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កាលបរច្ឆទដែលមានប្បសទភាព៖ 12/1/1998

កាលបរច្ឆទប្ពមច្ប្ពៀងឆងច្ប្កាយ៖ 3/1/2007

កាលបរច្ឆទពនត្យច្ ងវញ៖  10/26/15 

កាលបរច្ឆទពនត្យបន្ទប៖ 10/26/18 

មាសកមសទ៖  ច្ោក Patrick McDermott អនប្បធាន
ដនែកវែតឆំណល

ត្បនច្ោលនច្ោបាយ៖  ហរញ្វត្ 

ឯកសាច្ោង៖  ច្សវាហរញ្វត្អកជង 

ច្ោលនច្ោបាយសីពដ កីារច្ វ្ើវកិយក បប្ត្ និងការប្បមលូប្បាកស់ប្មាបម់នាីរច្ពទយ Sutter Health

ច្ោលបណំង 

ច្ោលបំណងននច្ោលនច្ោបាយគឺច្ែើមបនីតល់ទិសច្ៅឆាស់ោស់សប្មាបស់មាា រច្ប្បើប្បាស់កែុងមនាីរច្ពទយ Sutter Health 
ច្ែើមបចី្ វ្ើវកិកយបប្ត្ និងការប្បមូលប្បាកច់្ោយអនុច្ោមតាមឆាប ់ 

ច្ោលនច្ោបាយ 

ច្នះគឺជាច្ោលនច្ោបាយរបស់ Sutter Health ច្ែើមបចី្ វ្ើវកិកយបប្ត្ជូនអែកជំងឺ និងអែកបងប់្បាកដ់ែលជាភាគីទីបីឲ្យបានប្តឹ្ម 
ប្តូ្វទានច់្ពល និងអនុច្ោមតាមឆាប ់ និងបទបញ្ញ ត្តិ ែូឆជាមាប្តាននប្កមសុខភាព និងសុវត្ថភិាពប្បច្ទស កាលីហវ័រញ៉ា  
127400 និងបទបញ្ញ ត្តិច្ឆញច្ោយប្កសួងរត្ន្ទោរសហរែឋអាច្មរកិសថិត្ច្ប្កាមដនែក 501(r) ននប្កមប្បាកឆំ់ណូលននាកែុង។ 

វសិាលភាព 

ច្ោលនច្ោបាយច្នះអនុវត្តឆំច្ោះមនារីច្ពទយដែលបានទទួលអាជាា បណ័ណ ដែលប្បតិ្បត្តកិារច្ោយ Sutter Health ឬអងគភាពោក ់
ពន័ធ (ែូឆដែលបានកំណត្ត់ាមឆាបរ់បស់ Sutter Health) និងមនារីច្ពទយទាងំអស់ច្នេងច្ទៀត្ដែល Sutter Health និង /ឬអងគភាព 
ោកព់ន័ធមានការប្គបប់្គងការច្បាះច្នែ ត្ច្ោយផ្ទា ល់ និងប្បច្ោល ឬប្កុមហុ៊នឯកបុគគលដែលមានច្ប្ឆើនជាង 50% (ចាបពី់ច្ពល 
ច្នះត្ច្ៅែូឆជា “មនារីច្ពទយ” ឬ “មនារីច្ពទយ Sutter Health”។  ច្ោលនច្ោបាយច្នះកអ៏នុវត្តច្លើការភាែ កង់ារ ប្បមូលប្បាកដ់ែលច្ វ្ើ
ការជំនួសមនារីច្ពទយដែរ។ លុះប្តាដត្បញ្ជា កថ់ាច្ោលនច្ោបាយច្នះមនិអនុវត្តច្ៅច្លើប្គូច្ពទយពាបាល ឬអែកនដល់ការពាបាល 
រួមមានទាងំប្គូច្ពទយពាបាលច្ៅបនាបស់ច្្ងាគ ះបន្ទា នអ់ែកឯកច្ទសថាែ សំពឹកអែកជំន្ទញច្ប្បើវទិយុសកមម ប្គូច្ពទយ 
អែកឯកច្ទសច្ោគសា្សត ។ល។ ដែលមានច្សវាកមមមនិបូកបញ្ាូ លកែុងវកិកយបប្ត្មនាីរច្ពទយ។ ច្ោលនច្ោបាយច្នះមនិមាន
ការទូទាត្ប់្បាកជូ់នប្គូ ច្ពទយពាបាល ឬអែកនតល់ការពាបាលច្ទ។ ច្ៅរែឋកាលីហវ័រញ៉ា ប្គូច្ពទយពាបាលដនែកសច្្ងាគ ះ 
បន្ទា នដ់ែលនដល់ច្សវា សច្្ងាគ ះបន្ទា នច់្ៅកែុងមនាីរពទយត្ប្មូវឲ្យមានការឆុះ នលៃជូនអែកជំងឺដែលមនិមានការធាន្ទោា បរ់ង  
ឬអែកជំងឺដែលមានការឆំណាយនលៃពាបាលច្ប្ឆើនដែលសថិត្ច្ៅ ឬច្ប្កាម 350 ភាគរយននបន្ទា ត្ប់្កីប្ករបស់ហពន័ធ។
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និយមនយ័    
 

សកមមភាពប្បមូលប្បាកពិ់ច្សស សកមមភាព “សកមមភាពប្បមូលប្បាកពិ់ច្សស” មានែូឆខាងច្ប្កាម៖ 
 

(i) ោល់សកមមភាពទទួលប្បាកទូ់ទាត្ពី់អែកជំងឺដែលប្តូ្វមានែំច្ណើ រការតុ្ោការ ឬនៃូវឆាបរ់ួមមាន
ែូឆជាការោកោ់កយបណតឹ ង។ 
 

(ii) ច្នារបំណុលរបស់អែកជំងឺដែលជំោកម់នារីច្ពទយច្ៅភាគីមួយច្នេងច្ទៀត្ច្ោយមនិរួមមានភាែ កង់ារ
ប្បមូលប្បាក៖់ 

 
(iii) ការច្ វ្ើរបាយការណ៍ពត័្ម៌ានប្ត្ បអំ់ពីអែកជំងឺច្ៅភាែ កង់ារច្ វ្ើរបាយការណ៍កមាអីែកច្ប្បើប្បាស់ 

ឬការោិល័យកមា ី
 

(iv) រកាគណនី្ន្ទោរ 
 

(v) មានការចាបខ់ៃួនោកព់ន័ធនឹងការប្បមូលបំណុល 
 

(vi) ប្បាកឈ់្ែួលច្លើការតុ្បដត្ងមហូបអាហារ  
 

(vii) សិទធិឃាត្ទុ់កលំច្ៅសាថ ន ឬប្ទពយសមបត្តជិាកដ់សតង ឬប្ទពយសមបត្តិផ្ទា ល់ខៃួន 
 

(viii) ការោរប្ទពយសមបត្តជិាកដ់សតង ឬប្ទពយសមបតិ្តផ្ទា ល់ខៃួន 
 

(ix) ពនារច្ពល ឬបែិច្ស្ការពាបាលចាបំាឆដ់នែកច្លើសមតុ្លយបំណុលមានប្សាបក់ាលពី
នតល់ច្សវាច្លើកមុន ឬ   

 
(x) ទទួលបទបញ្ជា ឲ្យពិនិត្យ   
 

សកមមភាពប្បមូលប្បាកពិ់ច្សសមនិបញ្ាូ លកែុងការអះអាង ឬការប្បមូល សិទធិរកាប្ទពយដែលសថិត្ច្ៅច្ប្កាមដនែក 3040 ឬ 

