថ្ម្ៃ ខែលផ្េល់ ូ នអ្ន ក ំងឺខែលជៅជម្រៅជោលនជោបាយជនុះ
នឹងម្រត្វូ បានពិនិត្យ និងអ្នម្័ត្ ឬបែិជសធ្ ជលើករណីនីម្ួយៗ។
អ្ន កជសន ើសំ ំនួយការហិរញ្ញ វត្ថុនឹងម្រត្វូ បាន ូ នែំណឹងតម្សំបម្រត្ម្របសិនជបើម្រត្វូ
ការព័ត្៌ានបខនែ ម្។
លិែិត្ជនុះនឹង ូ នែំណឹងែល់អ្នកដាក់ កយសំឱយម្របគល់ព័ត្៌ានកនុងរយេជព
ល៣០ថ្ងង បនាៃប់ពីបានទទួ លបានលិែិត្ជនុះ។
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(F)

(G)

ម្របសិនជបើព័ត្៌ានខែលបានជសន ើសំម្ិនម្រត្ូវបានទទួ លកនុងរយេជពល៣០
ថ្ងងថ្នថ្ងងជធ្វ ីការជនាុះ នឹងោមនសកម្ម ភាពអ្វ ីជទ ត្ជកើត្ជ ើង
ទក់ទងជៅនឹងការជសន ើសំ ំនួយហិរញ្ញ វត្ថុរបស់អ្នកដាក់ កយជ ើយ។
ការជសន ើសំ ំនួយហិរញ្ញ វត្ថុម្រត្វូ បានែំជណើរការភាៃម្ៗ ជហើយ
ម្របព័នធសខាេិបាលបនសឺែស (BSHSI) ម្រត្វូ ែិត្ែំម្របឹងខម្របងឱយបានម្រត្ឹម្ម្រត្វូ
ជែើម្បី ូ នែំណឹងជៅអ្ន ក ំងឺអ្ំពីការអ្នម្័ត្ ឬបែិជសធ្កនុងរយេជពល
៦០ថ្ងងបនាៃប់ពីទទួ លបានការជសន ើសំ។
ភាព្យម្រសួលសម្រាប់ Maryland ខត្ម្ួ យគត្់៖
ការបែិជសធ្ការជសន ើសំ ំនួយហិរញ្ញ វត្ថុោចម្រត្វូ បានត្វា៉ាជដាយការជៅទូ រស័ពៃ
ជៅជសវាកម្ម អ្ត្ិងិ នជៅ (ម្ិនគិត្ថ្ងៃ ) 877-342-1500។

