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គោលនគោបាយសីដពជំីនួយហរិញ្ញ វតុ្ថ(ការដែទាលំក្ណខ ៈសបបុរស្ម)៌ 
 

គោលបំណង 
 

គោលបំណងរបស់គោលនគោបាយគនះ គឺផ្តល់ឲ្យអនក្ជំងឺនូវពត្ម៌ានសដីពីជំនួយហិរញ្ញ រវត្ថុ (ការដែទាលំក្ខណៈសបបុរស្ម)៌ សមាា រមនារីគពទយ 
Sutter Health  និងគ វ្ើគគព្រមាងែំគណើ រការគែើមបកំី្ណត្ភ់ាពមានសិទធពិ្រគបព់្រោនស់ព្រមាបជំ់នួយហិរញ្ញ វត្ថុ។  

 
គោលនគោបាយ  
 
គនះជាគោលនគោបាយរបស់ Sutter Health ដែលផ្តល់ឲ្យអនក្ជំងឺនូវការយល់ែឹងពត័្ម៌ានជាលាយលក្ខណ៍អក្សរាក្ព់ន័ធនឹងជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ 
គែើមបផី្តល់ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុឆំណូលជាមូលដ្ឋា ន (ការដែទាលំក្ខណៈសបបុរស្ម)៌គៅអនក្ជំងឺដែលមានលក្ខណៈសមបត្តិព្រគបព់្រោន ់។ 

 
 

វសិាលភាព 
គោលនគោបាយគនះគឺសព្រមាបស់មាា រមនាីរគពទយមានអជាា បណ័ណ ទាងំអស់ដែលែំគណើ រការគដ្ឋយ  Sutter Health ឬអងគភាពាក្ព់ន័ធ (លក្ខខណឌ
គឺកំ្ណត្គ់ដ្ឋយឆាប ់ Sutter Health) គហើយមនាីរគពទយគផ្សងគទៀត្ទាងំអស់ដែល Sutter Health និង/ឬអងគភាពាក្ព់ន័ធគដ្ឋយមានសំគេង
គបាះគនន ត្ ឬអត្ថព្របគោជនស៍មភាពគព្រឆើនជាង 50% (គៅកាត្ថ់ា “មនាីរគពទយ” ឬមនាីរគពទយ Sutter” (ែូឆមានគៅក្នុងឧបសមពន័ធ G)   

លុះព្រាដត្មានការបញ្ជា ក្ជ់ាក្ល់ាក្ ់ គន្ទះគោលនគោបាយគនះមនិអនុវត្តឆំគាះព្រគូគពទយ 
ឬអនក្ផ្ដល់គសវាដផ្នក្គវជាសាស្រសតគផ្សងគទៀត្រួមមានព្រគូគពទយសគស្ររគ ះបន្ទា ន ់  អនក្ជំន្ទញខាងថាន សំពឹក្អនក្ជំន្ទញដផ្នក្វទិយុសក្មមគរាគវទូិ។ល។ 
គសវាទាងំគន្ទះមនិដ្ឋក្ឆូ់លក្នុងវកិ្កយបព្រត្ទូទាត្ថ់្ែៃមនាីរគពទយគទ។ គោលនគោបាយគនះ
មនិបគងកើត្កាពវកិ្ឆាសព្រមាបម់នាីរគពទយឆំគាះការទូទាត្ែូ់ឆជាព្រគូគពទយ ឬគសវាក្មមអនក្ផ្តល់គសវាដផ្នក្គវជាសាស្រសតគផ្សងគទៀត្។  
គៅក្នុងរែាកាលីហវ័រញ៉ា  ព្រគូគពទយសគស្ររគ ះបន្ទា នដ់ែលផ្តល់គសវាបន្ទា នក់្នុងមនារីគពទយត្ព្រមូវឲ្យផ្តល់ការបញ្ាុ ះត្ថ្មៃែល់អនក្ជំងឺមនិមានធាន្ទរាា បរ់ង 
ឬអនក្ជំងឺដែលព្រតូ្វឆំណាយថ្ែៃពាបាលក្នុងអព្រាខពស់ ឬគព្រកាម 350 ភាគរយថ្នក្ព្រមតិ្ភាពព្រកី្ព្រក្របស់សហពន័ធ។ 
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និយមនយ័  
 

