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I. េ�លបំណង. េ�លបំណងៃនេ�លនេ��យជំនួយហិរ�� វត� � (FAP) េនះគឺេដើម្បី��� 

Care New England (តេ�េនះ ្រត�វ�នកំណត់� CNE) គឺស� ិតក� �ង�រអនុេ�ម�មស�  
ង់�រែដល�នកំណត់េ�យទី�� ក់�ររដ�េ�ះ Rhode និងសហព័ន�ស្រ�ប់ខែដល 
�នែចងៃន�រែថ�មំនុស្សធម៌ និងែផ�ក §501(r) ៃន្រកមេលើ្រ�ក់ចំណូលៃផ�ក� �ង។ 
ជំនួយហិរ�� វត� �្រត�វ�នប្រម �ងទុកេដើម្បី��អ�កជម� ឺ�ងំអស់ទទួល�នេស�ែថ�សំុខ�ព
សេ��� ះប�� ន់�ំ�ច់ និងេស�ែថ�សំុខ�ព�ំ�ច់�មេវជ���ស� េផ្សងេទៀត 
ែដល�នផ�ល់េ�យ CNE េ�យមិនគិតអំពីសមត��ពរបស់ពួកេគក� �ង�របង់្រ� 
ក់េឡើយ។ ចំេ�ះផលសេ្រមចេ�ះ CNE នឹងជួយបុគ�ល�� ក់ៗែដលមិន�នសមត�� 
ពបង់�រគិតៃថ�ក� �ងន័យេផ្សង ដូចែដល�នកំណត់េ�េ្រ�មលក�ណៈវ �និច� ័យៃនលក� 
ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់របស់ CNE និងេធ� ើ�រពិ�រ�េលើសមត��ពរបស់បុគ�លនីមួយ 
ៗក� �ង�ររមួចំែណកេ�េលើៃថ�ចំ�យៃន�រែថ�រំបស់�ត់ ឬ�ង។ ជំនួយហិរ�� វត� � CNE 
គឺមិន្រត�វ�នប្រម �ងទុកេដើម្បីបេ្រមើ�េ្រគ�ងជំនួសឱ្យបំណុលែដល�នឧបត�ម�េ�យនិេ�
ជក ែដល�នទិញ�ឯកជន េ�យ�គីទីបី ជំនួយែដលផ�ល់មូលនិធិេ�យរដ� ឬសហព័ន�  
ឬកម� វ �ធី���� ប់រងេឡើយ។ 
 

II.  វ ��ល�ព. េ�ល�រណ៍េនះអនុវត�ចំេ�ះ Care New England (CNE) និង�ល់មន� ីេពទ្យ 
Care New England េហើយអង��ព�ក់�ក់ដូចែដល�នកំណត់�ងេ្រ�ម: 

 
● មន� ីរេពទ្យ Butler 
● មន� ីរេពទ្យ Kent 
● មន� ីរេពទ្យ Women & Infants 
● Butler Hospital Allied Medical Services, LLC 
● Kent Ancillary Services, LLC 
● W&I Ancillary Services, LLC 
● W&I Health Care Alliance, LLC 
● Affinity Physicians, LLC 

 

ប�� ីរៃនអ�កផ�ត់ផ�ង់បែន�មែដលេ�ះេ�� តេដើម្បីេធ� ើ�មគេ្រ�ងជំនួយហិរ�� វត� �របស់ CNE ក៏ដូច 
�អ�កផ�ត់ផ�ង់�ងំេ�ះែដលមិន�នចូលរមួ (�រប�� ញ 1) គឺ�នេ�េលើេគហទំព័ររបស ់CNE:  
www.carenewengland.org. 
 

http://www.carenewengland.org./


 

2 
 

III. េ�លនេ��យ. អ�កជម� ឺ�ងំអស់នឹង្រត�វ�នផ�ល់�រព��លស្រ�ប់េស�ែថ�សំុ 
ខ�ពប�� ន់ និង�ំ�ច់ែផ�កេវជ���ស� �ងំអស់ េ�យមិនគិតអំពីសមត��ពរបស់ពួក 
េគក� �ង�របង់្រ�ក់ដូចែដល�នគូស�សេ�ក� �ងេ�លនេ��យច�ប់ព��លេវជ��ស�
សេ��� ះប�� ន់ និងពលកម�សកម� (EMTALA)។ ច�ប់ចម�ងៃនេ�លនេ��យ 
េនះ�ចទទួល�ន េ�យឥតគិតៃថ� េ�យទូរស័ព�េ��ន់�យ�� ន�រអនុេ�ម�ម 
ច�ប់របស់ CNE �មេលខ (401) 277-3660។ 

 
● �រសេ្រមចចិត�េដើម្បីព្រងីកជំនួយហិរ�� វត� �នឹងែផ�កេលើែត�� ន�ពហិរ�� វត� �របស់េបក�ជ

នេ�ះ ដូចែដល�នប�� ញេ�យត្រម�វ�រ�ព�នសិទ�ិទទួល�នែដលកំណត់ 
�មុន េហើយនឹង្រត�វ�នផ�ល់េ�ឱ្យអ�កជម� ឺែដល�នលក�ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់�ងំ 
អស់ េ�យមិនគិតពីពូជ�សន៍ ពណ៌សម្ប� រ �ស� �យ ុ្របភព�តិ�សន៍ 
�� ន�ព��ហ៍ពិ�ហ ៍ឬ�� ន�ពែដល�ន�រ�រេ�យច�ប់េឡើយ។ េ�ល 
នេ��យេនះនឹង្រត�វ�នអនុវត�ដូច�� �ងំអស់េ�េលើអ�កជម� ឺ�ងំ�យែដលមិន�
ន�រ���� ប់រង ឬ�រ���� ប់រងសុខ�ពមិន្រគប់្រ�ន់។ 