4. ការជផ្ៃៀងផ្ទៃត្់ម្របាក់ចំណូល
ឯកសារខាងជម្រកាម្ជនុះនឹងម្រត្វូ បានជម្របើជែើម្បីជផ្ៃៀងផ្ទៃត្់ចំណូលម្រគួសារ៖
(A)
បានបញ្ច ប់ការបង់ពនធ សំរប់ម្រគួសារអ្ន ក ំងឺសម្រាប់ឆ្នំងមីបំផ្ត្។
 ម្របសិនជបើអ្នក ំងឺជធ្វ ីការជដាយែល ួនឯង
ជនាុះជាជសចកេ ីចម្ៃ ងថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ណិ ជ កម្មម្របចំម្រត្ីាស
ចងជម្រកាយរបស់អ្នក ំងឺ រ ួម្ជាម្ួ យការបង់ពនធ ណិ ជ កម្មម្របចំឆ្នំម្ន
និងការបង់ពនធ បគរ លរបស់អ្នក ំងឺ។
(B) លិែិត្ម្របាក់ជប រវត្សរ៍ងមីបំផ្ត្បី ឬជសចកេ ីខងៃងការណ៍ពីនិជោ កម្ួ យ។
(C)
លិែិត្បញ្ញជក់ពីអ្ត្ថម្របជោ ន៍ថ្នភាពោមនការ្របចចុបបនន
ខែលប្ាញពីការបែិជសធ្ ឬភាពានសិទធិទទួ ល
និងចំនួនម្របាក់ខែលបានទទួ ល។
(D)
លិែិត្សនរ ិសែសងរ ម្បចចុបបនន ឬរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុជពញជលញ
សម្រាប់ការដាក់ម្របាក់ជដាយផ្ទៃល់ពីសនេ ិសែសងរ ម្។
(E)
របាយការណ៍ជសាធ្ននិវត្េ ន៍បចចុបបនន ។
(F)
លិែិត្ខសន េ (SNAP)។
(G)
ត្លាការបានបញ្ញជឱយានឯកសារ
ឬលិែិត្ពីាតឬបិតខែលោមនភាពជាោណាពាបាល
ខែលប្ាញពីចំនួនទឹកម្របាក់ការោំ រជកម ងខែលបានទទួ ល។
(H)
កិចចសនា ួ ល ឬឯកសារបញ្ញជក់ពីចំណូលសរបពីការ ួ ល។
(I)
ឯកសារខែលរយត្ថ្ម្ៃ ថ្នភាគហន សញ្ញញប័ណណ លិែិត្បញ្ញជក់ដាក់ម្របាក់ (CD)
ឬម្រទពយសម្បត្េ ិបខនែ ម្ណាម្ួ យ ខែលអ្ន ក ំងឺានជាកម្ម សិទធិ។
(J)
ងត្ចម្ៃ ងគណនីចរនេ គណនីសនស ំ ឬគណនីទីផ្ារម្របាក់។
ងវីជបើការបញ្ញជក់ម្របាក់ចំណូលម្រត្វូ បានជសន ើសំសម្រាប់ការពិចរណាកម្ម វ ិធ្ី ំនួយហិរញ្ញ វត្ថុរបស់អ្នក
ម្ង ឺក៏ជដាយ ក៏បទបញ្ញជម្របព័នធកនុងម្រស ុកឌីជអ្សជអ្ច (DSH)
ោចទម្ទរេសតុតងថ្នម្របាក់ចំណូលផ្ងខែរ។
បទបបញ្ញ ត្េ ិខបបជនុះនឹងម្រត្វូ បានជដាុះម្រសាយជៅតម្ករណី
ជែើម្បីធានាការអ្នជលាម្តម្កម្ម វ ិធ្ីម្របព័នធកនុងម្រស ុកឌីជអ្សជអ្ច (DSH)។
ម្របសិនជបើអ្នក ំងឺដាក់ កយជសន ើសំ
និងបំជពញតម្ត្ម្រម្ូវការម្របាក់ចំណូលជម្រកាម្ការសនម ត្់ទទួ លបានសិទធិ
អ្ន ក ំងឺនឹងម្រត្វូ បានផ្េ ល់ ំនួយហិរញ្ញ វត្ថុជដាយខផ្ែ កជលើលកា ណេវ ិនិចេ័យសនម ត្់
ជហើយនឹងម្រត្វូ បាន ូ នែំណឹងកនុងរយេជពល60ថ្ងងថ្នការយល់ម្រពម្។
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ការបញ្ញជក់ជែើម្បីសនម ត្់ទទួ លបានសិទធិ
ែូ ចខែលបានប្ាញជដាយពត្៌ានខែលបានផ្េ ល់ជដាយអ្ន ក ំងឺ
ឬទទួ លបានជដាយម្របព័នធសខាេិបាលបនសឺែស (BSHSI)
អ្ន ក ំងឺោចម្រត្វូ បានសនម ត្់ថាានសិទធិទទួ លបាន ំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ100%
ជដាយម្ិនចំបាច់បំជពញខបបបទ ំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ ែូ ចលកា ែណឌខាងជម្រកាម្៖
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

(G)

ោមនទីលំជៅ។
អ្ន ក ម្ង ឺម្រត្វូ បានបញ្ជន
ូ តម្រយេគៃ ីនិកម្ួ យថ្នសាគម្គៃ ីនិកជាត្ិ
ឥត្គិត្ថ្ងៃ។
ការចូ លរ ួម្កនុងកម្ម វ ិធ្ីរបស់ស្តសេី របស់ការ និងកម្ម វ ិធ្ីកូន (WIC)។
សិទធិទទួ លខត្ម្ោហារខសន ប (SNAP)។
អ្ន ក ម្ង ឺម្រត្វូ បានសាៃប់ជាម្ួ យនឹងខអ្ហវ េីខអ្ល (FPL) ថ្នចំនួន200%
ឬត្ិចជាង និងជាម្ួ យម្រទពយម្ិនសារល់ម្ួយ។
អ្ន ក ម្ង ឺខែលម្រត្វូ បានជចញពីជពទយ សម្រាប់ ំពូក៧ពីការកស័យធ្ន
ជាម្ួ យនឹងខអ្ហវ េីខអ្ល (FPL) ខែលានកម្រម្ិត្ត្ិចជាង200%
និងកាលបរ ិជចេ ទជចញពីជពទយ បនាៃប់ពីថ្ងងទី01 ខែកញ្ញញ ឆ្នំ2016
ឧបសគរ សំខាន់ៗែថ្ទជទ ត្ានវត្េ ានខែលប្ែក់សម្ត្ែ ភាពរបស់អ្នក ំងឺ
កនុងការបង់ម្របាក់។

