Care New England
គោលនគោបាយជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ - គេចក្ត ីេគខេ បភាសាមិនេមុគសាាញ

ក្មា វ ិធី / គោលនគោបាយជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ (FAP) Care New England មានគែើមបីផ្ដល់ជូនឳពុក្មាតយដែលមានេិទ្ធិទ្ទ្ួ ល
បាន នូ វគេវាេគគ្រោះបន្ទាន់ដែលបញ្្ុោះថ្លៃ ឬគេវាដលទេ
ំ ុខភាពដែលចំបាច់តាមគវជជ សាគេត គោយដផ្ែ ក្ ឬគពញគលញ ដែលផ្ត
ល់ឱ្យគោយ Care New England ដែលរ ួមមាន មនា ីរគពទ្យ Butler, មនា ីរគពទ្យ Women & Infants, មនា ីរគពទ្យ Kent និខមនា ីរ
គពទ្យ Memorial, Kent Ancillary Services, LLC, Kent Ancillary Services, LLC, Affinity Physicians, LLC, MHRI Ancillary
Services, LLC, W&I Ancillary Services, LLC និខ W&I Health Care Alliances, LLC។ Care New England និខសាាប័នដែល
ពាក្់ព័នធេំខាន់ៗទ ំខឡាយគឺត្គៅគនោះត្ត្ូវបានគៅកាត្់ថា Care New England។ អ្ែ ក្ជមង ឺដែលក្ំពុខដេែ ខរក្ជំនួយហិរញ្ញ
វត្ថុត្ត្ូវដត្គេែ ើេុំក្មា វ ិធី ដែលត្ត្ូវបានេគខេ បគៅទ្ីគនោះ។
គេវាដែលអាចមានេិទ្ធិទ្ទ្ួ ល - គេវាដលេគគ្រោះបន្ទាន់ ឬគេវាដលទេ
ំ ុខភាពដែលចំបាច់តាមគវជជ សាគេដ គផ្េខគទ្ៀត្ ដែល
បានផ្ដ ល់ឱ្យគោយ Care New England និខគចញវ ិក្ក យបត្ត្គោយ Care New England។ FAP អ្នុវត្ត ដត្គលើគេវាក្មា គផ្េខៗ
ដែលបានគចញវ ិក្ក យបត្ត្គោយ Care New England បុគ្
ណ ោះ។ គេវាក្មា គផ្េខគទ្ៀត្ដែលបានគចញវ ិក្ក យបត្ត្ោច់គោយ
ដែក្គោយអ្ែ ក្ផ្ត ល់គេវាែថ្ទ្ ែូ ចជា ត្គូគពទ្យ ឬមនា ីរពិគសាធន៍ន្ទន្ទ គឺមិនអាចមានេិទ្ធិទ្ទ្ួ លគៅគត្កាម FAP គែើយ។
អ្ែ ក្ជមង ឺដែលអាចមានេិទ្ធិទ្ទ្ួ ល - អ្ែ ក្ជមង ឺដែលក្ំពុខទ្ទ្ួ លបានគេវាដែលអាចមានេិទ្ធិទ្ទ្ួ ល ដែលោក្់គេែ ើពាក្យេុំ
ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុគពញគលញ (រ ួមមានឯក្សារ/ព័ត្៌មានដែលពាក្់ព័នធ) និខអ្ែ ក្ដែលត្ត្ូវបានចត្់ទ្ុក្ថាអាចមានេិទ្ធិទ្ទ្ួ ល
បានជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុគោយ Care New England។
រគបៀបោក្់ពាក្យ - FAP និខទ្ត្មខ់ដបបបទ្ដែលទក្់ទ្ខអាចទ្ទ្ួ លបាន/បំគពញ/ោក្់គេែ ើែូចខាខគត្កាម៖











គេែ ើេុំឯក្សារតាមេំបុត្ត្ថ្ត្បេណីយ៍/ ឬចូ លគៅគោយផ្ទាល់ គៅទ្ីតាំខមណឌលមនា ីរគពទ្យ CNE ្មួ យខាខគត្កាម៖