● អ�កជម� ឺគឺ�នសិទ�ិស្រ�ប់ជំនួយហិរ�� វត� �ស្រ�ប់េស�ប�� ន់ និង�ល់េស�ែថ�សំ ុ
ខ�ពែដល�ំ�ច់្រត�វេ្របើ�� ។ំ េស�ែថ�សំុខ�ព�ំ�ច់ែផ�កេវជ���ស� គឺ្រត�វ�ន 
កំណត់�េស�មន� ីរេពទ្យ ែដលត្រម�វឱ្យ�នេ�យសមេហតុផលេដើម្បីេធ� ើេ�គវ �និច� ័ 
យ ែកត្រម�វ ព្យ�ល ស្រ�ល ឬប�� រ�រេធ� ើឱ្យ�ន់ែត�្រកក់េឡើងៃនប�� េផ្សងែដ 
ល�ចប៉ះ�ល់ដល់�យុជីវ �ត ឬបង�ឱ្យរងទុក� េវទ� ឬឈឺ�ប់ ឬប�� លឱ្យ�ន 
ជម� ឺ ឬពិ�រ�ព ឬគ្រ�មកំែហងប�� លឱ្យ ឬេធ� ើឱ្យ�� យ�ជនពិ�រ ឬប�� លឱ្យ 
ខូច្រទង់្រ�យ ឬខុសឆ�ងមុខ�រ និងមិន�ន្របសិទ��ពេ�យេស� ើ�ពេផ្សងេទៀត 
�ន់ែតតិច ឬរយៈេពលៃន�រព��លែដលៃថ�តិច�ង�៉ងេ្រចើន ឬស័ក� ិសមស្រ� 
ប់បុគ�លែដលេស� ើសុំេស�កម�េ�ះ។ 

● អ�កជម� ឺែដល�នលក�ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់�រែថ�មំនុស្សធម៌របស់ CNE 
គឺ�ច�នសិទ�ិទទួល�ន�រប�� � ះៃថ� ឬ�រ���� ប់រងេវជ�ប�� ឥតគិតៃថ�។ 
េវជ�ប�� ្រត�វែតអនុេ�ម និង�ក់ទងេ�នឹង�រែថ�ែំដល�នផ�ល់ឱ្យេ�យ�� ប័នែដ
ល�ន���� ប់រងេលើ CNE 340B (ប�� មន� ីរេពទ្យែថ�បំុិន្របសប់េ�ក� �ង 
្របព័ន�  Care New England)។ េ�េពលស�ស�តុៃននិយ័មន័យអ�កជម� ឺ 340B 
(ដូច�នែចងេ�យ HRSA) ្រត�វ�នបំេពញ ឱសថ 340B �ច្រត�វ�នេ្របើ។ 

 
 
IV. និយមន័យ. �ក្យ�ក្យសព��អក្សរធំែដលមិន�នកំណត់ក� �ងន័យេផ្សង�ងេ្រ�ម ប៉ុែន� 

្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស់េ�ក� �ងេ�លនេ��យេនះនឹង�នអត�ន័យែដល�ន�ត់�ំងេ�េលើ
�េ�ក� �ងេ�លនេ��យេនះ។ 

 
● ចំនួនទឹក្រ�ក់ែដល�នេចញវ �ក�យប្រតទូេ� (AGB)៖ អនុេ�ម�ម្រកម្រ�ក់ 

ចំណូលៃផ�ក� �ង (“IRC”) §501(r)(5) ក� �ងករណី�រែថ�សំេ��� ះប�� ន់ ឬ�រែថ� ំ
�ំ�ច់ែផ�កេវជ���ស� ដៃទ ចំនួនទឹក្រ�ក់ែដល�នេចញវ �ក�យប្រតទូេ� ស្រ� 
ប់�រែថ�សំេ��� ះប�� ន់ ឬ�ំ�ច់�មេវជ���ស� ចំេ�ះបុគ�ល�� ក់ៗែដល�ន 
�រ�ន�� ប់រងែដល្រគបដណ� ប់េលើ�រែថ�ែំបបេ�ះ។ 

● �ពរយចំនួនែដលគិត្រ�ក់�ទូេ�៖ �ពរយៃន�រគិតៃថ�សរុបែដលបរ ��� ម 
ន� ីរេពទ្យេ្របើ្រ�ស់េដើម្បីែស� ងរក AGB ស្រ�ប់�ពប�� ន់�មួយ ឬ�រែថ� ំ
ែដល�ំ�ច់េ្របើ្រ�ស់�� េំផ្សងៗែដល�ផ�ល់ដល់បុគ�ល�� ក់ែដល�នសិទ�ិស្រ�ប់ជំនួ
យេ្រ�យ FAP េនះ។ 
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● រយៈេពលែបបបទ៖ រយៈេពលែដលបុគ�ល�� ក់�ច�ក់�ក្យស្រ�ប់ជំនួយ 
ហិរ�� វត� �។ េដើម្ីបបំេពញលក� ័ណ� ែដល�នេចញក� �ង IRC §501(r)(6) េ�ះ CNE 
អនុ�� តេ�យបុគ�ល�� ក់ៗរហូតដល់ 240 ៃថ� ពីៃថ�ែដលបុគ�ល្រត�វ�នផ�ល់នូវ 
�រែថ�ងវ �ក័យប័្រតេ្រ�យេចញពីេពទ្យដំបូងេដើម្ីប�ក់�ក្យស្រ�ប់ជំនួយហិរ�� វត� �។ 

