
Care New England 

គោលនគោបាយជំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុ - គេចក្ត ីេគខេបភាសាមិនេម ុ គសាា ញ 

 

 

ក្មា វធិី / គោលនគោបាយជំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុ (FAP) Care New England មានគែើមបីផ្ដល់ជូនឳពុក្មាត យដែលមានេិទ្ធ ិទ្ទួ្ល

បាន នូវគេវាេគគ រ្ ោះបន្ទា ន់ដែលបញុ្្ោះថ្លៃ ឬគេវាដលទេំុខភាពដែលចំបាច់តាមគវជជសាគេត គោយដផ្ែក្ ឬគពញគលញ ដែលផ្ត

ល់ឱ្យគោយ Care New England ដែលរមួមាន 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 និខសាា ប័នដែល

ពាក្់ព័នធេំខាន់ៗទខំឡាយគឺត្គៅគនោះត្ត្វូបានគៅកាត្់ថា Care New England។ អ្ែក្ជមង ឺដែលក្ំពុខដេែ ខរក្ជំនួយហិរញ្ញ

វត្ថ ុត្ត្ូវដត្គេែ ើេំុក្មា វធិី ដែលត្ត្វូបានេគខេបគៅទ្ីគនោះ។ 

គេវាដែលអាចមានេិទ្ធ ិទ្ទួ្ល - គេវាដលេគគ រ្ ោះបន្ទា ន់ ឬគេវាដលទេំុខភាពដែលចំបាច់តាមគវជជសាគេដ គផ្េខគទ្ៀត្ ដែល

បានផ្ដល់ឱ្យគោយ Care New England និខគចញវកិ្កយបត្ត្គោយ Care New England។ FAP អ្នុវត្តដត្គលើគេវាក្មាគផ្េខៗ

ដែលបានគចញវកិ្កយបត្ត្គោយ Care New England ប ុគ ណ្ ោះ។ គេវាក្មាគផ្េខគទ្ៀត្ដែលបានគចញវកិ្កយបត្ត្ោច់គោយ

ដែក្គោយអ្ែក្ផ្តល់គេវាែថ្ទ្ ែូចជា ត្គូគពទ្យ ឬមនា ីរពិគសាធន៍ន្ទន្ទ គឺមិនអាចមានេិទ្ធ ិទ្ទួ្លគៅគត្កាម FAP គែើយ។ 

អ្ែក្ជមង ឺដែលអាចមានេិទ្ធ ិទ្ទួ្ល - អ្ែក្ជមង ឺដែលក្ំពុខទ្ទួ្លបានគេវាដែលអាចមានេិទ្ធ ិទ្ទួ្ល ដែលោក្់គេែ ើពាក្យេុំ

ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុគពញគលញ (រមួមានឯក្សារ/ព័ត្៌មានដែលពាក្់ព័នធ ) និខអ្ែក្ដែលត្ត្ូវបានចត្់ទ្ុក្ថាអាចមានេិទ្ធ ិទ្ទួ្ល

បានជំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុគោយ Care New England។ 

រគបៀបោក្់ពាក្យ - FAP និខទ្ត្មខ់ដបបបទ្ដែលទក្់ទ្ខអាចទ្ទួ្លបាន/បំគពញ/ោក្់គេែ ើែូចខាខគត្កាម៖ 

 គេែ ើេុំឯក្សារតាមេំបុត្ត្ថ្ត្បេណីយ៍/ ឬចូលគៅគោយផ្ទា ល់គៅទ្ីតំាខមណឌ លមនា ីរគពទ្យ CNE ្មួយខាខគត្កាម៖  

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 វត្ថ ុរបេ់ Care New England គឺក្៏អាចរក្បានតាមការគេែ ើេុំ តាមេំបុត្ត្ថ្ត្បេណីយ៍ 

ឬគោយផ្ទា ល់គៅមណឌ លមនា ីរគពទ្យ CNE ណមួយដែលបានរាយគ ា្ ោះខាខគលើផ្ខដែរ។ 

 គេែ ើេុំឱ្យគគគផ្ញើឯក្សារគៅឱ្យអ្ែក្តាមថ្ត្បេណីយ៍ គោយទូ្រេ័ពាគៅគេវាហិរញ្ញ វត្ថ ុអ្ែក្ជមង ឺរបេ់ Care New England 

តាមគលខ 401-921-7200។ 

 ទញយក្ឯក្សារពីគគហទ្ំព័ររបេ់ Care New England ៖ www.carenewengland.org។ 

 គផ្ញើពាក្យេំុដែលបំគពញរចួតាមថ្ត្បេណីយ៍ ឬយក្គៅោក្់គោយផ្ទា ល់ (ជាមួយឯក្សារ/ព័ត្៌មានទខំអ្េ់ដែល

បានបញ្ជជ ក្់គៅក្ន ុខគេចក្ត ីដណនំ្ទពាក្យេុំ) គៅកាន់មណឌ លមនា ីគពទ្យ CNE ្មួយដែលបានរាយគ ា្ ោះខាខគលើ។  

 គេចក្ត ីេគត្មចអ្ំពីភាពអាចមានេិទ្ធ ិទ្ទួ្លបានជំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុ  - ជាទូ្គៅ បុគរលដែលអាចមានេិទ្ធ ិទ្ទួ្លគឺអាច

ទ្ទួ្លបានជំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុ គោយគត្បើត្បាេ់មាត្ត្ោា នរំក្ិល គៅគពលត្បាក្់ចំណូលត្គួសាររបេ់ពួក្គគគឺគៅ ឬគត្កាម 