គសវាឯក្គទស/សមុគសាម ញ៖ “គសវាឯក្គទស/សមុគសាម ញ” ជាគសវាក្មមដែល Sutter Health 

ឬមនាីរគពទយកំ្ណត្ថ់ាសមុគសាម ញនិងមានលក្ខណៈឯក្គទស (ឧទាហរណ៍ គសវាបន៉ំុ ពិគសា្ គសុើបអគងកត្) 
ែូឆជាគសវាក្មមជគព្រមើសដែលមនិបញ្ាូ លក្នុងក្មមវ ិ្ ីដែលសថិត្គព្រកាមកិ្ឆាព្រពមគព្រពៀងដផ្នការសុខភាព (ឧទាហរណ៍ ទព្រមងក់ារដក្សមផសស)។ 

 ក្ព្រមតិ្ភាពព្រកី្ព្រក្សហពន័ធ (FPL)៖   “ក្ព្រមតិ្ភាពព្រកី្ព្រក្សហពន័ធ ” ថ្ន “FPL” ជាររវ ស់ក្ព្រមតិ្ថ្នព្របាក្ឆំ់ណូលព្របចានំន ដំែលព្រតូ្វបានគឆញផ្៉យ 
គដ្ឋយគសវាសុខាភបិាលនិងគសវា្នធានមនុសសថ្នព្រក្សួងការបរគទសសហរែាអាគមរកិ្ និងព្រតូ្វបានគព្របើព្របាស់គដ្ឋយមនាីរគពទយសព្រមាបកំ់្ណត្ ់
គែើមបទីទូលបានជំនួយហរិញ្ញ វត្ថុ។  
 ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ៖ “ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ” សំគៅគលើជំនួយសបបុរស្មគ៌ពញគលញ និងជំនួយសបបុរស្មគ៌លើថ្ែៃថាន គំពទយខពស់ (ែូឆដែលមាន
ដឆងក្នុងសិទធិទទួលក្នុងដផ្នក្ A.1)។  

 គសវាមនារីគពទយ៖  “គសវាមនារីគពទយ”  គឺជាគសវាទាងំអស់ដែលមនាីរគពទយទទួលបានអាជាា បណ័ណ  រួមទាងំការដែទាបំន្ទា ន ់
និងការដែទាជំំងឺចាបំាឆគ់ផ្សងគទៀត្ (មនិរាបប់ញ្ាូ លគសវាឯក្គទស/សមុគសាម ញ)។ 

 ភាសាសំខានគ់ៅតំ្បនផ់្តល់គសវារបស់មនាីរគពទយ៖  “ភាសាសំខានគ់ៅក្ដនៃងផ្តល់គសវារបស់មនារីគពទយ” គឺជាភាសាដែលគព្របើតិ្ឆជាង 1,000 ន្ទក្ ់
ឬ 5% ថ្នសហគមនដ៍ែលផ្តល់ឲ្យគដ្ឋយមនារីគពទយជាមូលដ្ឋា នគលើត្ព្រមូវការសុខភាពសហគមន ៍ដែលវាយត្ថ្មៃគដ្ឋយមនាីរគពទយ។   

 អនក្ជំងឺដែលមនិមានធាន្ទរាាបរ់ង៖  “អនក្ជំងឺដែលមនិមានធាន្ទរាា បរ់ង” គឺជាអនក្ជំងឺដែលោម ន្នធានទូទាត្ពី់ភាគីទីបីក្នុងការឆំណាយសព្រមាប ់
ដផ្នក្មួយថ្នការពាបាលរបស់ពួក្គគរួមមានការផ្៉យាណិជាក្មមឬការធាន្ទែថ៏្ទគទៀត្ រដ្ឋា ភបិាលបានោពំ្រទក្មមវ ិ្ ីផ្លព្របគោជនក៍ារដែទាសុំខ 
ភាពឬការទទួលខុសព្រតូ្វរបស់ភាគីទីបីនិងរួមបញ្ាូ លទាងំអនក្ជំងឺដែលទទួលបានផ្លព្របគោជនគ៍ព្រកាមព្របភពសកាត នុពល ទាងំអស់ថ្នការទូទាត្ ់
បានព្រតឹ្មព្រតូ្វ និងមុនគពលអនុញ្ជញ ត្។     
 អនក្ជំងឺដែលធាន្ទរាា បរ់ង៖  “អនក្ជំងឺដែលមានធាន្ទរាា បរ់ង” អនក្ជំងឺដែលមាន្នធានភាគីទីបីក្នុងការឆំណាយសព្រមាបក់ារឆំណាយគលើថ្ែៃ 
ពាបាលរបស់ពួក្គគ។ បាុដនតមនិបញ្ាូ លអនក្ជំងឺដែលព្រតូ្វបានព្រគបព់្រគងគដ្ឋយ Medi-Cal គទ។  
ទំនួលខុសព្រត្វូរបស់អនក្ជំងឺ៖  “ការទទួលខុសព្រតូ្វរបស់អនក្ជំងឺ” គឺជាឆំនួនទឹក្ព្របាក្ដ់ែលអនក្ជំងឺមានធាន្ទរាា បរ់ងព្រតូ្វទទួលខុសព្រតូ្វគលើការ 
ឆំណាយគឆញពីគោបាា វខៃួនឯងបន្ទា បពី់លទធភាពភាគីទីបីរបស់អនក្ជំងឺព្រតូ្វបានកំ្ណត្ឆំ់នួនទឹក្ព្របាក្ថ់្នផ្លព្របគោជនរ៍បស់អនក្ជំងឺ។   
ទព្រមងក់ារ  
A.  ភាពមនិសិទធពិ្រគបព់្រោន ់ 