● លក� ័ណ� ែដល�នសិទ�ិ៖ លក� ័ណ� តេ�េនះក� �ង FAP េនះ (េហើយ្រត�វ�ន�ំ 
្រទេ�យនិតិវ �ធី) �នេ្របើ្រ�ស់េដើម្បីកំណត់�េតើអ�កជម� ឺ�នសិទ�ិឬេទស 
្រ�ប់ជំនួយហិរ�� វត� �។ 

● លក� ័ណ� ព��លប�� ន់៖ ្រត�វ�នកំណត់�ងក� �ងអត�ន័យរបស់ជំពូក 1867 
ៃន�្រ�សុវត� ិ�ពសង�ម (42 U.S.C 1395dd) 

● ចំ�ត់�រ្របមូលវ ��ម��  (“ECAs”)៖ រមួ�ងំចំ�ត់�រ�ងេ្រ�ម�មួយ 
ែដល�នេធ� ើេ�យ CNE េ�េលើបុគ�ល�� ក់ែដល�ក់ទងនឹង�រទទួល�ន�រ 
បង់វ �ក�យប្រតស្រ�ប់�រែថ�ែំដល�ន្រគបដណ� ប់េ�េ្រ�ម FAP េនះ។ ECAs 
�ប់ប�� �ល ប៉ុែន� មិន�នកំណត់ដល់ ចំ�ត់�រែដលត្រម�វឱ្យ�នដំេណើរ 
�រ្រសបច�ប ់ឬ�នយុ�� ធិ�រ េ�យ�យ�រណ៍ពីព័ត៌�នអវ �ជ��នេ� 
ទី�� ក់�រ�យ�រណ៍ឥណ�នអតិថិជនែ្រប្រ�ស់ ឬ�រ ��ល័យឥណ�ន 
េ�យ�ក់សិទ�ិ�ត់ទុក និង / ឬ�ររ �បអូសយកអចលន្រទព្យ �រ�� ប់ 
ឬដកហូតគណនីធ��រ ឬ�ររ �បអូស្រ�ក់ឈ� �ល និង�រេលើកេពល �របដិេសធ 
ឬ�រត្រម�វឱ្យ�ន�របង់្រ�ក់មុនេពលផ�ល់នូវ�រែថ�មិំន 
ែមនសេ��� ះប�� ន់ែដលដល់�លកំណត់មិនបង់្រ�ក់បំណុលស្រ�ប់�រែថ�ែំដល
�នផ�ល់ពីមុន ែដល�ន្រគបដណ� ប់េ�េ្រ�មេ�លនេ��យេនះ។ 

● ្រគ��រ៖ �រេ្របើនិយមន័យ�រ ��ល័យជំេរឿន ្រក �មៃនមនុស្សពីរ�ក់ ឬេ្រចើន 
�ក់ែដលរស់េ��មួយ��  និងែដល្រត�វ�នទំ�ក់ទំនងេ�យកំេណើត �� 
ហ៍ពិ�ហ៍ សហជីពសុីវ �ល ឬ�រយកមកចិ�� ឹម�កូន។ 

● ្រ�ក់ចំណូល្រគ��រ៖ ្រ�ក់ចំណូល្រគ��រ្រត�វ�នកំណត់េ�យេ្របើនិយមន័យ 
�រ ��ល័យជំេរឿន ែដលេ្របើ្រ�ក់ចំណូល�ងេ្រ�ម េ�េពលគណ�េ�ល� 
រណ៍ែណ�ំៃន�ព្រកី្រក៖ 

o �ររក្រ�ក់ចំណូល សំណង�របេណ� ញេចញពី�រ�រ សំណងរបស់បុគ�លិក 
សុវត� ិ�ពសង�ម ចំណូលបំប៉នសុវត� ិ�ព ជំនួយ��រណៈ ្រ�ក់េបៀវត្សន៍ 
អត�្របេ�ជន៍អ�ករស់�ន ចំនូល្រ�ក់េ�ធននិវត�ន៍ ឬេបៀវត�ន៍ �រ្រ�ក់ 
្រ�ក់�គហ៊ុន �រជួល �ជវង្ស ចំណូលពីអចល្យន្រទព្យ ទំនុកចិត� 
ជំនួយ�រអប់រ� ្រ�ក់ឧបត�ម�េពលែលងលះ ជំនួយស្រ�ប់េក�ង 
ជំនួយពី�ងេ្រ�ផ�ះ និង្របភពេផ្សងៗេទៀត។ 

● �ច�នសិទ�ិទទួល�ន FAP ៖ បុគ�ល�� ក់ៗែដល�ច�នសិទ�ទទួល�នជំនួយ 
ហិរ�� វត� �េពញេលញ ឬេ�យែផ�កេ�េ្រ�មេ�លនេ��យេនះ។ 

● េ�ល�រណ៍ែណ�ំក្រមិត�ព្រកី្រកសហព័ន� ៖ េ�ល�រណ៍ែណ�ំក្រមិត�ព 
្រកី្រកសហព័ន�  (“FPL”) ្រត�វ�នបេង� ើតេឡើងេ�យ្រកសួងសុ�ភិ�ល និងេស� 
្រប�ជនសហរដ��េមរ �ក េលើមូល�� ន្រប�ំ�� ំ េហើយ្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស់េ�ក� �ង FAP 
េនះស្រ�ប់�រកំណត់�ព�នសិទិ�ទទួល�នហិរ�� វត� �។ 