5. ចំនួនទឹកម្របាក់ខែលម្រត្វូ គិត្ពីអ្នក ំងឺ
កម្ម វ ិធ្ី ំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ (FAP) ផ្េល់ ំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ១100%
សម្រាប់ជសវាកម្ម ខែលានលកា ណេសម្បត្េ ិម្រគប់ម្រោន់
ជៅែល់អ្នក ំងឺខែលោមនធានារ៉ាប់រង និងានធានារ៉ាប់រង
ខែលានចំណូលម្រគួសារសរបម្របចំឆ្នំម្រត្ឹម្ ឬត្ិចជាង200%
ថ្នជោលការណ៍ខណនាំសេីពីភាពម្រកីម្រកសហព័នធ (FPG) បចចុបបនន
ខែលានការខកត្ម្រម្ូវជាជរ ងរល់ឆ្នំ។ ម្របព័នធសខាេិបាលបនសឺែស (BSHSI)
ក៏ផ្េល់ ូ ននូ វអ្ម្រតបញ្ចុុះត្ថ្ម្ៃ ចំជ ុះអ្ន ក ំងឺខែលម្រគួសារានម្របាក់ចំណូលសរបកនុងច
ជនាៃុះ201% និង400%ថ្នជោលការណ៍ខណនាំសេីពីភាពម្រកីម្រកសហព័នធ (FPG) (ឧបសម្ព ័នធ
D)។
6. ចំនួនទឹកម្របាក់ខែលជចញវ ិកក យបម្រត្ជាទូ ជៅ (AGB)
បគរ លខែលានសិទធិទទួ លបានកម្ម វ ិធ្ី ំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ (FAP)
ឬបគរ លខែលោមនធានារ៉ាប់រងនឹងម្ិនម្រត្វូ បានគិត្ម្របាក់ជលើសពីចំនួនទឹកម្របាក់ខែលជច
ញវ ិកក យបម្រត្ជាទូ ជៅ (AGB) សម្រាប់ការសជម្រ្រុះបនាៃន់
ឬការខងទ ំសែភាពចំបាច់ជផ្សងជទ ត្។ ម្របព័នធសខាេិបាលបនសឺែស (BSHSI)
ផ្េល់ ូ ននូ វបញ្ចុុះត្ថ្ម្ៃ ចំជ ុះអ្ន ក ំងឺោមនធានារ៉ាប់រង
ខែលម្ិនានលកា ណេសម្បត្េ ិម្រគប់ម្រោន់សម្រាប់ ំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ។
ចំនួនទឹកម្របាក់ខែលម្រត្វូ បានផ្េល់ ូ នបគរ លទ ំងជនុះគឺ AGB ។
ចំនួនទឹកម្របាក់ខែលជចញវ ិកក យបម្រត្ជាទូ ជៅ (AGB)
ម្រត្វូ បានខកត្ម្រម្ូវតម្ទីផ្ារជរ ងរល់ឆ្នំ
និងខផ្ែ កជលើ វ ិធ្ីសាស្តសេម្ធ្យម្ភាគ១២ខែចងជម្រកាយ ជដាយជម្របើម្របាស់ជម្ឌីខែរ (Medicare)
និងអ្ម្រត ណិ ជ កម្ម រ ួម្ទ ំងសហចំណាយ និងការកាត្់កង (ឧបសម្ព ័នធ E)។
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7. សិទធិទទួ លបានការសនម ត្់
ានករណីម្ួយចំនួនខែលអ្ន ក ំងឺោមនធានារ៉ាប់រងោចនឹងានលកា ណេសម្បត្េ ិម្រគប់
ម្រោន់សម្រាប់ ំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ ប៉ាខនេ អ្នក ំងឺម្ិនទន់បានផ្េ ល់ឯកសារោំម្រទខែលម្រត្វូ ការ