3045 កែុងឆាបរ់ែឋបបច្វណី។  បដនថមច្លើសពីច្នះច្ទៀត្ ការបតឹងទាមទារកែុងនីតិ្វ ិ្ ីកេ័យ្នមនិដមនជា
សកមមភាពប្បមូលប្បាកពិ់ច្សសច្ទ។ 

 

អែកជំងឺ៖  អែកជំងឺរួមមានបុគគលដែលបានទទួលច្សវាច្ៅមនាីរច្ពទយ។ សប្មាបច់្ោលបំណងននច្ោលនច្ោបាយច្នះ អែកជំងឺ
រួមមានមនុសេដែលទទួលខុសប្តូ្វដនែកហិរញ្ញ វត្ថុច្លើការដលទារំបស់ពួកច្គ។   
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ច្ោលនច្ោបាយជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ៖ “ច្ោលនច្ោបាយជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ” ជាច្ោលនច្ោបាយសតីពីជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុរបស់
មនាីរច្ពទយ Sutter Health  (ជំនួយសបបុរស្ម)៌ ដែលពណ៌ន្ទអំពីកមមវ ិ្ ីជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុរបស់ Sutter Health—រួម
មានលកខខណឌ អែកជំងឺប្តូ្វច្ ៃ្ើយត្បច្ែើមបមីានសិទធិទទួលបានជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ កែូ៏ឆជាែំច្ណើ រការដែលអែកជំងឺអាឆោក់
ោកយសំុជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ។ 
 

ជំនួយហរិញ្ញ វត្ថុ៖ “ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ” សំច្ៅច្លើជំនួយសបបុរស្មច៌្ពញនលៃ និងជំនួយសបបុរស្ម ៌ ច្លើនលៃពាបាល 
មានត្នមៃខពស់ ច្ោយសារោកយទាងំច្ន្ទះបានកំណត្ក់ែុងច្ោលនច្ោបាយសតីពីជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុរបស់មនារីច្ពទយ Sutter 
Health (ជំនួយសបបុរស្ម)៌ 
 
ភាសាសំខានស់ប្មាបច់្ប្បើប្បាស់ច្ៅកដនៃងនតល់ច្សវារបស់មនារីច្ពទយ៖  
“ភាសាសំខានស់ប្មាបច់្ប្បើប្បាស់ច្ៅកដនៃងនតល់ច្សវារបស់មនារីច្ពទយ” គឺជាភាសាដែលមនុសេតិ្ឆជាង 1,000 ន្ទក ់ ឬ 5% 
ច្ៅកែុងសហគមនដ៍ែលមនាីរច្ពទយនតល់ច្សវាជូនច្ប្បើប្បាស់ច្ោយដនែកច្លើការវាយត្នមៃច្លើត្ប្មូវការសុខភាព 

សហគមនន៍្ទច្ពលលមីៗរបស់មនាីរច្ពទយ។   
 

អែកជំងឺដែលមនិមានការធាន្ទោា បរ់ង៖  “អែកជំងឺដែលមនិមានការធាន្ទោា បរ់ង” គឺជាអែកជំងឺដែលមនិមានភាគីទីបីជាអែកទូទាត្់
ប្បាកច់្លើការឆំណាយននៃពាបាលរបស់ពួកច្គរួមមានែូឆជា ោណិជាកមម ឬការធាន្ទែនទច្ទៀត្កមមវ ិ្ ី
អត្ថប្បច្ោជនច៍្លើការដលទាសុំខភាពដែលឧបត្ថមាច្ោយរោឋ ភបិាល ឬការទទួលខុសប្តូ្វរបស់ភាគីទីបី និងមាន
ទាងំអែកជំងឺដែលមានអត្ថប្បច្ោជនស៍ថិត្ច្ប្កាមប្បភពទូទាត្ប់្បាកសំ់ខានប់្តូ្វបានច្ប្បើប្បាស់អស់មុនច្ពលទទួលអនុញ្ជញ ត្។     

 

អែកជំងឺដែលមានការធាន្ទោាបរ់ង ៖  “អែកជំងឺដែលមានការធាន្ទោា បរ់ង” ជាអែកជំងឺដែលមានភាគីទីបីជាអែកទូទាត្ប់្បាក់
សប្មាបក់ារឆំណាយច្លើនលៃពាបាលរបស់ពួកច្គ។   

 

ការទទួលខុសប្ត្វូរបស់អែកជំងឺ  ៖  “ការទទួលខុសប្តូ្វរបស់អែកជំងឺ” គឺជាឆំនួនទឹកប្បាកដ់ែលអែកជំងឺមានការធាន្ទោា ប់
រងប្តូ្វទទូលខុសប្តូ្វច្លើការឆំណាយទឹកប្បាកខ់ៃួនឯងបន្ទា បពី់ការោា បរ់ងរបស់ភាគីទីបីរបស់អែកជំងឺកំណត្ឆំ់នួន
អត្ថប្បច្ោជនរ៍បស់អែកជំងឺ។  

 
ភាែ កង់ារប្បមូលប្បាក ់៖  “ភាែ កង់ារប្បមូលប្បាក”់ គឺជាអងគភាពដែលមនាីរច្ពទយឲ្យឆូលរួមច្ែើមបបីនត ឬប្បមូលការបងប់្បាកពី់អែក
ជំងឺ។ 

 
ការគិត្នលៃកែុងវកិកយបប្ត្៖  “ការគិត្នលៃកែុងវកិកយបប្ត្” ជាឆំនួនមនិបានបញ្ាុ ះត្នមៃដែលជាវកិកយបប្ត្សមាា រ និងច្សវាកមម។ 

 
 

នីតិ្វ ិ្ ី  
 

A.  ឆុះវកិកយបប្ត្ែល់អែកទូទាត្ប់្បាកជ់ាភាគីទីបី  
 

1.  ការទទួលបានពត័្ម៌ានោា បរ់ង៖  មនារីច្ពទយប្តូ្វខិត្ខំប្បឹងដប្បងទទួលពត័្ម៌ានពីអែកជំងឺសដីពីការធាន្ទ ឬការ
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ឧបត្ថមាឯកជន ឬសាធារណៈអាឆោា បរ់ងច្លើច្សវាកមមទាងំប្សុង ឬមួយដនែកដែលមនាីរច្ពទយប្បគល់ជូន
អែកជំងឺ។   
 

2.  ឆុះវកិកយបប្ត្ែល់អែកទូទាត្ប់្បាកជ់ាភាគីទីបី៖  មនាីរច្ពទយប្តូ្វបនតទាមទារឆំនួនទឹកប្បាកដ់ែលអែកទូទាត្់
ជាភាគីទីបីច្ោយយកឆិត្តោករ់ួមមានែូឆជាអែកទូទាត្ប់្បាកដ់ែលមានជាបកិ់ឆាសនា និងមនិជាបកិ់ឆា
សនាអែកទូទាត្សំ់ណងបំណុល និងអែកធាន្ទច្ោយសវ័យប្បវត្តិ និងអែកទូទាត្ប់្បាកស់ប្មាបក់មមវ ិ្ ី
រោឋ ភបិាលដែលអាឆទទួលខុសប្តូ្វដនែកហិរញ្ញ វត្ថុសប្មាបក់ារដលទាអំែកជំងឺ។  Sutter Health នឹងច្ វ្ើ
វកិកយបប្ត្ជូនអែកបងប់្បាកជ់ាភាគីទីបីប្សបឆាបដ់នែកច្លើពត័្ម៌ានដែលនតល់ និងបញ្ជា កច់្ោយអែកជំងឺ ឬ
អែកតំ្ណាងរបស់ពួកច្គឲ្យទានច់្ពលច្វោ។   