● ជំនួយហិរ�� វត� �៖ េស�កម�ែថ�សុំខ�ពឥតគិតៃថ� ឬប�� � ះតៃម�្រត�វ�នផ�ល់េ�ដ 
ល់បុគ�លែដលមិន�ចបង់ស្រ�ប់េស�េវជ���ស� របស់ពួកេគ�ងំអស់ ឬមួយចំនួន។ 

● �រគិតៃថ�ដុល៖ តៃម�ែដល�នបេង� ើតេឡើងេពញេលញស្រ�ប់�រែថ�េំវជ�� 
�ស� ែដល�ប់�ប់ និង្រត�វ�នគិតៃថ�េស� ើ�ព�� ដល់អ�កជម� ឺមុនេពលេស� ើសុំធន 
�ភកិច�សន� �រប�� � ះៃថ� ឬ�រ�ត់បន�យៃថ��មួយ។ 
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● េសចក� ីសេង�ប��មិនស� � គ�� ញ (“PLS”)៖ រ�យ�រណ៍��យលក�ណ៍ 
អក្សរែដលជូនដំណឹងបុគ�ល�� ក់� CNE ផ�ល់ជូនជំនួយហិរ�� វត� �េ�េ្រ�ម  
FAP េនះ និងផ�ល់ព័ត៌�នបែន�មក� �ងលក�ណៈច�ស់�ស់ សេង�ប និង�យ 
្រស�លយល់។ 

● ែដលស� ិតេ្រ�ម�រ���� ប់រង៖ បុគ�ល�� ក់ៗែដល�នក្រមិត���� បរងខ�ះ 
ឬ�រ���� ប់រង�គីទីបី ប៉ុែន� េ�ែត�នៃថ�ែថ�សំុខ�ពេ្រ�ពីេ�េ�៉ 
ែដលេលើសពីសមត��ពហិរ�� វត� �របស់ពួកេគ។ �រេ�េ្រ�ម���� ប់រងរមួ�ន 
ប៉ុែន� មិន�នក្រមិតដល់ ្រ�ក់�ចដកហូតយក�ន សហ���� ប់រង សហប 
ង់្រ�ក់ ែដនកំណត់អត�្របេ�ជន៍ែដលអស់ និងអត�្របេ�ជន៍មួយជីវ �ត។ 

● ែដល�� ន���� ប់រង៖ បុគ�ល�� ក់ែដលមិន�នក្រមិតៃន�រ���� ប់រង 
ឬ�រ���� ប់រង�គីទីបី ែដលរមួ�ន Medicare, Medicaid ឬកម� វ �ធី�� 
�� ប់រងរបស់រ�� ភិ�ល ឬែបប�ណិជ�កម�េផ្សងេទៀត�មួយ េដើម្បីជួយបង់ 
្រ�ក់ស្រ�ប់េស�ែថ�សំុខ�ព។ 

● េស�ែដលមិន្រគបដណ� ប់៖ េស�កម�ែដលមិន្រត�វ�នស� ិតេ�េ្រ�មអត� 
្របេ�ជន៍របស់អ�កជម� ឺ / គេ្រ�ង���� ប់រ�ង េហើយដូេច�ះ�នឹងមិន្រត�វ� 
នបង់េ�យគេ្រ�ង���� ប់រ�ងរបស់អ�កជម� ឺ។ 

 
 
V. និតិវ �ធី 
 

1. អ�កជម� ឺែដលមិន�ន���� បរងសុខ�ព ឬ�រ្រគបដណ� ប់���� ប់រងសុខ�ពមិ 
ន្រគប់្រគងគឺ�ច�នសិទ�ិទទួល�ន�រ�ក់�ក្យសុំកម� វ �ធីេនះ។ េដើម្បីទទួល�រពិ 
�រ�ស្រ�ប់ជំនួយហិរ�� វត� �េ្រ�មេ�ល�រណ៍ជំនួយហិរ�� វត� �េ�ះ អ�កជម� ឺ និង/ឬ 
អ�កតំ�ង្រសបច�ប់្រត�វែតប�� �នែបបបទជំនួយហិរ�� វត� �េពញេលញ (រមួនឹងឯក 
�រ/ពត៌�ន�ក់ទង) (�រប�� ញ 2) េហើយ្រត�វែតសហ�រ�មួយ CNE េ�យផ�ល់នូវ 
ពត៌�ន និងឯក�រែដល�ំ�ច់េដើម្បី�ក់�ក្យស្រ�ប់ធន�នហិរ�� វត� �ែដល� 
នេផ្សងេទៀតែដល�ចនឹង�នេដើម្បីបង់ស្រ�ប់�រែថ�សំុខ�ពរបស់�ង ឬ�ត់ 
ដូច� Medicare, Medicaid, Ritecare, �គីទីបីែដលទុកចិត��ន, ។ល។ 

 
2. េ�ល�រជំនួយហិរ�� វត� �របស ់CNE �រសេង�ប��ធម�� (PLS) ទ្រមង់ែបបបទ 

និងឯក�រែដល�ម�រគឺ�នេ�េលើេគហទំព័ររបស់ CNE’:www.carenewengland.org. 
 បែន�មពីេនះ បុគ�ល�ចសំណូមពរឯក�រ�ម្របអប់សំបុ្រតេ�យឥតគិតៃថ�េ� 
យទូរស័ព�េ� (401) 921-7200 ឬជួប�� ល់េ�ទី�ំង�មួយ�ងេ្រ�មរបស់មន� ីេពទ្យ 
CNE៖ បែន�មពីេនះ CNE នឹងផ្សព�ផ�យ FAP េនះេហើយ PLS ក� �ងអង��ពែដលេយើ 
ងបេ្រមើ�រ។ 