ជែើម្បីបជងក ើត្សិទធិខបបជនាុះ។ កនុងករណីជនុះ ម្របាក់ចំណូលបា៉ាន់សាមនរបស់អ្នក ំងឺ និង/ឬ
ចំនួនកម្រម្ិត្ភាពម្រកីម្រកសហព័នធោចនឹងម្រត្វូ បានផ្េល់តម្រយេម្របេពជផ្សងៗ
ែូ ចជាភានក់្រឥណទន
ខែលនឹងផ្េល់នូវេសតុតងម្រគប់ម្រោន់ជែើម្បីផ្េល់ភាពម្រត្ឹម្ម្រត្វូ ែល់អ្នក ំងឺនូវ ំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ
។ សិទធិទទួ លបានការសនម ត្់ម្រត្វូ បានកំណត្់ជៅតម្ករណីនីម្ួយៗ
ជហើយានម្របសិទធិភាពសម្រាប់ខត្វគរ ខងទ ំសែភាពជនាុះ។
8. កំ ុ ងជពលានទទួ លបានសិទធិ
អ្ន ក ំងឺោចដាក់ កយជសន ើសំ ំនួយហិរញ្ញ វត្ថុរហូ ត្ែល់240ថ្ងង
បនាៃប់ពីកាលបរ ិជចេ ទជចញវ ិក័យប័ម្រត្ជលើកែំបូង។
ម្របសិនជបើអ្នក ំងឺម្រត្វូ បានអ្នម្័ត្ទទួ ល ំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ
ការជចញលយជោយពួ កជគានសពលភាពរយេជពល240ថ្ងងម្នជលើការគណនីានត្លយ
ភាពចំហរនិងោមនបំណលោម្រកក់ និង និង240ថ្ងង ជម្រកាយថ្ងងដាក់ កយជសន ើសំ។
អ្ន ក ំងឺខែលបានយល់ម្រពម្ជលើ ំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ
ខែលម្រត្លប់ម្កវ ិញជម្របើជសវាកម្ម កំ ុ ងជពល240ថ្ងងថ្នការអ្នម្័ត្
នឹងម្រត្វូ បានពិនិត្យជម្ើលសម្រាប់កម្ម វ ិធ្ីធានារ៉ាប់រងសែភាពសហព័នធ រែា
ឬកម្ម វ ិធ្ីធានារ៉ាប់រងម្របចំត្ំបន់ម្រគប់ជពលម្កម្េ ងៗ។
កម្ម វ ិធ្ី ំនួយហិរញ្ញ វត្ថុថ្នម្របព័នធសខាេិបាលបនសឺែស (BSHSI)
ម្ិនខម្នជាការធានារ៉ាប់រងជទ។
ទ ំងអ្ន កម្ិនខម្នជាពលរែា
និងអ្ន ករស់ជៅអ្ចិថ្ស្តនេយ៍ានសិទធិទទួ លបាន ំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ។ ជទុះជាោ៉ាងណាក៏ជដាយ
អ្ន ក ំងឺជៅសហរែា ោជម្រ ិកខែលសានក់ជៅានទិដាាការនឹងម្រត្វូ បានវាយត្ថ្ម្ៃ សម្រាប់ ំ
នួ យហិរញ្ញ វត្ថុជៅតម្ករណីនីម្ួយៗ។
ម្របសិនជបើអ្នក ំងឺសែិត្ជៅតម្ទិដាាការម្រត្វូ បានយល់ម្រពម្សម្រាប់ ំនួយហិរញ្ញ វត្ថុជនាុះ
រយេជពលថ្នការអ្នម្័ត្នឹងានសម្រាប់វគរ ខងទ ំជនាុះខត្ប៉ាជណា
ណ ុះ
ម្ិនខម្នរយេជពល២៤០ថ្ងងម្ន ឬជម្រកាយកាលបរ ិជចេ ទហត្ែ ជលខារបស់ពួកជគជទ។