 
3.  ែំច្ណាះប្សាយជច្មាៃ ះជាមួយអែនឹងកបងប់្បាកជ់ាភាគីទីបី៖  មុនចាបច់្នតើមជច្មាៃ ះ ឬមជឈត្តកមមប្បនងំនឹង
អែកទូទាត្ប់្បាកជ់ាភាគីទីបី មនាីរច្ពទយប្តូ្វប្បឹកា និងអនុវត្តច្ោលនច្ោបាយសប្មាបក់ារនតួឆច្នតើមជច្មាៃ ះ ឬ
មជឈត្តកមមប្បនងំអែកទូទាត្ប់្បាកជ់ាភាគីទីបី។ 

 

B.  ការឆុះវកិដយបប្ត្៖   បុគគលមាែ ក់ៗ របស់មនាីរច្ពទយដែលទទួលខុសប្តូ្វច្លើហរិញ្ញ វត្ថុ ឬអែកឌីសាញ ប្តូ្វជប្មាបែល់
អាជាា ្រអំពីច្សវារបស់ Sutter Health ច្ែើមបបីនតប្បមូលប្បាកពី់អែកជំងឺ។   

 

1.  ការឆុះវកិកយបប្ត្ជូនអែកជំងឺដែលមានការធាន្ទោា បរ់ង៖ 
មនាីរច្ពទយប្តូ្វច្ វ្ើវកិកយបប្ត្ភាៃ មៗជូនអែកជំងឺដែលមានការធាន្ទោា បរ់ងនូវឆំនួនទឹកប្បាកដ់ែលអែកជំងឺប្តូ្វ
បងែូ់ឆបានគណន្ទច្ោយការមានពនយល់ពីអត្ថប្បច្ោជន ៍(EOB) និងកំណត្ច់្ោយអែកទូទាត្ប់្បាក់
ជាភាគីទីបី 
 

2.  ការច្ វ្ើវកិកយបប្ត្ជូនអែកជំងឺដែលមនិមានការធាន្ទោា បរ់ង៖  មនារីច្ពទយឆុះវកិកយបប្ត្ជូនអែកជំងឺដែលមនិ
មានការធាន្ទោា បរ់ងច្លើសមាា រ និងច្សវាកមមដែលមនាីរច្ពទយបាននតល់ឲ្យ ច្ោយគិត្នលៃឆុះកែុងវកិកយបប្ត្ 
របស់មនារីច្ពទយ តិ្ឆជាងការបញ្ាុ ះត្នមៃសប្មាបអ់ែកជំងឺដែលមនិមានការធាន្ទោា បរ់ងតាមលកខណៈសតងោ់រ 
ឬការបញ្ាុ ះត្នមៃសប្មាបអ់ែកជំងឺដែលមនិមានការធាន្ទោា បរ់ងច្ៅតាមជនបទមានែូឆខាងច្ប្កាម៖ 

a.  ការបញ្ាុ ះត្នមៃសប្មាបអ់ែកជំងឺដែលមនិមានការធាន្ទោា បរ់ងតាមលកខណៈសតងោ់រ៖  ឆុះនលៃ 40% 

កែុងវកិកយបប្ត្សប្មាបអ់ែកជំងឺដែលសប្មាកច្ៅមនាីរច្ពទយ និងឆុះនលៃ 20% កែុងវកិកយបប្ត្សប្មាបអ់ែក 
ជំងឺដែលមនិសប្មាកច្ៅមនាីរច្ពទយ។ 
 

 ការបញ្ាុ ះត្នមៃសប្មាបអ់ែកជំងឺដែលមនិមានការធាន្ទោា បរ់ងច្ៅតាមជនបទ៖  ការឆុះនលៃ 20% 
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ច្លើវកិកយបប្ត្សប្មាបក់ារនតល់ច្សវាកមមែល់អែកជំងឺដែលសាែ កច់្ៅមនាីច្ពទយ និងច្ប្ៅមនាចី្ពទយច្ៅ
មនាីរច្ពទយតាមជនបទ។  មនាីរច្ពទយ Sutter Lakeside Hospital និងមណឌ លសុខភាពមនាីរច្ពទយ 
Sutter Coast និងមនាីរច្ពទយ Sutter Amador គឺជាមនាីរច្ពទយច្ៅជនបទ។ 

 

ការបញ្ាុ ះត្នមៃសប្មាបអ់ែកជំងឺដែលមនិមានការធាន្ទោា បរ់ងគឺជាមនិអនុវត្តឆំច្ោះអែកជំងឺដែលមាន
លកខណៈសមបត្តបិ្គបប់្ោនច់្ែើមបទីទួលបានជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ ឬច្សវាកមមដែលបានបញ្ាុ ះត្នមៃរួឆច្ហើយ
ច្ទ (ឧទាហរណ៍ កញ្ា បប់ញ្ាុ ះត្នមៃសប្មាបច់្សវាដកសមផសេ)។  ត្នមៃកញ្ា ប ់និងច្កសមនិប្តូ្វមានការ
ទូរទាត្ប់្បាកច់្នះច្ទ ច្ោយសារមានឆំនួនតិ្ឆជាងឆំនួនដែលមនាីរច្ពទយបានគិត្ទុកដែលច្ វ្ើការបញ្ាុ ះ
ត្នមៃអែកជំងឺដែលមនិមានធាន្ទោា បរ់ងដែលច្ វ្ើការគិត្តាមវកិកយបប្ត្ឆំច្ោះច្សវាកមម។   

 

3. ពត័្ម៌ានសតីពីជំនួយ ហរិញិ្ញ វត្ថុ៖    
វកិកយបប្ត្ទាងំអស់របស់អែកជំងឺបានបញ្ាូ លោា ងប្តឹ្មប្តូ្វច្ោយភាា បម់កជាឧបសមពន័ធ A ឆំច្ោះ
ច្ោលនច្ោបាយដែលបានបញ្ាូ លទាងំអស់សតីពីជំនួញហិរញិ្ញ វត្ថុដែលអែកជំងឺដែលមានលកខណៈសមបត្តិ
ប្គបប់្ោន។់ 

 

 4. របាយការណ៍លមែតិ្៖ អែកជំងឺទាងំអស់អាឆច្សែើសំុ របាយការណ៍លមែតិ្សប្មាប ់គណនីរបស់ពួកច្គបាន
ប្គបច់្ពលច្វោ។ 

 

5. ការបញ្ាុ ះតំ្នល រហ័ស៖   វកិកយបប្ត្អែកជំងឺទាងំអស់ប្តូ្វបញ្ាូ លពត័្ម៌ានអំពីការបញ្ខុ ះត្នមៃរហ័ស ការបញ្ាុ ះ
ត្នមៃរហ័សជាវកិកយបប្ត្មនារីច្ពទយបដនថមដែលមានជូនអែកជំងឺមនិមានធាន្ទោា បរ់ង  ការបញ្ាុ ះត្នមៃរហ័ស
គឺការបញ្ាុ ះតំ្នល 10% ននឆំនួនជំោកអ់ែកជំងឺដែលមនិមានធាន្ទោា បរ់ង ច្ប្កាយពីប្បកាសការបញ្ាុ ះត្នមៃ   
អែកជំងឺដែលមនិមានធាន្ទោា បរ់ងមានសិទធិឆំច្ោះការបញ្ាុ ះត្នមៃច្នះ ប្បសិនច្បើបងប់្បាកច់្ពលនដល់ច្សវា 
ឬកែុងរយៈច្ពល 30 នលៃែំបូងននវកិកយបប្ត្អែកជំងឺ 