● មន� ីរេពទ្យ Butler៖ 345 ម�វ �ថី Blackstone, Providence RI 02906 
o �រ ��ល័យេស�ហិរ�� វត� �អ�កជម� ឺ អ�រ Sawyer, �ន់ទី 1  
o េ�៉ង�រ ��ល័យ៖ ៃថ�ច័ន�  ដល់ៃថ�សុ្រក េ�៉ង 8:00 ្រពឹក ដល់េ�៉ង  

4:30 រេសៀល  
o ទូរស័ព�៖ (401) 455-6240 

● មន� ីរេពទ្យ Kent៖ 455 ផ� �វ Tollgate, Warwick, RI 02886 
o �រ ��ល័យធុរកិច� �ន់ទ ី2 
o េ�៉ងេធ� ើ�រ៖ ច័ន�-សុ្រក 8:00AM – 4:30PM  
o ទូរស័ព�៖ (401) 921-7200 

http://www.carenewengland.org./
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● មន� ីរេពទ្យ Women & Infants៖ 101 ផ� �វ Dudley, Providence RI 02905 
o �រ ��ល័យធុរកិច� �ន់ទ ី1 
o េ�៉ងេធ� ើ�រ៖ ច័ន�-សុ្រក 8:00AM – 4:30PM  
o ទូរស័ព�៖ (401) 921-7200 

● ជំនួយហិរ�� វត� ��ចចូលេ្របើ�នដូច�ងេ្រ�ម៖ 
o អ�កជម� ឺ ឬអ�កតំ�ងរបស់ពួកេគ�ចេស� ើសុំជំនួយហិរ�� វត� � 
o បុគ�លិក CNE �ចេ�ងអ�កជម� ឺ ឬអ�កតំ�ងរបស់ពួកេគ 
o ្រគ�េពទ្យបែង�ក�ចេ�ងអ�កជម� ឺ ឬអ�កតំ�ងរបស់ពួកេគ 

 

3. ជំនួយហិរ�� វត� �េពញេលញនឹង្រត�វ�នផ�ល់េ�យអ�កជម� ឺែដលចំណូល្រគ��រសរុបគឺតិច
�ង ឬេស� ើនឹង 200% ៃនក្រមិត្រកី្រកសហព័ន�  (FPL) ែដល្រត�វ�នៃលត្រម�វ 
ស្រ�ប់ទំហំ្រគ��រ ែដល្រត�វផ�ល់េ�យអ�កជម� ឺេ�ះគឺមិន�នសិទ�ិស្រ�ប់�រ 
ែថ�សំុខ�ពឯកជន ឬ��រណៈេផ្សងៗ េហើយនិងមិនេលើសពីែដនកំណត់�រ 
�រ�រ្រទព្យសម្បត� ិ។ ក� �ងករណីែដលអ�កជម� /ឺអ�ក���នលក�ណៈសម្បត� ិ្រគប់ 
្រ�ន់ស្រ�ប់ជំនួយហិរ�� វត� �េ�េ្រ�មលក�ណៈវ �និច� ័យ្រ�ក់ចំណូល ប៉ុែន� មិន 
បំេពញ�ន�មលក�ណៈវ �និច� ័យ្រទព្យសកម� CNE នឹងផ�ល់�រប�� � ះៃថ�ខ�ស់បំផុ 
តែដល�នផ�ល់េ�េ្រ�ម�្រត�� នរ�កិលេនះ។ ទំនួលខុស្រត�វអតិបរ ��ចំេ�ះ 
អ�កជម� ឺ/អ�ក��នឹង�្រទព្យសម្បត� ិពិត្រ�កដតិច�ងែដនកំនត់្រទព្យសម្បត� ិែដល
�ចផ�ល់�ន ឬថវ ��អតិបរ ��។ �រកំណត់ដូច�នែចងេ�យ Rhode Island 
និងច�ប់សហព័ន�  រមួប�� �ល IRS §501(r) មួយ�ក៏េ�យែដលតិច (សូមេមើលចំនុច 6 
�ងេ្រ�ម)។  

 
4. អ�កជម� ឺ�មួយនឹង្រ�ក់ចំណូលសរុបរ�ង 201% ដល់ 300% ៃន FPL និងអ�កែដល 

មិនេលើសពីែដនកំណត់�រ�រ�រ្រទព្យសម្បត� ិគឺក៏�នសិទ�ិស្រ�ប់ជំនួយហិរ�� វត� �ស្រ�
ប់មួយែផ�កៃនវ �ក័យប័្រតេវជ���ស� េ�យែផ�កេលើ�� តៃន�រែ្រប្រប�ល (�រប�� ញ 3). 
ទំនួសខុស្រត�វហិរ�� វត� �របស់អ�កជម� ឺគឺ�្រប�នបទចំេ�ះ�រកំណត់ថវ ��រអតិ 
បរ ��ែដលែចងេ�យរដ� Rhode Island និងច�ប់សហព័ន�  រមួប�� �ល IRS §501(r) 
ឬដូចកំណត់�េរឿយៗេ�យ CNE។ បំណុលអតិបរ�ែដល�នគិតៃថ�េ�េលើអ�ក 
ជម� ឺ/អ�ក��នឹងមិនេលើសចំនួនតិច�ងៃន AGB ច�ប់រដ�  ឬលក�ណៈវ �និច� ័ 
យដៃទ�មួយែដល�នកំណត់េ�យ CNE។ ព័ត៌�នែដល�ក់ទងនឹងែដនកំណត់ 
ែដល�នកំណត់េ�យ CNE ក៏ដូច��្រត�� នរ�កិល�ចទទួល�នេ�យឥតគិត 
ៃថ�េ�យ�រេ�ទូរស័ព�េ��ន់េស�អតិថិជន CNE �មេលខ (401) 921-7200។ 