o មនា ីរគពទ្យ Butler, Patient Financial Services, 345 Blackstone Blvd, Providence, RI 02906
o មនា ីរគពទ្យ Women & Infants, Patient Financial Services, 101 Dudley St, Providence, RI 02905
o មនា ីរគពទ្យ Kent, Patient Financial Services, 455 Tollgate Road, Warwick RI 02886
o មនា ីរគពទ្យ Memorial, Patient Financial Services, 111 Brewster St, Pawtucket, RI 02860
គោលនគោបាយជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុរបេ់ Care New England គឺក្៏អាចរក្បានតាមការគេែ ើេុំ តាមេំបុត្ត្ថ្ត្បេណីយ៍
ឬគោយផ្ទាល់គៅមណឌលមនា ីរគពទ្យ CNE ណមួ យដែលបានរាយគ្ាោះខាខគលើផ្ខដែរ។
គេែ ើេុំឱ្យគគគផ្ញើឯក្សារគៅឱ្យអ្ែ ក្តាមថ្ត្បេណីយ៍ គោយទ្ូ រេ័ពាគៅគេវាហិរញ្ញ វត្ថុអ្ែក្ជមង ឺរបេ់ Care New England
តាមគលខ 401-921-7200។
ទញយក្ឯក្សារពីគគហទ្ំព័ររបេ់ Care New England ៖ www.carenewengland.org។
គផ្ញើពាក្យេុំដែលបំគពញរ ួចតាមថ្ត្បេណីយ៍ ឬយក្គៅោក្់ គោយផ្ទាល់ (ជាមួ យឯក្សារ/ព័ត្៌មានទ ំខអ្េ់ដែល
បានបញ្ជជក្់គៅក្នុខគេចក្ត ីដណន្ទំពាក្យេុំ) គៅកាន់មណឌលមនា ីគពទ្យ CNE ្មួ យដែលបានរាយគ្ាោះខាខគលើ។
គេចក្ត ីេគត្មចអ្ំពីភាពអាចមានេិទ្ធិទ្ទ្ួ លបានជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ - ជាទ្ូ គៅ បុគរលដែលអាចមានេិទ្ធិទ្ទ្ួ លគឺអាច
ទ្ទ្ួ លបានជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ គោយគត្បើត្បាេ់មាត្ត្ោានរំក្ិល គៅគពលត្បាក្់ចំណូលត្គួ សាររបេ់ពួក្គគគឺគៅ ឬគត្កាម
300% ថ្នគោលការណ៍ដណន្ទំភាពត្ក្ីត្ក្េហព័នធរបេ់រោាភិបាលេហព័នធ (FPG)។ េិទ្ធិទ្ទ្ួ លបានជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ
មានន័យថា បុគរលដែលអាចមានេិទ្ធិទ្ទ្ួ លនឹខមានការដលទ ំដែលត្ត្ូវបានធាន្ទរា៉ាប់រខគពញគលញ ឬគោយដផ្ែ ក្
គហើយពួ ក្គគនឹខមិនត្ត្ូវបានគចញវ ិក្ក យបត្ត្ឱ្យគត្ចើនជាខ "ចំនួនដែលបានគចញវ ិក្ក យបត្ត្ជាទ្ូ គៅ" (AGB) គន្ទោះ
គែើយគៅឱ្យបុគរលដែលបានធាន្ទ (AGB ែូ ចដែលបានក្ំណត្់ក្នុខដផ្ែ ក្ IRS 501(r) គោយគេវាត្បាក្់ចំណូលថ្ផ្ា ក្នុខ)
។ ក្ត្មិត្ជំនួយហរ ិញ្ញ វត្ថុ ដែលដផ្ែ ក្ទ ំខត្េ ុខគលើត្បាក្់ចំណូលត្គួ សារ និខ FPG គឺ៖