 

6. ជច្មាៃ ះ៖  អែកជំងឺអាឆជាជំទាស់ឆំច្ោះសមាា រ និងការទូទាត្ក់ែុងវកិកយបប្ត្របស់ពួកច្គ។  ែំបូង អែកជំងឺ
ប្បដហលជាច្ វ្ើការជំទាស់ច្ោយោយោកអ់កេរ ឬទូរស័ពាច្ៅអែកតំ្ណាយច្សវាអតិ្លិជន។  ប្បសិនច្បើ
អែកជំងឺច្សែើសំុឯកសារោកព់ន័ធនឹងវកិកយបប្ត្ទូទាត្ ់ ច្ន្ទះសមាជិកបុគគលិកនឹងខិត្ខំឲ្យអស់ពីលទធភាព
ច្ែើមបនីដល់ឯកសារដែលបានច្សែើសំុកែុងរយៈច្ពល (10) នលៃ។  មនារីច្ពទយនឹងកានក់ាបគ់ណនីសប្មាបរ់យៈ
ច្ពលោា ងច្ហាឆណាស់ (30) នលៃ បន្ទា បពី់អែកជំងឺចាបច់្នដើមជំទាស់ មុនច្ពលឆូលរួមកែុងសកមមភាពប្បមូល
ប្បាកប់នត ច្ទៀត្។ 
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C. ការអនុវត្តការប្បមូលប្បាក ់ 

1. ការអនុវត្តការប្បមូលប្បាកទូ់ច្ៅ៖    ទាកទ់ងនឹងច្ោលនច្ោបាយ មនាីរច្ពទយនឹងចាត្ត់ាងំលទធភាព
ប្បមូលប្បាកច់្ោយសមច្ហតុ្នលច្ែើមបទីទួលបានការទូទាត្ប់្បាកពី់អែក ជំងឺ។  សកមមភាពប្បមូលប្បាក់
ទូច្ៅប្បដហលជារួមបញ្ាូ លទាងំការច្ឆញរបាយការណ៍អែកជំងឺ ច្ៅទូរស័ពា និងបញ្ាូ នរបាយការណ៍ដែល
បានច្នាើច្ៅអែកជំងឺ ឬអែកធាន្ទ។ មនាីរប្តូ្វដត្បច្ងកើត្ទប្មងក់ារច្ែើមបធីាន្ទថាសំណួររបស់អែកជំងឺ និងការ
ជំទាស់ឆំច្ោះវកិកយបប្ត្ទូទាត្ដ់ែលប្តូ្វបានដសវងរក និងដកត្ប្មូវឲ្យបានប្តឹ្មប្តូ្វច្ោយមានការតាមោន
ជាមួយអែកជំងឺោា ងច្ទៀងទាត្។់  

 

2. ការហាមឃាត្ឆំ់ច្ោះសកមមភាពប្បមូលប្បាកដ់ែលខុសពី្មមតា៖  មនាីរច្ពទយ និងភាែ កង់ារប្បមូលប្បាកម់និ
ប្ត្វូចាត្ត់ាងំសកមមភាពប្បមូលប្បាកដ់ែលខុសពី្មមតាកែុងច្ោលបំណងប្បមូលប្បាកពី់អែកជំងឺច្ទ។   

 

3. មនិមានការប្បមូលប្បាកក់ែុងអំ ុងច្ពលែំច្ណើ រការច្សែើសំុជំនួយដនែកហិរញ្ញ វត្ថុច្ន្ទះច្ទ៖  មនាីរច្ពទយ និង
ភាែ កង់ារប្បមូលប្បាកម់និមានបំណងប្បមូលប្បាកពី់អែកជំងឺដែលបានោកជូ់នោកយច្សែើសំុជំនួយហរិញ្ញ វត្ថុ
ច្ទ ច្ហើយប្តូ្វប្បគល់វញិនូវឆំនួនទឹកប្បាកដ់ែលទទួលបានពីអែកជំងឺច្ៅមុន ឬអំ ុងច្ពលរងច់ាោំកយច្សែើ
សំុរបស់អែកជំងឺ។  

 

4. ការហាមឃាត្ឆំ់ច្ោះការច្ប្បើប្បាស់ពត័្ម៌ានដែលបានមកពីោកយច្សែើសំុជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ៖  មនាចី្ពទយ និង
ភាែ កង់ារប្បមូលប្បាកប់្បដហលជាមនិច្ប្បើប្បាស់ពត្ម៌ានសកមមភាពប្បមូលប្បាកណ់ាមួយដែលបានមកពីអែ
កជំងឺច្ទ អំទបុងច្ពលែំច្ណើ ការោកយច្សែើសំុជំនួយហិញ្ជញ វត្ថុ។  កែុងដនែកច្នះ មនិមានការហាមឃាត្ឆំ់ច្ោះ
ការច្ប្បើប្បាស់ពត្ម៌ានដែលបានមកពីមនាីច្ពទយ ឬភាែ កង់ារប្បមូលប្បាកច់្ោយឯកោជយននសិទធែំច្ណើ រការ
ជំនួយហិញ្ជញ វត្ថុច្ទ។ 

 

5. ដននការទូទាត្៖់   
 

i.  អែកជំងឺដែលមានសិទធ៖ិ មនាចី្ពទយ និងភាែ កង់ារប្បមូលប្បាកជំ់នួសទាងំអស់ប្តូ្វនដល់ជូនអែកជំងឺ
ដែលមនិមានធាន្ទោា បរ់ង និងអែកជំងឺមួយឆំនួនដែលមានលកខណៈសមបត្តបិ្គបប់្ោនស់ប្មាប់
ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុដែលមានជច្ប្មើសបញ្ាូ លកែុងកិឆាប្ពមច្ប្ពៀងទូទាត្ដ់ែលមានការទទួលខុសប្តូ្វឆំ
ច្ោះអែកជំងឺ (សប្មាបអ់ែកជំងឺមានធាន្ទោា បរ់ង)់ និងឆំនួនែច៏្ប្ឆើនច្នេងច្ទៀត្ប្តូ្វហួសច្ពល។  
មនាីច្ពទយប្បដហលកប៏ញ្ាូ លច្ៅកែុងដននការទូទាត្ស់ប្មាបអ់ែកជំងឺមានធាន្ទោា បរ់ងដែលមនិមាន
លទធភាពទូទាត្ល់កខណៈរចំ្ោះ។ 
 