 

5. CNE នឹងេធ� ើ�មនិតិវ �ធី្របមូលផ� �ំែដល�ន្រ�ប់េដើម្បីទទួល�របង់្រ�ក់ពីបុគ�ល 
�មួយនឹង�តព�កិច�ហិរ�� វត� �ប�� ប់ពីែបបបទៃន��ងេវន�រ�� ន់តៃម�ដូចែដល�
នេចញក� �ងវ �ក័យប័្រត CNE និងេ�ល�រ�រ្របមូល។ អ�កជម� ឺែដលមិន�ន� 
��� ប់រ�ងនឹង្រត�វ�ន្រ�ប់េ�យដឹងអំពីជំនួយហិរ�� វត� �េ�េពលេចញពីេពទ្យ។ 
អ�កជម� ឺ�ងំអស ់ែដល�ន�រ���� ប់រង់ និងែដល�� ន���� ប់រង ក៏នឹងទទួល 
�ន�រជូនដំណឹងពី FAP �មរយៈដំេណើរ�រៃនរ�យ�រណ៍េចញវ �ក�យប្រតអ�  
កជម� ឺរយៈេពល 120 ៃថ� ប�� ប់ពីរ�យ�រណ៍េចញវ �ក�យប្រតេ្រ�យេពលេចញ 
ពីមន� ីរេពទ្យេលើកដំបូងស្រ�ប់�រែថ� ំ(“រយៈេពលជូនដំណឹង”) ផងែដរ។ បែន�  
មពីេនះបុគ�ល�ចនឹងសំណូមពរឯក�រជំនួយហិរ�� វត� ��មរយៈ្របអប់សំបុ្រត 
�ម�រទូរស័ព�មក (401) 921-7200 ឬមកេ�យ�� ល់េ�ទី�ំងរបស់មន� ីេពទ្យ  
CNE (េមើលចំណុច 2). 
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6. េដើម្បី�នសិទ�ិស្រ�ប់ជំនួយហិរ�� វត� � 100% ឬមួយ�គេ�ះ ្រទព្យសម្បត� ិ�វអតិ 
បរ �� (មិន�ប់ប�� �លទីលំេ�ចម្បង និង�ន�ជំនិះ�� ល់ខ� �ន) គួរែតមិនេលើពីែដនកំ 
ណត់ដូចែដល�នគូសប�� ក់ក� �ងអ្រ��រែ្រប្រប�លស្រ�ប់បុគ�ល និង្រគ��រ និ 
ង�របេង� ើន្រប�ំ�� ំេ�យែផ�កេលើលិបិ្រកមតៃម�អ�កេ្របើ្រ�ស់ចុងេ្រ�យបង�ស់។ 
្របសិនេបើក្រមិត�ងំេនះប�� រសមត��ពរបស់បុគ�ល�� ក់ឱ្យ�នលក�ណៈសម្បត� ិស្រ�
ប់កម� វ �ធីជំនួយេវជ���ស� របស់េ�ះ Rhode, CNE នឹងប� �រក្រមិត�ងំេ�ះ 
�មួយអ� ីែដល�នេ្របើ្រ�ស់េ�យកម� វ �ធីជំនួយេវជ���ស� របស់េ�ះ Rhode។ 
ែដនកំណត់ជំនួយេវជ���ស�  Rhode Island �ចរក�នអន�ញេ�: 
http://medicaid4you.com/eligibility-requirements. 

 
● ្រក �ម្រគ��រ ែដលេ្របើនិយមន័យ�រ ��ល័យជំេរឿន គឺ�្រក �មមនុស្សមួយ 

ឬេ្រចើនែដលរស់េ��មួយ��  និងែដល្រត�វ�ន�ក់ទងេ�យកំេណើត 
��ហ៍ពិ�ហ៍ សហជីពសុីវ �ល ឬអនុម័ត។ 

● ចំនួន ឬ�គរយៃន�រគិត្រ�ក់សរុបែដល្របមូល�នេលើ�របង់្រ�ក់ឯកជន 
មួយចំនួននឹងេស� ើ ឬតិច�ងចំនួនទូេ�ែដល�នគិត្រ�ក់ (AGB) (�រប�� ញ 4) 
ដូចែដល�នកំណត់៖ អនុេ�ម�ម្រកម្រ�ក់ចំណូលៃផ�ក� �ង (“IRC”) §501(r)(5) 
ក� �ងករណីសេ��� ះប�� ន់ ឬ�រែថ�េំវជ���ស� �ំ�ច់ដៃទ ចំនួន វ �ក�យប្រតទូេ� 
ស្រ�ប់�រែថ�េំវជ���ស� �ំ�ច់ដៃទ និងសេ��� ះប�� ន់�ងំអស់េ�បុគ�លែដ 
ល�ន�រ���� បរង្រគបដណ� ប់�រែថ�។ំ 

● សេង�ប (PLS) និងអនុ�� តេ�យបុគ�លេ�ះ 30 ៃថ�េដើម្បីផ�ល់ពត៌�ន។ CNE 
ក៏នឹងផ�ល់នូវ�រពន�រេពល ECA’s �មួយក� �ង�រទទួល�របង់្រ�ក់ស្រ�ប់ 
�រែថ�អំំឡ� ងេពលេនះផងែដរ។ បុគ�ល�� ក់ៗនឹង្រត�វ�នផ�ល់នូវេលខទូរស័ព� 
េដើម្បីេ��មួយសំណួរ�មួយែដល�ក់ទងនឹងព័ត៌�ន ឬឯក�របែន�ម 
ែដលត្រម�វឱ្យ�ន។ 