300% ថ្នគោលការណ៍ដណនំ្ទភាពត្ក្ីត្ក្េហព័នធ របេ់រោា ភិបាលេហព័នធ  (FPG)។ េិទ្ធ ិទ្ទួ្លបានជំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុ

មានន័យថា បុគរលដែលអាចមានេិទ្ធ ិទ្ទួ្លនឹខមានការដលទដំែលត្ត្វូបានធាន្ទរា៉ា ប់រខគពញគលញ ឬគោយដផ្ែក្ 

គហើយពួក្គគនឹខមិនត្ត្វូបានគចញវកិ្កយបត្ត្ឱ្យគត្ចើនជាខ "ចំនួនដែលបានគចញវកិ្កយបត្ត្ជាទូ្គៅ" (AGB) គន្ទោះ

គែើយគៅឱ្យបុគរលដែលបានធាន្ទ (AGB ែូចដែលបានក្ំណត្់ក្ន ុខដផ្ែក្ IRS 501(r) គោយគេវាត្បាក្់ចំណូលថ្ផ្ាក្ន ុខ)

។ ក្ត្មិត្ជំនួយហរញិ្ញ វត្ថ ុ ដែលដផ្ែក្ទខំត្េខុគលើត្បាក្់ចំណូលត្គួសារ និខ FPG គឺ៖ 

 ត្បាក្់ចំណូលត្គួសារគៅ 0 ែល់ 200% ថ្ន FPG ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុគពញគលញ, $0 គឺអាចគចញវកិ្កយបត្ត្គៅឱ្យអ្ែក្ជមង ឺ

បាន។ 

 ត្បាក្់ចំណូលត្គួសារគៅ 201-300% ថ្ន FPG, ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុគោយដផ្ែក្ AGB គឺអាចគចញវកិ្កយបត្ត្ជាអ្ត្ិបរមា

គៅឱ្យអ្ែក្ជមង ឺបាន។ 

ចំ្៖ំ លក្េណៈវនិិចឆ ័យគផ្េខដែលគលើេពី FPG ក្៏ត្ត្វូបានពិចរ្ផ្ខដែរ (ឧទហរណ៍ ភាពអាចរក្បាននូវសាច់ត្បាក្់ ឬ

ត្ទ្ពយេក្មាគផ្េខគទ្ៀត្ ដែលអាចបដមៃខគៅជាសាច់ត្បាក្់ គហើយគលើេត្បាក្់ចំណូលត្បចំដខដែលទក្់ទ្ខនឹខការចំ្យ

របេ់ត្គួសារត្បចំដខ) ដែលអាចជាលទ្ធផ្លថ្នការគលើក្ដលខគៅែល់គពលខាខមុខ។ ត្បេិនគបើោា នត្បាក្់ចំណូលត្គួសារត្ត្វូ

បានរាយការណ៍ ព័ត្៌មាននឹខត្ត្វូបានត្ត្មូវឱ្យមានតាមរគបៀបដែលគេចក្ត ីត្ត្ូវការត្បចំថ្លងត្ត្វូបានបំគពញ។ Care New 

England ពិនិត្យពាក្យេុំោក្់គេែ ើរចួដែលគពញគលញគែើខវញិ គហើយេគត្មចគលើភាពមានេិទ្ធិទ្ទួ្លបានជំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុគោយ

គោខតាមគោលនគោបាយជំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុ របេ់ Care New England។ ពាក្យេុំមិនគពញគលញគឺមិនត្ត្ូវបានពិចរ្ 

ប ុដនត គបក្េជនគឺត្ត្វូបានជូនែំណឹខ និខត្ត្វូបានផ្តល់ឱ្កាេឱ្យផ្តល់នូវឯក្សារ/ព័ត្៌មានដែលខែោះខាត្។ 

Care New England ក្៏បក្ដត្ប FAP, ទ្ត្មខ់ដបបបទ្ពាក្យេុំ FAP និខគេចក្ត ីេគខេបភាសាមិនេម ុ គសាា ញថ្ន FAP របេ់ខល នួ

ជាភាសាែថ្ទ្ ដែលជាភាសាចមបខរបេ់អ្ែក្រេ់គៅថ្នេហគមន៍ដែលបគត្មើគោយ Care New England ត្ំ្ខឱ្យ 5 ភាគ

រយ ឬ 1,000; ្មួយដែលត្ិចជាខ; ថ្នចំនួនត្បជាជនបុគរលមាែ ក្់ៗដែលទ្ំនខជាទ្ទួ្លរខ ឬជួបត្បទ្ោះគោយ Care New 

http://www.carenewengland.org/


England។ កំ្ដណបក្ដត្បគឺអាចរក្បានតាមការគេែ ើេុំគោយផ្ទា ល់ ឬគៅអាេយោា នខាខគត្កាម; និខគៅគលើគគហទ្ំព័ររបេ់ 

Care New England។ 

េត្មាប់ជំនួយ ជំនួយការ ឬេំណួរគផ្េខៗ េូមចូលគមើល ឬទូ្រេ័ពា៖ ន្ទយោា នគេវាហិរញ្ញ វត្ថ ុអ្ែក្ជមង ឺរបេ់ Care New 

England តាមគលខ 401-921-7200; ចូលគោយផ្ទា ល់ មក្កាន់ទ្ីតំាខ CNE មណឌ លមនា ីរគពទ្យ្មួយដែលបានរាយគ ា្ ោះ

ខាខគលើ គៅថ្លងច័នា  ែល់ថ្លងេុត្ក្ ចប់ពីគមា ខ 8 ត្ពឹក្ ែល់គមា ខ 4 រគេៀល។ 