ii. លកខខណឌ ដននការទូទាត្៖់  ដននការទូទាត្ទ់ាងំអស់នឹងមនិគិត្ការប្បាកច់្ទ។  អែកជំងឺមាន 
ឱកាសឆរចារនឹងលកខខណឌ ននដននការទូទាត្។់  ប្បសិនច្បើមនាចី្ពទយ និងអែកជំងឺមនិអាឆយល់
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ប្ពមឆំច្ោះលកខខណឌ ននដននការទូទាត្ ់ មនាីច្ពទយប្តូ្វពនារច្ពលដននការទូទាត្ដ់ែលមានជច្ប្មើ
សដនែកច្លើអែកជំងឺណាដែលអាឆទទាត្ជ់ាប្បចានំលៃដខ ឬមនិច្ប្ឆើនជាង (10%) ននឆំណូលប្គួសារ
ជាប្បចាដំខ បន្ទា បពី់ោបប់ញ្ាូ លការឆំណាយច្លើជីវភាពជាចាបំាឆ។់  “ឆំណាយច្លើជីវភាពជាចាំ
បាឆ”់ មាននយ័ថាជាការឆំណាយែូឆខាងច្ប្កាម៖ ការទូទាត្ន់ាះ ឬការជួល  ការដលទា ំអាហារ 
និងការនគត្ន់គងន់ាះសដមបង ច្សវាច្ប្បើប្បាស់ច្នេងៗ និងទូរស័ពា សំច្លៀកបំោក ់ ការទូទាត្ដ់នែក
ដនែកច្វជាសា្សត និងទនតសា្សត ធាន្ទោា បរ់ង សាោច្រៀន ឬដលទាកុំមារ ឬការោបំ្ទបតបី្បពនធ 
និងកូន មច្្ាបាយែឹកជញ្ាូ ន ឬការឆំណាយច្ោយសវ័យប្បវត្តិ រួមមានធាន្ទោា បរ់ង ច្ប្បងឥនធនៈ 
និងការជួសជុល ការទទូទាត្ល់កខណៈបងរ់លំស់ ច្បាកគក ់និងការោងសមាែ ត្ ់និងការឆំណាយ
ច្ប្ៅនៃូវការច្នេងច្ទៀត្។ 

 

 

iii.  ការប្បកាសអំពីភាពមនិែំច្ណើ រការឆំច្ោះដននការទូទាត្៖់ 
ដននការទូទាត្ដ់ែលបានពនារច្ពលប្បដហលជាប្តូ្វប្បកាសថាដលងែំច្ណើ រការបន្ទា បពី់បោជយ័
ឆំច្ោះការទូទាត្រ់បស់អែកជំងឺច្ៅអំ ុង 90 នលៃ។  មុនច្ពលប្បកាសដននការទូទាត្ដ់ែលពនារ
ថាដលងែំច្ណើ រការ ច្ន្ទះមនារីច្ពទយ ឬភាែ កង់ារប្បមូលប្បាកប់ងាហ ញច្ោលបំណងសមច្ហតុ្នល
កែុងការទាកទ់ងតាមទូរស័ពាច្ៅអែកជំងឺ និងជូនែំណឹងជាោយលកខណ៍អកេរថាដននការទូទាត្់
ដែលពនារប្បដហលជាដលងែំច្ណើ រការ ច្ហើយអែកជំងឺមានឱកាសកែុងការឆរចាពីដននការពនារ
ច្ពលទូទាត្។់  មុនច្ពលដននការទូទាត្ដ់ែលពនារ ប្តូ្វបានប្បកាសថាដលងែំច្ណើ រការ ច្ន្ទះ
មនាីរច្ពទយ ឬភាែ កង់ារប្បមូលប្បាកប់្តូ្វមានបំណងឆរចារពីលកខខណឌ ដននការទូទាត្ដ់ែលមានការ
ពនារច្ពល ប្បសិនអែកជំងឺច្សែើសំុ។  ឆំច្ោះច្ោលបំណងននដនែកច្នះការជូនែំណឹង និងទូរស័ពា
ច្ៅអែកជំងឺប្បដហលប្តូ្វបានច្ វ្ើច្លើច្លខទូរស័ពាដែលបានសាគ ល់ពីមុន និងអាសយោឋ នរបស់អែក
ជំងឺ។  បន្ទា បពី់ប្បកាសថាដននការទូទាត្ ់ ដលងែំច្ណើ រការ ច្ន្ទះមនារីច្ពទយ ឬភាែ កង់ារប្បមូល
ប្បាកប់្បដហលចាបច់្នដើមសកមមភាពប្បមូលប្បាកក់ែុងលកខណៈប្សបតាមច្ោលនច្ោបាយ។   

6.  ភាែ កង់ារប្បមូលប្បាក៖់ 
មនាីរច្ពទយប្បដហលជាបញ្ាូ នអែកជំងឺតាមរយៈភាែ កង់ារប្បមូលប្បាកប់្សបច្ៅតាមលកខណឌ ែូឆខាងច្ប្កាម៖ 

i. ភាែ កង់ារប្បមូលប្បាកប់្តូ្វមានកិឆាប្ពមច្ប្ពៀងជាោយលកខណ៍អកេរជាមួយនឹងមនាីរច្ពទយ 
 

ii. កិឆាប្ពមច្ប្ពៀងជាោយលកខណ៍អកេររបស់មនាីរច្ពទយជាមួយនឹងភាែ កង់ារប្បមូលប្បាកប់្តូ្វនដល់ថា
ការបំច្ពញការងាររបស់ភាែ កង់ារប្បមូលប្បាកប់្តូ្វច្ោរពតាមច្បសកកមមទសេនៈវស័ិយ ត្នមៃសែូល 
លកខខណឌ អំពីជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុរបស់មនារីច្ពទយ Sutter Health ច្ោលនច្ោបាយសដីពីការច្ឆញ
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វកិកយបប្ត្ និងការប្បមូលប្បាក ់ និងឆាបស់ដីពីការគិត្នលៃសមរមយ និងដនែកសដីពីប្កមសុខភាព 
និងសុវត្ថភិាពរបស់មនាីរច្ពទយ 127400 ែល់ 

 

iii. ភាែ កង់ារប្បមូលប្បាកប់្តូ្វប្ពមច្ប្ពៀងថានឹងមនិោកព់ន័ធកែុងសកមមភាពប្បមូលប្បាកខុ់សប្បប្កតី្កែុ
ងការប្បមូលប្បាកដ់ែលអែកជំងឺជំោក ់
 

iv. មនាីរច្ពទយប្តូ្វរកាសិទធិជាមាា ស់បំណុល (ឧ. បំណុលមនិប្តូ្វបាន “បញ្ាូ ន” ច្ៅភាែ កង់ារប្បមូល
ប្បាក)់ 

 

v. ភាែ កង់ារប្បមូលប្បាកប់្តូ្វមានឆំណាត្ក់ារច្ៅនឹងកដនៃងច្ែើមបកំីណត្អ់ត្តសញ្ជញ ណអែកជំងឺដែល
មានលកខណៈសមបត្តិប្គបប់្ោនស់ប្មាប ់ ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ ការប្បាប្ស័យទាកទ់ងច្ៅតាមអវីដែល
មាន និងពត័្ម៌ានលមែតិ្អំពីច្ោលនច្ោបាយសដីពីជំនួយដនែកហរិញ្ញ វត្ថុសប្មាបអ់ែកជំងឺទាងំច្នះ 
ច្ហើយបញ្ាូ នអែកជំងឺដែលដសវងរកជំនួយដនែកហរិញ្ញ វត្ថុឲ្យប្ត្ បច់្ៅដនែកច្សវាហិរញ្ញ វត្ថុសប្មាប់
អែកជំងឺកែុងមនាីរច្ពទយតាមរយៈច្លខ 855-398-1633 ឬតាមរយៈ sutterhealth.org។ ភាែ កង់ារ 
ប្បមូលប្បាកម់និប្តូ្វច្សែើសំុការទូទាត្ប់្បាកណ់ាមួយពីអែកជំងឺដែលបានោកោ់កយសំុសប្មាបជំ់នួ
យដនែកហិរញ្ញ វត្ថុច្ទច្ហើយប្តូ្វប្បគល់ឆំនួនទឹកប្បាកដ់ែលបានទទួលពីអែកជំងឺមុនច្ពល ឬអំ ុង
ច្ពលការោកោ់កយរបស់អែកជំងឺកំពុងផ្ទែ ក។   