● �រេលើកែលងេផ្សងៗែដលេលើសពីអត�្របេ�ជន៍េ�លនេ��យស� ង់�រ្រត�វែត�ន
អនុម័តេ�យ អនុ្រប�ន Revenue Cycle ឬអ�កទទួល�រ�ត់�ំងរបស់ 
�ត់/�ង។ 

● ្របសិនេបើែបបបទ FAP មិនេពញេលញ្រត�វ�នទទួលេ�ះ CNE នឹងផ�ល់េ�យ 
បុគ�លេ�ះនូវ�រផ�ល់ដំណឹង��លក�ណ៍អក្សរែដលពណ៌�ពត៌�ន ឬឯក�រ 
បែន�មែដល�ម�រេដើម្បីេធ� ើ�រសេ្រមចចិត�សិទ�ិ FAP �មួយនឹង���ម��  

 
7. អ�កជម� ឺ/អ�ក���ច�ក់បណ� ឹងឧទ�រណ៍បដិេសធនូវ�ព�នសិទ�ិទទួល�នជំនួយហិ

រ�� វត� � េ�យផ�ល់�រេផ��ង�� ត់បែន�មនូវ្រ�ក់ចំណូល ឬទំហំ្រគ��រក� �ងេពល 
�មសិប (30) ៃថ�ៃន�រទទួល�ន�រជូនដំណឹងពី�របដិេសធ។ បណ� ឹងឧទ�រ 
ណ៍�ងំអស់នឹង្រត�វ�នពិនិត្យេឡើងវ �ញេ�យ អនុ្រប�ន Revenue Cycle 
ឬអ�កទទួល�រ�ត់�ំងរបស់�ត់/�ងស្រ�ប់េសចក� ីសេ្រមចចុងេ្រ�យ។ 
�មនិយមន័យ CNE បណ� ឹងឧទ�រណ៍មួយត្រម�វឱ្យ�ន�រ្រត�តពិនិត្យេឡើងវ �ញ 
េ�យក្រមិត�� ក់្រគប់្រគង�៉ងេ�ច�ស់មួយក្រមិតខ�ស់�ងក្រមិតៃន 
អ�ក្រត�តពិនិត្យេដើម។ សំេណើសុំបណ� ឹងឧទ�រណ៍្រត�វែត�នដំេណើរ�រក� �ងេពល 
30 ៃថ�ពី�រទទួល�ននូវ�រេស� ើសុំបណ� ឹងឧទ�រណ៍។ �រជូនដំណឹង��យល 
ក�ណ៍អក្សរៃនលទ�ផលបណ� ឹងឧទ�រណ៍្រត�វែត�នផ�ល់េ�ឱ្យអ�កជម� ឺ/អ�ក��។ 

 

http://medicaid4you.com/eligibility-requirements
http://medicaid4you.com/eligibility-requirements
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8. ចំនួនទឹក្រ�ក់ែដល�ន្របមូល៖ ចំនួនទឹក្រ�ក់ ឬ�គរយៃន�រគិតៃថ�សរុបែដល 
�ន្របមូលេលើចំែណកបង់្រ�ក់ឯកជននឹងមិនឱ្យេ្រចើន�ង ចំនួនែដល�នេចញ 
 វ �ក�យប្រតទូេ� (Amount Generally Billed (AGB)) េឡើយ ដូចែដល�នចុះលក�ខណ�  
េ�ក� �ងប�� ត� ិ IRS §501(r)(5)។ 

 
9. ្របសិនេបើអ�កជម� ឺមិន្រត�វ�ន���� ប់រង េហើយបំេពញ�ន�មលក�ណៈវ �និច� ័យ� 

នលក�ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់�រប�� � ះៃថ�ែដល�� ន���� ប់រង ដូចែដល� 
នកំណត់េ�ក� �ង េ�លនេ��យឥណ�ន CNE បំណុលអតិបរ�ែដល�នគិត 
ៃថ�េ�េលើអ�កជម� ឺ/អ�ក��នឹងមិនេលើសពីចំនួនតិច�ងៃន AGB ច�ប់រដ� 
ឬលក�ណៈវ �និច� ័យ�មួយែដល�នកំណត់េ�យ CNE េឡើយ។ 

 
កម� វ �ធីប�� � ះតៃម�៖ 
● �រប�� � ះតៃម�អត�្របេ�ជន៍សហគមន៍៖ អ�កជម� ឺែដល�� ន�រ���� ប់រង 

�ងំអស់ទទួល�ន�រប�� � ះៃថ� 30% ស្រ�ប់េស��ំ�ច់ែផ�កេវជ���ស�  
េ�យមិនគិតពីសមត��ពរបស់ពួកេគក� �ង�របង់្រ�ក់េឡើយ។ 