អ្ន ក ំងឺម្រត្វូ បានត្ម្រម្ូវឱយផ្េ ល់នូវចាប់ចម្ៃ ងទិដាាការ និងព័ត្៌ានធានារ៉ាប់រង
ព័ត្៌ានហិរញ្ញ វត្ថុនិង ឬពត្៌ានអ្ន កឧបត្ែ ម្ភ។
9. អ្ន កចូ លរ ួម្ខែលចូ លរ ួម្
ជសវាកម្ម ខងទ ំសជម្រ្រុះបនាៃន់និងជវ ជ សាស្តសេចំបាច់ម្ួយចំនួន
ម្រត្វូ បានផ្េល់ ូ នជដាយអ្ន កផ្េល់ជសវាម្ិនខម្នម្របព័នធសខាេិបាលបនសឺែស (BSHSI)
ខែលម្ិនខម្នជាបគរ លិករបស់ BSHSI
ខែលោចនឹងជចញវ ិកក យបម្រត្ដាច់ជដាយខ កពីោន សម្រាប់ជសវាជវ ជ សាស្តសេ
និងអ្ន កខែលម្ិនម្រពម្ទទួ លយកជោលនជោបាយ ំនួយហិរញ្ញ វត្ថុជនុះ។
សូ ម្ជម្ើលឧបបសម្ព ័នធ F សម្រាប់ព័ត្៌ានលម្ែ ិត្ទក់ទងនឹងបញ្ជ ីអ្នកផ្េល់ជសវា
ខែលផ្េល់ការសជម្រ្រុះបនាៃន់ ឬការខងទ ំខផ្នកជវ ជ សាស្តសេចំបាច់ែថ្ទជទ ត្
ជហើយអ្ន កខែលម្ិនបានទទួ លយកកម្ម វ ិធ្ី ំនួយហិរញ្ញ វត្ថុរបស់ម្របព័នធសខាេិបាលបនសឺ
ែស (BSHSI)។
10.ការជចញវ ិកក យបម្រត្និងការម្របម្ូ លម្របាក់
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សម្រាប់នីត្ិ វ ិធ្ីជចញវ ិក័យប័ម្រត្និងការម្របម្ូ លម្របាក់របស់ជយើង
សូ ម្ជម្ើលជោលនជោបាយជចញវ ិកក យបម្រត្និងការម្របម្ូ លម្របាក់របស់ជយើង។
ជោលនជោបាយជនុះប្ាញអ្ំពីនីត្ិ វ ិធ្ី និងសកម្ម ភាពថ្នការម្របម្ូ លម្របាក់ វ ិសាម្ញ្ញ
ថ្នម្របព័នធសខាេិបាលបនសឺែស (BSHSI)
ខែលវាោចជកើត្ជ ើងកនុងករណីខែលម្ិនានការទូ ទត្់។
បគរ លោចទទួ លបានចាប់ចម្ៃ ងថ្នជោលនជោបាយជចញវ ិកក យបម្រត្
និងម្របម្ូ លម្របាក់របស់ជយើងជៅwww.fa.bonsecours.com។
បគរ លក៏ោចទទួ លបានចាប់ចម្ៃ ងថ្នជោលនជោបាយជនុះពីកខនៃ ងចុះបញ្ជ ី
អ្ន កផ្េល់ម្របឹកាហិរញ្ញ វត្ថុ ឬការ ិោល័យគិត្លយណាម្ួ យ។ ទីម្របឹកាហិរញ្ញ វត្ថុ
ឬការ ិោល័យគិត្លយ ានទីតំងជៅម្តុំកខនៃ ងចុះជ្មុះអ្ន ក ំងឺ។
បគរ លានក់ៗោចឈប់ជៅកខនៃ ងព័ត្៌ានណាម្ួ យ
ខែលានទីតំងជៅម្នៃ ីរជពទយនីម្ួយៗ
ជែើម្បីជសន ើសំ ំនួយកនុងការរកទីម្របឹកាខផ្នកហិរញ្ញ វត្ថុ ឬការ ិោល័យគិត្លយ។
បគរ លានក់ៗោចទទួ លបានចាប់ចម្ៃ ងថ្នជោលការណ៍ វ ិក័យប័ម្រត្និងការម្របម្ូ លម្របាក់រ
បស់ជយើងជដាយឥត្គិត្ថ្ងៃតម្ម្របអ្ប់សំបម្រត្