 

vi. ោល់អែកបងប់្បាកដ់ែលជាភាគីទីបីទាងំអស់ប្តូ្វបានច្ឆញវកិកយបប្ត្ និងទូទាត្ប់្បាកប់្តឹ្មប្តូ្វពីអែក
បងប់្បាកដ់ែលជាភាគីទីបីដលងមានការផ្ទែ កច្ហើយបំណុលដែលច្ៅសល់គឺជាបនាុកហិរញ្ញ វត្ថុ
របស់អែកជំងឺ។ 
ភាែ កង់ារប្បមូលប្បាកម់និប្តូ្វច្ឆញវកិកយបប្ត្ឲ្យអែកជំងឺនូវឆំនួនទឹកប្បាកណ់ាមួយដែលជាកាត្ពវ
កិឆាកែុងការទូទាត្ប់្បាករ់បស់អែកបងប់្បាកដ់ែលជាភាគីទីបីច្ ើយ។ 

 

vii.   ភាែ កង់ារប្បមូលប្បាកប់្តូ្វច្នាើជូនអែកជំងឺោល់ឆាបឆ់មៃងននឧបសមពន័ធ A និងច្សឆកដជូីនែំណឹងសដី
ពីសិទធិ។  

 

viii. ោា ងតិ្ឆណាស់ 120  នលៃប្តូ្វច្នាើជូនអែកជំងឺោល់ឆាបឆ់មៃងទាងំអស់គិត្ចាបត់ាងំពីមនាីរច្ពទយ 
បានច្នាើរវកិកយបប្ត្ែំបូងច្ៅអែកជំងឺតាមគណនី។   

 

ix. អែកជំងឺមនិមានការឆរចាអំពីដននការទូទាត្ប់្បាក ់ ឬច្ វ្ើការទូទាត្ប់្បាកត់ាមែំណាកក់ាលជាប្បចា ំ
ឆំច្ោះឆំនួនទឹកប្បាកដ់ែលសមប្សបច្ទ។ 
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D. បំណុលរបស់ភាគីទីបី 
 

កែុងច្ោលនច្ោបាយច្នះមនិមានឆំណុឆណាមួយហាមឃាត្ម់នាីរច្ពទយដែលោកព់ន័ធ ឬភាែ កង់ារប្បមូលប្បាកខ់ាង 
ច្ប្ៅពីការដសវងរកបំណុលរបស់ភាគីទីបីតាមវ ិ្ ដីែលប្សបតាមច្ោលនច្ោបាយសដីពីសិទធិឃាត្បំ់ណុលទុករបស់
ភាគីទីបីច្ទ។ 

 
 
 

ឯកសារច្ោង1  
 

ឆាបស់ដីពីប្បាកឆំ់ណូលននាកែុងដនែក 501(r) 

 

26 ប្កមននបទបញ្ញ ត្តសិហពន័ធ 1.501(r)-1 ែល់ 1.501(r)-7 

 

ដនែកប្កមសដីពីសុខភាព និងសុវត្ថិភាពននរែឋកាលីហវ័រញ៉ា  124700 ែល់ 127446 

 

ច្ោលនច្ោបាយច្នះច្ វ្ើច្ ើងកែុងច្ោលបំណងច្ែើមបបីងាហ ញពីច្ោលនច្ោបាយសដីពីការច្ឆញវកិកយបប្ត្ 
និងប្បមូលប្បាករ់បស់មនារីច្ពទយ Sutter Health ។  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
1ច្ៅច្ពលអានច្ោលនច្ោបាយច្នេងៗដែលមានកែុង PolicyStat អែកអាឆបច្ងកើត្ hyperlink សប្មាបក់ារឆូលច្ប្បើរហ័ស។ 
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ឧបសមពន័ធ A -- ច្សឆកដីជូនែំណឹងសដីពីសិទធ ិ
 

សូមអរគុណសប្មាបក់ារច្ប្ជើសច្រ ើសមនាីរច្ពទយ Sutter Health សប្មាបច់្សវាលមីៗរបស់អែក។ មានភាា បឯ់កសារជូន សូមទទួល 
របាយការណ៍សដីពីការគិត្នលៃសប្មាបក់ារឆូលមនាីរច្ពទយ។  
ការទូទាត្ប់្បាកនឹ់ងែល់កំណត្ភ់ាៃ មៗអែកអាឆទទួលបានការបញ្ាុ ះត្នមៃ 
ប្បសិនច្បើអែកមានបំច្ពញតាមលកខណៈសមបត្តិប្គបប់្ោនដ់នែកហរិញ្ញ វត្ថុជាកោ់កដ់ែលបានពិភាកាោែ ែូឆខាងច្ប្កាម 
ឬប្បសិនច្បើអែកោកជូ់នការទូទាត្ប់្បាកភ់ាៃ មៗ។ 

 

សូមប្ជាបថា ច្នះគឺជាវកិកយបប្ត្សប្មាបដ់ត្ច្សវារបស់មនាីរច្ពទយបាចុ្ណាណ ះ។ អាឆមានការគិត្នលៃបដនថមសប្មាបច់្សវាន្ទន្ទ 
ដែលនឹងប្តូ្វបាននដល់តាមរយៈប្គូច្ពទយពាបាលអំ ុងច្ពលដែលអែកសាែ កច់្ៅកែុងមនាីរច្ពទយែូឆជាវកិកយបប្ត្ច្ឆញពីប្គូ 
ច្ពទយពាបាល និងអែកជំន្ទញខាងថាែ សំដឹកប្គូច្ពទយពិនិត្យច្ោគសា្សត ប្គូច្ពទយជំន្ទញដនែកការំសមី ច្សវារលយនតសច្្ងាគ ះបន្ទា ន ់
ឬអែកមានវជិាា ជីរៈខាងដនែកច្វជាសា្សតច្នេងច្ទៀត្ដែលអែកទាងំច្ន្ទះមនិដមនជាបុគគលិករបស់មនារីច្ពទយ។  
អែកអាឆទទួលបានវកិកយបប្ត្បងប់្បាកោ់ឆច់្ោយដ កពីោែ សប្មាបច់្សវាពាបាលរបស់ពួកោត្។់   
 

ច្សឆកដសីច្ងខបសដីពីសិទធរិបស់អែក៖  ឆាបរ់ែឋ និងសហពន័ធត្ប្មូវឲ្យអែកប្បមូលបំណុលច្ែើមបនីដល់ភាពច្សមើោែ ែល់អែក និងហាម 
ឃាត្អ់ែកប្បមូលបំណុលពីការច្ វ្ើរបាយការណ៍ដកៃងបនៃំ ឬការគំោមកំដហងច្ោយច្ប្បើអំច្ពើហិងាការច្ប្បើភាសាមនិសមរមយ 
ឬភាសាប្បមាលច្មើលងាយ ឬច្ វ្ើការប្បាប្ស័យទាកទ់ងដែលមនិប្តឹ្មប្តូ្វជាមួយភាគីទីបីរួមទាងំនិច្ោជករបស់អែកនងដែរ។  
ច្លើកដលងដត្កាលៈច្ទសៈដែលខុសពី្មមតាអែកប្បមូលបំណុលមនិអាឆទាកទ់ងអែកបានមុនច្មាា ង 8:00 ប្ពឹក ឬបន្ទា ប់
ពីច្មាា ង 9:00 ោៃ ឆ។ ជាទូច្ៅ អែកប្បមូលបំណុលមនិអាឆនដល់ពត័្ម៌ានអំពីបំណុលរបស់អែកច្ៅអែកែនទច្ប្ៅពីច្មធាវ ី
ឬបដី/ប្បពនធរបស់អែកច្ ើយ។  អែកប្បមូលបំណុលអាឆទាកទ់ងច្ៅមនុសេមាែ កច់្នេងច្ទៀត្ច្ែើមបបីញ្ជា កពី់ទីតាងំរបស់អែក ឬ
ច្ែើមបអីនុវត្តសាលប្កម។  សប្មាបព់ត័្ម៌ានបដនថមអំពីសកមមភាពននការប្បមូលបំណុល អែកអាឆទាកទ់ងគណៈកមាម ការ
ោណិជាកមមសហពន័ធតាមរយៈទូរស័ពាច្លខ 1-877-FTC-HELP (328-4357) ឬតាមអីុន្ឺណិត្តាមរយៈ www.ftc.gov។  