● �រប�� � ះតៃម��របង់្រ�ក់�មុន៖ អ�កជម� ឺែដល្រត�វ�ន�� ឬ��មិន្រគប់ 
្រ�ន់ េហើយកំពុងែស� ងរកេស��� េំពទ្យ�ំ�ច់ែដលមិនែមន�អត�្របេ�ជន៍ែដ 
លរមួប�� �លេ្រ�មគេ្រ�ង���� ប់រ�ងរបស់ពួកេគគឺ�នសិទ�ិស្រ�ប់�រប�� � ះតៃម� 
ឬ�ចនឹងបំេពញែបបបទជំនួយហិរ�� វត� �។ �ល់អ�កជម� ឺែដលមិន�ន���� ប់រ�ងគឺ 
�នសិទ�ិេដើម្បីទទួល�រប�� � ះតៃម� 44% ស្រ�ប់�របង់្រ�ក់របស់�រទទួលខសុ្រត� 
វែដល�នរ�ពឹងទុកពីមុន ឬេ�ៃថ�ៃនេស�។ �រប�� � ះៃថ�េនះនឹងអនុវត�េ�េលើបំណុ 
លែដលមិន�នរ�ពឹងទុកបែន�ម�ងំ�យ ្របសិនេបើអ�កជម� ឺេ�ះទូ�ត់�របង់្រ� 
ក់�ងំ្រស �ងក� �ងេពល�មសិប (30) ៃថ�ៃនវ �ក�យប្រតចុងេ្រ�យ។ �នឹងមិន�ន�រ 
េលើកែលងេផ្សងៗស្រ�ប់�រប�� � ះតៃម�ប�� ប់េស�្រត�វ�នេធ� ើេឡើង។ េស� IVF 
គឺមិន្រត�វ�ន�ប់ប�� �លក� �ងេ�ល�រណ៍េនះេទ េហើយអ�កជម� ឺ�ច្រត�វ�នផ�ល�់ 
រប�� � ះតៃម�្របសិនេបើអត�្របេ�ជន៍គឺមិន្រត�វ�ន�ប់ប�� �លេ្រ�មេ�ល�រ��
�� ប់រ�ងរបស់អ�កជម� ឺ។ ក� �ង្រពឹត� ិ�រណ៍ែដល�របង់្រ�ក់ៃន�រទទួលខុស្រត�វែដល 
រ�ពឹងទុកេលើសពីត្រម�វ�រ 44% េ�ះ CNE នឹងេចញនូវ�រសង្រ�ក់េ�ដល់អ�កជម� ឺ 
មិនយឺត�ង 30 ៃថ�ប�� ប់ពី�រគិត្រ�ក់្រត�វ�នប�� ប់។ 

● �រប�� � ះតៃម��របង់្រ�ក់�� មៗ៖ 
អ�កជម� ឺែដល�� ន�រ���� ប់រង�ងំអស់ែដលមិន�ន់ទទួល�នអត�្របេ�ជន៍
ពី�រប�� � ះៃថ�េលើ�របង់្រ�ក់រហ័សេ�េឡើយគឺ�នសិទ�ិទទួល�ន�រប�� � ះៃថ� 10% 
េលើសមតុល្យរបស់ពួកេគ ្របសិនេបើអ�កជម� ឺេ�ះទូ�ត់�របង់្រ�ក់�ងំ្រស �ងក� �  
ងេពល�មសិប (30) ៃថ�ៃនវ �ក�យប្រតចុងេ្រ�យ។ 

 
10. CNE សូមរក�សិទ�ិក� �ង�រដកហូតវ �ញនូវជំនួយហិរ�� វត� � ្របសិនេបើខ� �នកំណត់� 

អ�កជម� ឺ�នប�� ញខុសឆ�ងេ�យេចត�នូវលក�ខណ� ហិរ�� វត� �របស់ពួកេគ ចំនួន 
មនុស្សក� �ងបន� �ក ឬព័ត៌�នដៃទ�មួយែដល�ំ�ច់េដើម្បីកំណត់�� ន�ពហិរ 
�� វត� �ស្រ�ប់េ�លបំណងៃនេ�លនេ��យេនះ។ 

 
11. “េសចក� ីជូនដំណឹងអំពីជំនួយហិរ�� វត� �មន� ីរេពទ្យ” នឹង�ចរក�នេ�េលើេគហទំព័រ 

CNE  វ �ក�យប្រតអ�កជម� ឺ និង�ម�រេស� ើសុំ។ �ក៏នឹង្រត�វ�នបិទផ�យេ�ក� �ង� 
យក�� នសេ��� ះប�� ន់ �ល្របជុំសំ�ន់ៗ �រ ��ល័យ និងក� �ងតំបន់ចុះេ�� ះ 
េ�ទូ�ងំ CNE ផងែដរ។ 
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12. លក�ណៈវ �និច� ័យជំនួយហិរ�� វត� �្រត�វែត�ចរក�ន���ដៃទេ�យេ�ង�ម 
“ស� ង់�រស្រ�ប់េស�សម្រសប�មវប្បធម៌ និង�ម��ក� �ង�រែថ�សំុខ�ព” 
ែដល�ចអនុវត��ន (ស� ង់�រ 4 និង 7 េ�យែផ�កេលើ ចំណងេជើង ៃនច�ប់សិ 
ទ�ិសុី វ �លៃន�� ំ 1964)។ ពួក�្រត�វែត�នអនុម័តេ�យ�យក េហើយ�នេធ� ើឱ្យ 
�ចរក�នស្រ�ប់បុគ�ល្រគប់�ងំអស់�ម�រេស� ើសុំ។ CNE នឹងេធ� ើកិច�្របឹងែ្របង 
នីមួយៗេដើម្បី��� េ�លនេ��យ��គឺ្រត�វ�ន្រ�្រស័យទំ�ក់ទំនង�៉ង 
ច�ស់េ�ដល់អ�កជម� ឺែដល��ទីមួយរបស់េគគឺ���េ្រ�ពី��ែដល�នផ�ល់រចួ
េហើយ។ េស�បកែ្រប�ច្រត�វ�នផ�ល់ជូន�ម�រេស� ើសុំ។ 

 
 
្រត�វ�នអនុម័ត�  [5/3/18] 
្រត�វ�ន្រត�តពិនិត្យ  [11/20/18] 
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