ជដាយការជៅទូ រស័ពៃជៅកាន់ខផ្នកជសវាអ្ត្ិងិ នរបស់ជយើងជៅ (កនុងម្រស ុក) 804-3421500 ឬជលែ (ម្ិនគិត្ថ្ងៃ ) 877-342-1500។
សម្រាប់ខត្ម្នៃ ីរជពទយកនុងរែា Maryland ខត្ប៉ាជណា
ណ ុះ៖ ជម្រៅពីនីត្ិ វ ិធ្ីនិងត្ម្រម្ូវការខាងជលើ
នីត្ិ វ ិធ្ីបខនែ ម្ម្ួ យចំនួនម្រត្វូ បានអ្នវត្េ ចំជ ុះអ្ន ក ំងឺខែលខសវ ងរកការពាបាលជៅម្នៃ ីរជពទយរ
បស់រែា Maryland ថ្នម្របព័នធសខាេិបាលបនសឺែស (BSHSI)។
 អ្ន ក ំងឺម្រត្វូ បាន ូ នែំណឹងជៅកនុង "ពត្៌ានអ្ំពីម្នៃ ីរជពទយ"
នូ វពត្៌ានែូ ចានខចងខាងជលើ ក៏ែូចជា៖ (1)
ការខណនាំអ្ំពីរជប បដាក់ កយសំកម្ម វ ិធ្ី ំនួយជវ ជ សាស្តសេរែា Maryland
និងកម្ម វ ិធ្ីជផ្សងជទ ត្ខែលោច ួ យបង់ថ្ងៃ វ ិក័យប័ម្រត្។ (2)
ព័ត្៌ានទំនាក់ទំនងសម្រាប់កម្ម វ ិធ្ី ំនួយជវ ជ សាស្តសេរែា Maryland និង (3) កនុងករណីែៃុះ
ម្រត្វូ ានជសចកេ ីខងៃងការណ៍
បញ្ញជក់ថ្ងៃ ជសវាម្រគជូ ពទយម្ិនម្រត្វូ បានរ ួម្បញ្ចល
ូ ជៅកនុង វ ិក័យប័ម្រត្
និងម្រត្វូ បានគិត្ថ្ងៃជដាយខ កពីោន។ សនៃ ឹកពត្៌ានម្នៃ ីរជពទយជនុះម្រត្វូ ផ្េ ល់ ូ នអ្ន ក ំងឺ
(a) ម្នជពលជចញចូ ល។ (b) ជាម្ួ យវ ិក័យប័ម្រត្ម្នៃ ីរជពទយ និង (c) តម្ការជសន ើសំ។
ជោលការណ៍ជនុះម្រត្វូ បានអ្នម្័ត្ជដាយម្រក ុម្ម្របឹកាេិបាលរបស់ម្របព័នធសខាេិបាលបនសឺែស
(BSHSI)។
សម្រាប់ការជចញវ ិក័យប័ម្រត្ និងការម្របម្ូ លម្របាក់
សូ ម្ជម្ើលជោលនជោបាយការជចញវ ិកក យបម្រត្និងការម្របម្ូ លម្របាក់របស់ជយើង។
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ឧបសម្ព ័នធ A
ការបញ្ចុុះត្ថ្ម្ៃ ជលើ វ ិកក យបម្រត្ជាទូ ជៅ (AGB)
សម្រាប់ព័ត្៌ានបខនែ ម្ ទក់ទងនឹងការបញ្ចុុះត្ថ្ម្ៃ ជលើ វ ិកក យបម្រត្ជាទូ ជៅ (AGB)
ោចរកបានជៅ www.fa.bonsecours.com ឬជដាយការជៅទូ រស័ពៃជៅជសវាកម្ម អ្ត្ិងិ នជៅ
(កនុងម្រស ុក) 804-342-1500 ឬ (ជលែឥត្គិត្ថ្ងៃ ) 1-877-342-1500។
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ឧបសម្ព ័នធ B
ជោលនជោបាយភាពម្រកីម្រកសហព័នធ
តរងខាងជម្រកាម្ម្រត្វូ បានខផ្ែកជលើជោលនជោបាយខណនាំសេីពីភាពម្រកីម្រកសហព័នធឆ្នំ2019៖