ច្សវាប្បឹកាឥណទានច្ោយមនិគិត្កនប្ម ប្ពមទាងំជំនួយសប្មាបអ់ែកច្ប្បើប្បាស់មកពីការោិល័យច្សវាដនែកឆាបក់ែុង
មូលោឋ នដែលមានច្ៅកែុងតំ្បនរ់បស់អែក។  សូមទាកទ់ងច្ៅការោិល័យនដល់ច្សវាហិរញ្ញ វត្ថុសប្មាបអ់ែកជំងឺតាមរយៈ 855-

398-1633 សប្មាបក់ារបញ្ាូ ន   

មនាីរច្ពទយ Sutter Health មានកិឆាប្ពមច្ប្ពៀងជាមួយភាែ កង់ារប្បមូលប្បាកខ់ាងច្ប្ៅច្ែើមបបី្បមូលការទូទាត្ប់្បាកពី់អែកជំងឺ។  
ភាែ កង់ារប្បមូលប្បាកច់ាបំាឆប់្តូ្វច្ោរពតាមច្ោលនច្ោបាយរបស់មនារីច្ពទយ។  ភាែ កង់ារប្បមូលប្បាកក់ច៏ាបំាឆប់្តូ្វែឹង 
និងច្ោរពតាមដននការទូទាត្ប់្បាកដ់ែលបានប្ពមច្ប្ពៀងច្ោយមនាីរច្ពទយ និងអែកជំងឺ។ 

 

ជំនួយដនែកហរិញ្ញ វត្ថុ (ការដលទាដំែលមានលកខណៈសបបុរស្ម)៌ ៖ មនាីរច្ពទយ Sutter Health ច្បដជាា ច្ែើមបនីដល់ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ
សប្មាបអ់ែកជំងឺដែលមានឆំណូលទាប និងអែកជំងឺដែលមានការធាន្ទោា បរ់ងដែលត្ប្មូវឲ្យអែកជំងឺទូទាត្ប់្បាក់
តាមឆំដណកសំខានន់នការដលទារំបស់ពួកច្គ។  ខាងច្ប្កាមច្នះគឺជាច្សឆកដសីច្ងខបអំពីលកខណៈសមបត្តិប្គបប់្ោនស់ប្មាប់
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ការទទួលបានជំនួយដនែកហិរញ្ញ វត្ថុ និងែំច្ណើ រការោកោ់កយសំុសប្មាបអ់ែកជំងឺដែលដសវងរកជំនួយដនែកហិរញ្ញ វត្ថុ។  
ការចាត្ជ់ាប្បច្ភទខាងច្ប្កាមននអែកជំងឺដែលមានសិទធិទទួលបានជំនួយដនែកហិរញ្ញ វត្ថុ។ 

 

 អែកជំងឺដែលមនិមាន្នធានននការទូទាត្ប់្បាកពី់ភាគីទីបី ែូឆជា ប្កុមហុ៊នធាន្ទោា បរ់ង ឬកមមវ ិ្ ីរបស់រោឋ ភបិាល
សប្មាបជ់ាឆំដណកននការឆំណាយច្លើដនែកច្វជាសា្សតរបស់ពួកច្គ និងប្គួសារដែលមានឆំណូលទាបប្តឹ្ម 400% 

ននកប្មតិ្ភាពប្កីប្ករបស់សហពន័ធ។   

 អែកជំដងដែលមានការធាន្ទោា បរ់ង បាុដនតមានឆំណូលកែុងប្គួសារប្តឹ្ម ឬច្ប្កាម 400% ននកប្មតិ្ននភាពប្កីប្ករបស់
សហពន័ធ ច្ហើយ (ii) ឆំណាយច្លើនលៃច្វជាសា្សតសប្មាបខ់ៃួនពួកច្គ ឬប្គួសាររបស់ពួកច្គ (ដែលច្កើត្មាន
ច្ៅកែុងមនារីច្ពទយដែលោកព់ន័ធ ឬបានទូទាត្ច់្ៅអែកនដល់ច្សវាែនទច្ទៀត្កែុងច្ពល 12 ដខមុន) ដែលច្លើសពី 10% 

ននប្បាកឆំ់ណូលប្គួសាររបស់អែកជំងឺ។ 
 អែកជំងឺដែលមានធាន្ទោា បរ់ង បាដុនដអត្ថប្បច្ោជនរបស់ពួកច្គបានអស់សុពលភាពមុនច្ពល ឬអំ ុងច្ពលដែល
ពួកច្គសាែ កច់្ៅមនាីរច្ពទយ ច្ហើយមានឆំណូលកែុងប្គួសារប្តឹ្ម ឬច្ប្កាម 400% ននកប្មតិ្ភាពប្កីប្ករបស់សហពន័ធ។ 

 

អែកអាឆច្សែើសំុជំនួយដនែកហិរញ្ញ វត្ថុ ច្ោយច្ប្បើដបបបទដែលបានមកពីច្សវាកមមហរិញ្ញ វត្ថុសប្មាបអ់ែកជំងឺដែលមានទីតាងំ
ច្ៅកែុងន្ទយកោឋ នសប្មាបឲ់្យអែកជំងឺឆូលច្ប្បើ/ឆុះច្មម ះច្ៅមនារីច្ពទយ ច្ោយទូរស័ពាច្ៅកានច់្សវាកមមហិរញ្ញ វត្ថុសប្មាប់
អែកជំងឺតាមរយៈទូរស័ពាច្លខ 855-398-1633 ឬច្ៅកាន ់ Sutter Health ឬតាមរយៈវបិសាយរបស់មនារីច្ពទយ 
(www.sutterhealth.org ។  អែកកអ៏ាឆោកោ់កយច្សែើសំុច្ោយនិោយជាមួយអែកតំ្ណាងរបស់អែកជំងឺមកពីច្សវាកមម
ហិរញ្ញ វត្ថុសប្មាបអ់ែកជំងឺ ដែលជាអែកជួយ អែកបំច្ពញោកយច្សែើសំុ។  កែុងអំ ុងច្ពលែំច្ណើ រការោកោ់កយច្សែើសំុ 
អែកនឹងប្តូ្វបានច្សែើឲ្យនដល់ពត័្ម៌ានទាកទ់ងនឹងឆំនួនមនុសេកែុងប្គួសាររបស់អែក ឆំណូលកែុងប្គួសារប្បចាដំខ 
និងពត័្ម៌ានច្នេងច្ទៀត្ដែលនឹងជួយ ែល់មនាីរច្ពទយកំណត្នូ់វសិទធិទទួលបានជំនួយដនែកហរិញ្ញ វត្ថុរបស់អែក។  
អែកអាឆនឹងប្តូ្វបានច្សែើឲ្យនដល់ការបងប់្ងគប ់ ឬកំណត្ច់្ហតុ្បងព់នធច្ែើមបជួីយ ែល់ Sutter កែុងការច្នាៀងផ្ទា ត្ឆំ់ណូល
របស់អែក។  
 