ត្បាក្់ចំណូលត្គួ សារគៅ 0 ែល់ 200% ថ្ន FPG ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុគពញគលញ, $0 គឺអាចគចញវ ិក្ក យបត្ត្គៅឱ្យអ្ែ ក្ជមង ឺ
បាន។
ត្បាក្់ចំណូលត្គួ សារគៅ 201-300% ថ្ន FPG, ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុគោយដផ្ែ ក្ AGB គឺអាចគចញវ ិក្ក យបត្ត្ជាអ្ត្ិបរមា
គៅឱ្យអ្ែ ក្ជមង ឺបាន។

ចំ្៖ំ លក្េ ណៈវ ិនិចឆ័យគផ្េខដែលគលើេពី FPG ក្៏ត្ត្ូវបានពិចរ្ផ្ខដែរ (ឧទហរណ៍ ភាពអាចរក្បាននូ វសាច់ត្បាក្់ ឬ
ត្ទ្ពយេក្មា គផ្េខគទ្ៀត្ ដែលអាចបដមៃ ខគៅជាសាច់ត្បាក្់ គហើយគលើេត្បាក្់ចំណូលត្បចំដខដែលទក្់ទ្ខនឹខការចំ្យ
របេ់ត្គួ សារត្បចំដខ) ដែលអាចជាលទ្ធ ផ្លថ្នការគលើក្ដលខគៅែល់គពលខាខមុខ។ ត្បេិនគបើោានត្បាក្់ចំណូលត្គួ សារត្ត្ូវ
បានរាយការណ៍ ព័ត្៌មាននឹខត្ត្ូវបានត្ត្មូវឱ្យមានតាមរគបៀបដែលគេចក្ត ីត្ត្ូវការត្បចំថ្លង ត្ត្ូវបានបំគពញ។ Care New
England ពិនិត្យពាក្យេុំោក្់គេែ ើរ ួចដែលគពញគលញគែើខ វ ិញ គហើយេគត្មចគលើភាពមានេិទ្ធិទ្ទ្ួ លបានជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុគោយ
គោខតាមគោលនគោបាយជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុរបេ់ Care New England។ ពាក្យេុំមិនគពញគលញគឺមិនត្ត្ូវបានពិចរ្
បុដនត គបក្េ ជនគឺត្ត្ូវបានជូ នែំណឹខ និខត្ត្ូវបានផ្ត ល់ឱ្កាេឱ្យផ្ត ល់នូវឯក្សារ/ព័ត្៌មានដែលខែ ោះខាត្។
Care New England ក្៏បក្ដត្ប FAP, ទ្ត្មខ់ដបបបទ្ពាក្យេុំ FAP និខគេចក្ត ីេគខេ បភាសាមិនេមុគសាាញថ្ន FAP របេ់ខល ួន
ជាភាសាែថ្ទ្ ដែលជាភាសាចមបខរបេ់អ្ែក្រេ់គៅថ្នេហគមន៍ដែលបគត្មើគោយ Care New England ត្ំ្ខឱ្យ 5 ភាគ
រយ ឬ 1,000; ្មួ យដែលត្ិចជាខ; ថ្នចំនួនត្បជាជនបុគរលមាែក្់ៗដែលទ្ំនខជាទ្ទ្ួ លរខ ឬជួ បត្បទ្ោះគោយ Care New

England។ ក្ំដណបក្ដត្បគឺអាចរក្បានតាមការគេែ ើេុំគោយផ្ទាល់ ឬគៅអាេយោានខាខគត្កាម; និខគៅគលើគគហទ្ំព័ររបេ់
Care New England។
េត្មាប់ជំនួយ ជំនួយការ ឬេំណួរគផ្េខៗ េូ មចូ លគមើល ឬទ្ូ រេ័ពា៖ ន្ទយោានគេវាហិរញ្ញ វត្ថុអ្ែក្ជមង ឺរបេ់ Care New
England តាមគលខ 401-921-7200; ចូ លគោយផ្ទាល់ មក្កាន់ទ្ីតាំខ CNE មណឌលមនា ីរគពទ្យ្មួ យដែលបានរាយគ្ាោះ
ខាខគលើ គៅថ្លង ច័នា ែល់ថ្លង េុត្ក្ ចប់ពីគមាខ 8 ត្ពឹក្ ែល់គមាខ 4 រគេៀល។