 

1. លក្ខណៈវនិិឆេយ័ថ្នភាពមានសិទធពិ្រគបព់្រោន៖់  អំេុងគពលែំគណើ រការការដ្ឋក្ា់ក្យសំុក្នុងដផ្នក្ B និង C 

ខាងគព្រកាមមនារីគពទយអនុវត្តាមលក្ខណៈវនិិឆេយ័ថ្នភាពមានសិទធិព្រគបព់្រោនស់ព្រមាបជំ់នួយហរិញ្ញ វត្ថុែូឆខាងគព្រកាម៖ 
 

 

 ព្របគភទជំនួយហរិញ្ញ វត្ថុ 
 

 
 

លក្ខណៈវនិិឆេយ័ថ្នភាពមានសិទធិព្រគបព់្រោនរ់
បស់អនក្ជំងឺ  

 ការបញ្ាុ ះត្ថ្មៃដែលមាន  

 

ជំនួយសបបុរស្មគ៌ព
ញគលញ 
 

 
អនក្ជំងឺជាអនក្ជំងឺដែលមនិមានធាន្ទរាា បរ់ង
ឆំណូលព្រគួសារ 
(ែូឆបានកំ្ណត្ខ់ាងគព្រកាម) គសមើនឹង 
ឬគព្រកាម 400% របស់ FPL ែមីៗគនះ 

 
បែិគស្គចាលទាងំអស់នូវឆំណាយសព្រមាបគ់សវា
ក្មមមនាីរគពទយ 
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ជំនួយសបបុរស្មគ៌លើ
ថ្ែៃថាន គំពទយខពស់ 
(សព្រមាបអ់នក្ជំងឺមានធា
ន្ទរាា បរ់ង)  
 

 

1. អនក្ជំងឺជាអនក្ជំងឺដែលមានធាន្ទ
រាា បរ់ងឆំណូលព្រគួសារ 
(ែូឆបានកំ្ណត្ខ់ាងគព្រកាម) 
គសមើនឹង ឬគព្រកាម 400% របស់ 
FPL ែមីៗគនះ  
និង 

 

2. ការឆំណាយគវជាសាស្រសតសព្រមាបខ់ៃួ
នពួក្គគ ឬព្រគួសាររបស់ពួក្គគ 
(ដែលគក្ើត្គេើងគៅមនារីគពទយ 
ឬគែើមបផី្តល់ក្នុងរយះគពល 12 ដខ) 
គលើសពី 10% 

ថ្នព្រគួសាររបស់អនក្ជំងឺ។ 

 

 

ការបែិគស្គចាលនូវទឹក្ព្របាក្ទ់ទួលខុសព្រតូ្វរប
គសើអនក្ជំងឺសព្រមាបគ់សវាមនាីរគពទយ។ 

 

2. ការគណន្ទឆំណូលព្រគួសារ៖ គែើមបកំី្ណត្សិ់ទធថិ្នភាពមានលក្ខណៈសមបត្តិព្រគបព់្រោនរ់បស់អនក្ជំងឺសព្រមាបជំ់នួយហិរញ្ញ វត្ថុ 
គន្ទះមនារីគពទយនឹងគណន្ទព្របាក្ឆំ់ណូលព្រគួសារអនក្ជំងឺែូឆខាងគព្រកាម៖ 
 

a) ព្រគួសារអនក្ជំងឺ៖   ព្រគួសារអនក្ជំងឺនឹងព្រតូ្វបានកំ្ណត្ែូ់ឆខាងគព្រកាម៖ 
(i) អនក្ជំងឺគពញវយ័៖  សព្រមាបអ់នក្ជំងឺដែលមានអាយុគព្រឆើនជាង 18 នន  ំ គន្ទះព្រគួសារអនក្ជំងឺ 