បន្ទា បពី់អែកោកោ់កយច្សែើសំុ មនារីច្ពទយនឹងពិនិត្យពត៏្ម៌ាន ច្ហើយជូនែំណឹងច្ៅអែកជាោយលកខណ៍អកេរសដីពីសិទធទិទួល
បានរបស់អែក។  ប្បសិនច្បើអែកមានសំណួរកែុងអំ ុងច្ពលែំច្ណើ រការោកោ់កយច្សែើសំុ អែកអាឆទាកទ់ងច្ៅការោិល័យ
នដល់ច្សវាកមមហរិញ្ញ វត្ថុសប្មាបអ់ែកជំងឺតាមរយៈច្លខ (855) 398-1633។ 

 

ប្បសិនច្បើអែកមនិយល់ប្ពមជាមួយការសច្ប្មឆឆិត្តរបស់មនាីរច្ពទយច្ន្ទះច្ទ អែកអាឆោកោ់កយត្វាា ច្ៅកានក់ារោិល័យ
នដល់ច្សវាកមមហរិញ្ញ វត្ថុសប្មាបអ់ែកជំងឺ។   
 

ឆាបឆ់មៃងននច្ោលនច្ោបាយសដីពីជំនួយដនែកហិរញ្ញ វត្ថុរបស់មនាីរច្ពទយ ពត័្ម៌ានសច្ងខបជាភាសាងាយប្សួលយល់ 
និងោកយសំុ កែូ៏ឆជាោកយច្សែើសំុពីកមមវ ិ្ រីោឋ ភបិាលដែលមានច្ប្ឆើនភាសាច្ៅការោិល័យឆុះច្មម ះ 
ឬច្សវាកមមហិរញ្ញ វត្ថុសប្មាបអ់ែកជំងឺតាមរយៈ sutterhealth.org និងតាមអីុដមល។  ច្យើងកអ៏ាឆច្នាើឆាប់
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ឆមៃងសដីពីច្ោលនច្ោបាយជំនួយដនែកហរិញ្ញ វត្ថុច្ោយឥត្គិត្នលៃ ប្បសិនច្បើអែកទាកទ់ងការោិល័យនដល់ច្សវាកមមហរិញ្ញ វត្ថុ
សប្មាបអ់ែកជំងឺតាមរយៈច្លខ 855-398-1633។ 

 

ប្សបតាមឆាបស់ដីពីប្បាកឆំ់ណូលននាកែុងដនែក 1.501(r)-5 មនាីរច្ពទយ Sutter 

បានអនុមត័្វ ិ្ ីសា្សតដលទាជំំងឺនលៃអន្ទគត្សប្មាបទឹ់កប្បាកដ់ែលប្តូ្វទូទាត្ ់
បាុដនតសប្មាបអ់ែកជំងឺដែលមានសិទធសំុិជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុមនិប្តូ្វទទួលខុសប្តូ្វច្លើដនែកហិរញ្ញ វត្ថុសប្មាបទឹ់កប្បាកដ់ែលប្តូ្វទូទា
ត្ច់្ប្ឆើនច្ទ ច្ោយសារដត្អែកជំងឺដែលមានសិទធិមនិប្តូ្វទូទាត្ឆំ់ណាយអវីច្ ើយ។ 

ោកយច្សែើសំុសដិត្កែុងការរងច់ា៖ំ  ប្បសិនច្បើបានោកោ់កយច្សែើសំុសប្មាបក់មមវ ិ្ ី ការោា បរ់ងសុខភាពមួយច្ទៀត្កែុងច្ពលដត្
មួយដែលអែកោកោ់កយច្សែើសំុសប្មាបក់ារដលទាលំកខណៈសបបុរស្ម ៌ ឬការច្សែើសំុប្តូ្វហាមឃាត្សិ់ទធសប្មាបក់មមវ ិ្ ី
ច្នេងច្ទៀត្។ 
 
 ធាន្ទោាបរ់ងសុខភាព/ កមមវ ិ្ រីោឋ ភបិាល/ ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ៖  ប្បសិនច្បើអែកមានធាន្ទោា បរ់ងសុខភាព Medi-Cal  ច្សវាកមម
សប្មាបកុ់មារច្ៅរែឋកាលីហវ័រញ៉ា  ឬ ប្បភពច្នេងច្ទៀត្ននការទូទាត្ស់ប្មាបវ់កិកយបប្ត្ សូមទាកទ់ងច្សវាហិរញ្ញ វត្ថុអែកជំងឺច្ៅ
855-398-1633។  ប្បសិនច្បើសមរមយ ច្សវាកមមហិរញ្ញ វត្ថុសប្មាបអ់ែកជំងឺនឹងទូទាត្ច់្លើអងគភាពទាងំច្ន្ទះសប្មាបក់ារដលទាំ
សុខភាពរបស់អែក។      

 
ប្បសិនច្បើមនិមានការធាន្ទោា បរងសុខភាព ឬការោា បរ់ងឆំច្ោះកមមវ ិ្ ីរោឋ ភបិាល Medi-Cal ឬ ការដលទាដំនែកវជិាសា្សត អែក
ប្បដហលជាមានសិទធសប្មាបក់មមវ ិ្ ីជំនួយការរោឋ ភបិាល។  ច្សវាកមមហរិញ្ញ វត្ថុសប្មាបអ់ែកជំងឺអាឆនតល់ឲ្យអែកជាមួយនឹង
ទប្មងោ់កយច្សែើសំុ និងជួយ អែកកែុងែំច្ណើ រការច្សែើសំុ។   
 

ប្បសិនអែកទទួលបានរងាវ នជំ់នួយហរិញ្ញ វត្ថុពីមនាីច្ពទយដែលអែកច្ជឿថាមានច្សវាតាមវកិកយបប្ត្ច្នះ សូមទាកទ់ងច្សវា
ហិរញ្ញ វត្ថុអែកជំងឺ តាមរយៈច្លខ 855-398-1633។ 

 

ការផ្ទៃ ស់បតូរនលប្បច្ោជនសុ៍ខភាពរែឋកាលីហវ័រញ៉ា ៖ អែកមានសិទធសប្មាបក់មមវ ិ្ ដីលទាសុំខភាពសថិត្ច្ប្កាមរែឋកាលីហវ័រញ៉ា ។  
សូមទាកទ់ងច្សវាអាជីវកមមមនាចី្ពទយសប្មាបព់ត្ម៌ានលមែតិ្ និងជំនួយប្បសិនច្បើអែកមានលកខណៈសមបត្តិប្គបប់្ោនស់ប្មាប់
កមមវ ិ្ ដីលទាសុំខភាពតាមរយៈរែឋកាលីហវ័រញ៉ា ។  
ពត័្ម៌ានទំន្ទកទំ់នង៖  

មានច្សវាហរិញ្ញ វត្ថុសប្មាបអ់ែកជំងឺសប្មាបច់្ ៃ្ើយសំណួរដែលអែកប្បដហលជាមានច្លើវកិកយបប្ត្នលៃមនាីរច្ពទយ ឬឆងច់្សែើសំុ
សប្មាបជំ់នួយហិញ្ជញ វត្ថុ ឬកមមវ ី្ ីរោឋ ភបិាល។   ច្លខទូរស័ពា 855-398-1633។ ច្មាា ងទាកទ់ងតាមរយៈទូរស័ពារបស់ពួក
ច្យើងគឺ 8:00 ប្ពឹក ែល់ 5:00 ោៃ ឆ ពីនលៃឆន័ា ែល់ នលៃសុប្ក។   
 
 




