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ជំនួស៖ ហិរញញ វតថ ច 2 ជំនួស៖   

I. គោលបំណង.  គោលរំណងថ្នគោលនគោបាយឥណទានគនុះគឺគ ើមបីធានាថា Care 

New England (តគៅគនុះ ប្តវូបានកំណត់ជា CNE) កំណត់ទាងំទំនួលែុសប្តវូររស់អនកជ

មៃ ឺ និងអងគការសប្មារ់ការរង់ប្បាក់សុវតថ ិភាពគលើគសវាកមមគសេងៗខ លបានសតល់ជូន និង

គ ើមបីគ វ្ ើគគប្មាងកមម វ ិ្ ីរញ្ច ុះថ្លៃខ លអាចរកបានគសេងៗ។ 

II. វិ សាលលព..  គោលនគោបាយគនុះអនុវតតគៅគលើមនទ ីរគពទយ Care New England (CNE) 

 ូចបានកំណត់ខាងគប្កាម៖ 

 មនទ ីរគពទយ Butler 

 មនទ ីរគពទយ Kent 

 មនទ ីរគពទយ Memorial 

 មនទ ីរគពទយ Women & Infants 
 

III. គោលនគោបាយ.  អនកជមៃ ឺទាងំអស់នឹងប្តវូបានសតល់ការពាបាលសប្មារ់គសវាខលទាសំុែ

ភាពរនាទ ន់ និងចំបាច់ខសនកគវជជសាស្រសតទាងំអស់ គោយមិនគិតអំពីសមតថភាពររស់ពួក

គគកន ចងការរង់ប្បាក់ ូចខ លបានគូសវាសគៅកន ចងគោលនគោបាយចារ់ពាបាលគវជជ

សាសតសគស្រ គ្ ុះរនាទ ន់ និងពលកមមសកមម (EMTALA)។ គទាុះរីជាោ៉ា ង្ សប្មារ់អនកជមៃ ឺ

ខ លោម នការធានារ៉ា រ់រងប្តឹមប្តវូពីខសនការសែុភាពខ លបានចូលរមួ គសវាកមមមិនចំ

បាច់គសេងៗនឹងមិនប្តវូបានប្រគល់គៅឱ្យមុនគពលរង់ប្បាក់គ ើយ លុុះប្ាខតមានការ

គរៀរចំហិរញញ វតថ ចគៅនឹងកខនៃង។  CNE សតល់នូវកមម វ ិ្ ីរញ្ច ុះថ្លៃ គ ើមបីជួយអនកជមៃ ឺឱ្យរំគពញ

បានាមកាតពវកិចចហិរញញ វតថ ចររស់ពួកគគចំគ ុះ CNE ។ 

IV. និយមន័យ.វវអនកជមៃ ឺ៖ សប្មារ់គោលរំណងថ្នគោលនគោបាយគនុះ អនកជមៃ ឺប្តវូបាន

កំណត់ជារុគគលមាន ក់ៗ ឬអនកទទួលការចត់ាំងប្សរចារ់ឱ្យទទួលែុសប្តវូគលើការរង់
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ប្បាក់ថ្នការចំ្យគវជជសាស្រសតទាងំអស់ខ ល ក់ព័នធនឹងគសវាកមមគសេងៗខ លបានសតល់

ជូន។ 

V. នីតិិ សាធី។ 

(a) គណនីភាគីទីរី៖ ែណៈគពលគសវាកមមទាងំអស់ខ លបានប្រគល់ឱ្យគឺជាទំនួលែុស

ប្តវូររស់អនកជមៃ ឺ មនទ ីរគពទយនីមួយៗនឹងពាោមប្រមូលការរង់ប្បាក់ពីការចូល

រមួខសនការសុែភាពមុនគពលខសវងរកការរង់ប្បាក់ពីអនកជមៃ ឺ។ ការគរៀរចំរង់

ប្បាក់មុនគពលគសវាកមមប្តវូបានតប្មូវឱ្យមានពីអនកជមៃ ឺខ លបានធានារ៉ា ររង

គោយខសនការសុែភាពខ លមិនបានចូលរមួ។  មនទ ីរគពទយនីមួយៗនឹងពាោម

ប្រមូលការរង់ប្បាក់ពីខសនការសុែភាពខ លមនិបានចូលរមួ និង/ឬសតល់

ព័ត៌មានាមគសចកត ីប្តវូការ គ ើមបីោំប្ទអនកជមៃ ឺកន ចងការធានា ល់ការរង់ប្បាក់

ពីខសនការសុែភាពររសពួ់កគគ។ 

(b) គណនីរង់ប្បាក់ែល នួឯង៖ អនកជមៃ ឺទាងំអស់ប្តវូបានតប្មូវឱ្យគ វ្ ើកាគរៀរចំហិរញញ វតថ ច