រួមមានទាងំបតីព្របពនធ ថ្ែគូរក្នុងព្រសុក្និងកុ្មារដែលសថិត្ក្នុងបនាុក្មានអាយុតិ្ឆជា 21 

នន មំនិថារស់គៅក្នុងផ្ាះឬគព្រៅផ្ាះគទ។   
(ii) អនក្ជំងឺជាអនីតិ្ជន៖ សព្រមាបអ់នក្ជំងឺដែលមានអាយុគលើស 18 នន  ំគន្ទះព្រគួសារអនក្ជំងឺរួមមាន 

ឪពុក្មាដ យ សាឆញ់៉តិ្អនក្ដែទារំបស់ពួក្គគ និងកុ្មារគផ្សងគទៀត្មានអាយុតិ្ឆជាង 21 នន ថំ្ន 
អាយុឪពុក្មាត យ ឬសាឆញ់្ជញ តិ្អនក្ដែទា។ំ 

b) ភសតុាងថ្នឆំណូលព្រគួសារ៖ អនក្ជំងឺព្រតូ្វត្ព្រមូវឲ្យផ្តល់ដត្បរក នថ់្ែបងព់្របាក្ ់
ឬលិខិត្ព្របកាសពនធែមដីែលទុក្ជាភសតុាងថ្នឆំណូល។  
ឆំណូលព្រគួសារជាព្របាក្ឆំ់ណូលព្របចានំន រំបស់សមាជិក្ទាងំអស់ថ្នព្រកុ្មព្រគួសារ អនក្ជំងឺ ដែលបានមក្ពី 12 
ដខមុនក្នុងនន ជំាបព់នធឬមុនគពលដែលបរា ញគដ្ឋយបរក នថ់្ែបងព់្របាក្ ់ ឬឆំណូលព្របកាស 
ពនធែមីៗដែលតិ្ឆជាងការទូទាត្ស់ព្រមាបគ់សា្នអាោរកិ្ឆា និងការោពំ្រទកុ្មារ។ ព្របាក្ឆំ់ណូលដែលបញ្ាូ ល 
ក្នុងការគណន្ទគឺព្រគបទ់ព្រមងថ់្នព្របាក្ឆំ់ណូលទាងំអស់ ឧទាហរណ៍ ព្របាក្ដ់ខនិងព្របាក្គ់មាា ង ព្របាក្គ់សា្ន 
និវត្ដន ៍ ការគផ្ារសាឆព់្របាក្រ់បស់រដ្ឋា ភបិាលែូឆជាដត្មអាោរ និងកំ្គណើ នវនិិគោគ។  ព្របាក្ឆំ់ណូលព្របចានំន  ំ
អាឆជាព្រតូ្វបានកំ្ណត្គ់ដ្ឋយព្របាក្ឆំ់ណូលព្រគួសារជាព្របចានំន ។ំ មនាីរគពទយ Sutter 

អាឆគ វ្ើឲ្យព្របាក្ឆំ់ណូលមានព្របសិទធភាពគដ្ឋយគព្របើព្របាស់អនក្ផ្ដល់គសវាដែលមានសិទធិមក្ពីខាងគព្រៅ 
សព្រមាបដ់ត្គសវាដែលកំ្ណត្អំ់ពីសិទធិបាុគណាណ ះ 
ដែលគព្របើព្របាស់ដត្ពត័្ម៌ានដែលបានអនុញ្ជញ ត្គដ្ឋយគោលនគោបាយគនះបាុគណាណ ះ។ 
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c) ការគណន្ទព្របាក្ឆំ់ណូលព្រគួសារសព្រមាបអ់នក្ជំងឺដែលផុ្ត្កំ្ណត្ឆំ់គាះធាន្ទរាា បរ់ង៖  
អនក្ជំងឺដែលផុ្ត្កំ្ណត្ឆំ់គាះធាន្ទរាា បរ់ង មនិមានបដី/ព្របពនធគៅមានជីវតិ្ អាឆជាព្រតូ្វចាត្ទុ់ក្ថាមានព្របាក្ ់
ឆំណូលគែើមបគីណន្ទឆំណូលព្រគួសារ។ អនក្ជំងឺដែលហួសកាលកំ្ណត្ធ់ាន្ទរាា បរ់ងមនិចាបំាឆផ់្តល់ឯក្សារ 
ព្របាក្ឆំ់ណូលគទ។ គទាះជាោា ងណាការផ្តល់ឯក្សារអឆលនព្រទពយសក្មមព្របដហលជាចាបំាឆ។់ បដីឬព្របពនធ 
ដែលគៅរស់របស់អនក្ជំងឺដែលហួសកាលកំ្ណត្ធ់ាន្ទរាា បរ់ងអាឆដ្ឋក្ា់ក្យគសនើសំុជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ។ 