# ម្នសសកនុងម្រគួសារ

៤៨
សហរែា ោជម្រ ិកជាប់លាប់និង
D.C.

200% FPL

300% FPL

400% FPL

1

$12,490

$24,980

$37,470

$49,960

2

$16,910

$33,820

$50,730

$67,640

3

$21,330

$42,660

$63,990

$85,320

4

$25,750

$51,500

$77,250

$103,000

5

$30,170

$60,340

$90,510

$120,680

6

$34,590

$69,180

$103,770

$138,360

7

$39,010

$78,020

$117,030

$156,040

8

$43,430

$86,860

$130,290

$173,720

ម្នសសានក់បខនែ ម្ជទ ត្

$4,420

$8,840

$13,260

$17,680
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ឧបសម្ព ័នធ C
ការទទួ លព័ត្៌ាន ំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ
អ្ន ក ំងឺោចទទួ លបាននូ វ ំនួយខផ្ន កហិរញ្ញ វត្ថុពី www.fa.bonsecours.com អ្ន កចុះជ្មុះ
ឬអ្ន កផ្េល់ម្របឹកាខផ្នកហិរញ្ញ វត្ថុ ខែលានទីតំងជៅម្នៃ ីរជពទយណាម្ួ យរបស់ជយើង
ឬជដាយការជៅទូ រស័ពៃជៅជសវាកម្ម អ្ត្ិងិ នជៅ (កនុងម្រស ុក) 804-342-1500 ឬ (ម្ិនគិត្ថ្ងៃ )
877-342-1500។ សំរប់អ្នក ំងឺកនុងរែា ា៉ា រ ីខលន (Maryland)
ចាប់រែា ត្ម្រម្ូវឱយានបំជពញ កយសំ ំនួយហិរញ្ញ វត្ថុជផ្សង
ខែល កយជសន ើសំជនាុះោចម្រត្វូ បានរកជែើញជៅយូអ្អ្ិល (URL) ខាងជលើ
ឬជដាយការជៅទូ រស័ពៃជៅកាន់ជលែខាងជលើ។
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ឧបសម្ព ័នធ D
ចំនួនទឹកម្របាក់ខែលម្រត្វូ គិត្ពីអ្នក ំងឺ
ទីផ្ារកនុងម្រស ុក
បញ្ចុុះត្ថ្ម្ៃ
<=200% FPL
Baltimore
100%

បញ្ចុុះត្ថ្ម្ៃ
201-300% FPL
72%

បញ្ចុុះត្ថ្ម្ៃ
301-400% FPL
68%

Hampton

100%

83%

79%

Kentucky

100%

83%

79%

Rappahannock

100%

83%

79%

Richmond

100%

83%

79%

South Carolina

100%

88%

84%
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ឧបសម្ព ័នធ E
ចំនួនម្របាក់ជចញវ ិកក ័យបម្រត្ទូ ជៅទូ ជៅតម្ទីផ្ារម្របព័នធសខាេិបាលបនសឺែស (BSHSI)
ចំនួនទឹកម្របាក់ខែលជចញវ ិកក យបម្រត្ជាទូ ជៅ
ទីផ្ារម្របព័នធសខាេិបាលបនសឺែស (BSHSI)
(AGB)
Baltimore

ជម្ើលខាងជម្រកាម្*

Hampton

25%

Kentucky

25%**

Rappahannock

25%

Richmond

25%

South Carolina

20%**

អ្ន ក ំងឺខែលទទួ លបានការខងទ ំម្៉ាត្់ចត្់ និងបនៃ ប់សជម្រ្រុះបនាៃន់ចំទទួ ល
ខែលម្រត្វូ បានចុះបញ្ជ ីជម្រកាម្ "ការបង់ម្របាក់ជដាយែល ួនឯង"
នឹងទទួ លបានការបញ្ចុុះត្ថ្ម្ៃ ជៅជលើចំនួនម្របាក់ខែលជចញជលើ វ ិកក ័យបម្រត្ទូ ជៅ (AGB) ខែលពីម្ន
ជគជៅថាការខកត្ម្រម្ូវជសវាកម្ម សហគម្ន៍ (CSA)។
ជដាយខផ្ែកជលើម្រកឡាម្របាក់ជចញជលើ វ ិកក ័យបម្រត្ទូ ជៅ (AGB) ជៅខាងជលើ
អ្ន ក ម្ង ឺខែលបានចុះបញ្ជ ីថា "ការបង់ម្របាក់ជដាយែល ួនឯង"
នឹងម្រត្វូ បានគិត្ម្របាក់តម្ភាគរយថ្នទូ រទត្់ម្របាក់សរប ែូ ចខែលបានជរ បរប់ខាងជលើ
ឧបសម្ព ័នធ E។
**ការអ្នវត្េ ជវ ជ បណឌិត្បនសឺែស (Bon Secours) កនុងរែា ការ៉ា ូឡាយណាខាងត្ប
ូ ង (South
Carolina) រែា ខែនថាក់ែី (Kentucky) និងរែា ា៉ា រ ីខលន (Maryland)
ម្ិនផ្េ ល់ការបញ្ចុុះត្ថ្ម្លម្របាក់ជលើ វ ិកក ័យបម្រត្ជទ (AGB) ជទ។
ការអ្នវត្េ របស់ជវ ជ បណឌិត្ទ ំងជនុះផ្េល់ការបញ្ចុុះត្ថ្ម្ៃ 50%
សម្រាប់អ្នក ំងឺខែលបង់ម្របាក់ជដាយែល ួនឯង។
Baltimoreវ
BonវSecoursវHospitalវ
2000 West Baltimore Street | Baltimore, MD 21223
*ពីជម្រ