សប្មារ់ការខលទាមំិនចំបាច់មុនគពលគសវាកមមទាងំអស់។  CNE រកាសិទធិកន ចងការ

ពនារគពលការខលទាមិំនចំបាច់ថ្នអនកជមៃ ឺខ លមិនតវា៉ា ទាងំឡាយ។   

(c) កមម វ ិ្ ីរញ្ច ុះថ្លៃ៖ 

 ការរញ្ច ុះថ្លៃគលើអតថប្រគោជន៍សហគមន៍៖ អនកជមៃ ឺខ លោម នការធានា

រ៉ា រ់រងទាងំអស់ទទួលបានការរញ្ច ុះថ្លៃ 30% សប្មារ់គសវាចំបាច់ខសនកគវជជ

សាស្រសត  គោយមិនគិតពីសមតថភាពររស់ពួកគគកន ចងការរង់ប្បាក់គ ើយ។ 

 ការរញ្ច ុះថ្លៃគលើការរង់ប្បាក់ជាមុន៖ អនកជមៃ ឺខ លោម នការធានារ៉ា រ់រង

ទាងំអស់មានសិទធិទទួលបានការរញ្ច ុះថ្លៃ 20% សប្មារ់ការរង់ប្បាក់ថ្ន

រំណុលខ លរពំឹងទុកមុនគពល ឬគៅកាលររគិចេទថ្នគសវាកមម។ ការរញ្ច ុះ

ថ្លៃគនុះនឹងអនុវតតគៅគលើរំណុលខ លមិនបានរំពងឹទុករខនថមទាងំឡាយ 

ប្រសិនគរើអនកជមៃ ឺគនាុះទូទាត់ការរង់ប្បាក់ទាងំប្សងុកន ចងគពលសាមសិរ 

(30) ថ្លៃថ្នវកិកយរប្តចុងគប្កាយ។  ប្រសិនគរើការរង់ប្បាក់ថ្នរំណុលខ ល

បានរំពឹងទុកគនាុះបានគលើសពីតប្មូវការ 20% CNE នឹងគចញប្បាក់រងវ ិល

សងវញិគៅឱ្យអនកជមៃ ឺ មិនគលើសពី 30 ថ្លៃ រនាទ រ់ពីការគិតថ្លៃប្តវូបាន

សគប្មចជាសាថ ពរគ ើយ។ 

 ការរញ្ច ុះថ្លៃគលើការរង់ប្បាក់រហ័ស៖ អនកជមៃ ឺខ លោម នការធានារ៉ា រ់រង

ទាងំអស់ខ លមិនទាន់ទទួលបានអតថប្រគោជន៍ពីការរញ្ច ុះថ្លៃគលើការរង់

ប្បាក់រហ័សគៅគ ើយគមឺានសិទធិទទួលបានការរញ្ច ុះថ្លៃ 10% គលើសមតុលយ

ររស់ពួកគគ ប្រសិនគរើអនកជមៃ ឺគនាុះទូទាត់ការរង់ប្បាក់ទាងំប្សងុកន ចង

គពលសាមសិរ (30) ថ្លៃថ្នវកិកយរប្តចុងគប្កាយ។ 

(d) ចំនួនទឹកប្បាក់ខ លបានប្រមូល៖  ចំនួនទឹកប្បាក់ ឬភាគរយថ្នការគិតថ្លៃសរុរ

ខ លបានប្រមូលគលើចំខណករង់ប្បាក់ឯកជននឹងមិនឱ្យគប្ចើនជាង ចំនួនខ ល

បានគចញវកិកយរប្តទូគៅ (Amount Generally Billed (AGB)) គ ើយ  ូចខ ល
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បានចុុះលកខែណឌ គៅកន ចងរញញតត ិ IRS 501(r)។ AGB គឺជាភាគរយថ្នការគិតថ្លៃ

ខ លបានគចញវកិកយរប្តខ លប្តវូបានប្រមូលជា្មមា  ូចខ លបានកំណត់

គោយ CNE គ ើមបីររ់រញ្លូគសវាកមមមនទ ីរគពទយពី ថ្លៃឈ្ន លួសប្មារ់អនករង់គលើគស

វា Medicare និងអនករង់ខររ ណិជជកមមពីឆ្ន ំសារគពើពនធមុន។ អនកជមៃ ឺខ ល

ោម នការធានារ៉ា រ់រងខ លរំគពញបានាមលកខណៈវនិិចេ ័យមានលកខណៈសមបតត ិ

ប្គរ់ប្ោន់សប្មារ់ការរញ្ច ុះថ្លៃខ លោម នការធានារ៉ា រ់រងនឹងប្តវូបាកគិតថ្លៃតិច

ជាងថ្ន AGB ឬគិតថ្លៃរញ្ច ុះថ្លៃតិចជាង។   

(e) CNE នឹងអនុវតតាមនីតិវ ិ្ ីប្រមូលខ លបានរគងក ើតគ ើង គ ើមបីទទួលការរង់

ប្បាក់ពីរុគគលមាន ក់ៗខ លមានកាតពវកិចចហិរញញ វតថ ច។ 

VI. ការគលើកលលង៖វសហរង់ប្បាក់ធានារ៉ា រ់រង ប្បាក់អាច កហូតយកបាន និងសមតុលយ

សហធានារ៉ា រ់រងខ ល ល់កាលកំណត់ពីអនកជមៃ ឺគឺមិនមានសិទធិទទួលបានការរញ្ច ុះថ្លៃ

គលើការរង់ប្បាក់ជាមុន ឬការរង់ប្បាក់រហ័សគ ើយ។ 

 

បានអនុម័ត៖  [INSERT DATE]វវ 

 