ុះទ ំងចាប់រែា ា៉ា រ ីខលន (Maryland) និងចាប់ពនធ សហព័នធ
កំណត្់ចំនួនទឹកម្របាក់ខែលោចម្រត្វូ បានគិត្ពីអ្នក ំងឺ
បគរ លខែលានសិទធិទទួ លបានកម្ម វ ិធ្ី ំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ (FAP)
ឬបគរ លខែលោមនធានារ៉ាប់រង
នឹងម្ិនម្រត្វូ បានជគគិត្ថ្ងៃ ជម្រចើនជាងភាគម្ួ យថ្នចំនួនម្របាក់ខែលានជលើ វ ិកក ័យស្តបេ
(AGB) ឬជលើសឈត្ទូ ទត្់ម្របាក់ខែលម្រត្វូ បានកំណត្់
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ជដាយគណេកាមការម្រត្ួត្ពិនិត្យថ្ងៃជសវាសែភាពរែា ា៉ា រ ីខលន (Maryland)
សម្រាប់ការសជម្រ្រុះបនាៃន់ឬការខងទ ំសែភាពចំបាច់ជផ្សងជទ ត្។
Hamptonវ
BonវSecoursវMaryviewវMedicalវCenterវ
3636 High Street | Portsmouth, VA 23707
MaryវImmaculateវHospital
2 Bernardine Drive | Newport News, VA 23602
BonវSecoursវDePaulវMedicalវCenter
150 Kingsley Lane | Norfolk, VA 23505
Kentuckyវ
OurវLadyវofវBellefonteវHospital
St. Christopher Drive | Ashland, KY 41101
Rappahannockវ
BonវSecoursវRappahannockវGeneralវHospital
101 Harris Road | Kilmarnock, VA 22482វ
Richmond
ST.វMary’sវHospital
5801 Bremo Road | Richmond, VA 23226
MemorialវRegionalវMedicalវCenter
8260 Atlee Road | Mechanicsville, VA 23116
RichmondវCommunityវHospital
1500 N. 28th Street | Richmond, VA 23223
ST.វFrancisវMedicalវCenter
13710 St. Francis Boulevard | Midlothian, VA 23114
SouthវCarolinaវ
ST.វFrancisវDowntown
1 St. Francis Drive | Greenville, SC 29601
ST.វFrancisវEastside
125 Commonwealth Drive | Greenville, SC 29615
ST.វFrancisវMillennium
2 Innovation Drive | Greenville, SC 29607
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ឧបសម្ព ័នធ F
អ្ន កចូ លរ ួម្ខែលចូ លរ ួម្
សំរប់បញ្ជ ីជ្មុះម្រគជូ ពទយទ ំងអ្ស់ខែលផ្េល់ការសជម្រ្រុះបនាៃន់
ឬការខងទ ំខផ្នកជវ ជ សាស្តសេែថ្ទជទ ត្
ជហើយអ្ន កខែលម្ិនបានទទួ លយកកម្ម វ ិធ្ី ំនួយហិរញ្ញ វត្ថុរបស់ម្របព័នធសខាេិបាលបនសឺែស
(BSHSI) សូ ម្ចូ លោន www.fa.bonsecours.com។
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