3. ការគណន្ទព្របាក្ឆំ់ណូលក្នុងព្រគួសារជាភាគរយថ្ន FPL៖ បន្ទា បពី់ការកំ្ណត្ឆំ់ណូលក្នុងព្រគួសារ មនាីរគពទយព្រតូ្វ
គណន្ទក្ព្រមតិ្ព្របាក្ឆំ់ណូលក្នុងព្រគួសារគន្ទះគព្របៀបគ្ៀបគៅនឹង FPL បរា ញពីភាគរយរបស់ FPL។  ឧទាហរណ៏ ព្របសិន 
គបើក្ព្រមតិ្ភាពព្រកី្ព្រក្របស់សហពន័ធសព្រមាបព់្រគួសារដែលមានសមាជិក្បីន្ទក្ម់ានឆំនួនទឹក្ព្របាក្ ់ $20,000 គហើយឆំណូល 
ក្នុងព្រគួសារអនក្ជំងឺមានឆំនួន $60,000 គន្ទះខាងមនារីគពទយគួរដត្គណន្ទឆំណូលរបស់ព្រគួសារអនក្ជំងឺព្រតូ្វជា 300% ថ្ន 

FPL ។  មនារីគពទយព្រតូ្វគព្របើការគណន្ទគនះអំេុងែំគណើ រការដ្ឋក្ា់ក្យសំុគែើមបកំី្ណត្ថ់ាគត្ើអនក្ជំងឺគឆៃើយត្បលក្ខខណឌ ព្របាក្ ់
ឆំណូលសព្រមាបជំ់នួយហិរញ្ញ វត្ថុឬគទ។   

4. ឱកាសពិគសស – អត្ថព្របគោជនអ៏ស់សុពលភាពអំេុងគពលដែលអនក្ជំងឺសាន ក្គ់ៅមនាីរគពទយ ៖  គៅគពលដែលភាគីទីបី 
រាា បរ់ងគលើថ្ែៃឆំណាយដត្មួយភាគគលើព្របាក្ស់ងដែលរពឹំងទុក្សព្រមាបថ់្ែៃសាន ក្គ់ៅរបស់អនក្ជំងឺគដ្ឋយសារដត្អត្ថព្របគោជន ៍
ព្រតូ្វបានអស់សុពលភាពគៅក្នុងអំេុងគពលអនក្ជំងឺសាន ក្គ់ៅមនារីគពទយព្រតូ្វទារថ្ែៃសាន ក្គ់ៅពីអនក្ជំងឺគៅាមសមតុ្លយសាឆ់
ព្របាក្ដ់ែលរពឹំងទុក្ថានឹងព្រតូ្វសងព្របសិនគបើអត្ថព្របគោជនម៏និទានអ់ស់សុពលភាព។  
ខាងមនាីរគពទយមនិព្រតូ្វបនតគលើសពីឆំនួនដែលភាគីទីបីរាា បរ់ងព្របសិនគបើអត្ថព្របគោជនម៏និទានអ់ស់សុពលភាព បូក្បដនថមក្រ
ដឆក្រដំលក្ត្ថ្មៃរបស់អនក្ជំងឺគលើសពីត្ថ្មៃថ្នឆំដណក្របស់អនក្ជំងឺ ឬការធាន្ទរាា បរ់ងរួម។ អនក្ជំងឺដែល 
គលើសពីក្ព្រមតិ្អត្ថព្របគោជនរ៍បស់ពួក្គគ អំេុងគពលសាន ក្គ់ៅមនារីគពទយ គឺអាឆមានសិទធដិ្ឋក្ា់ក្យសំុជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ។ 
ព្របសិនគបើអនក្ជំងឺមានសិទធិសំុជំនួយហរិញ្ញ វត្ថុ 
មនាីរគពទយព្រតូ្វលុបគចាលការគិត្ថ្ែៃគសវាដែលមនាីរគពទយបានផ្ដល់ឲ្យបន្ទា បពី់អនក្ជំងឺគលើសពីក្ព្រមតិ្អត្ថព្របគោជន។៍ 

5. ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុមនិរាបប់ញ្ាូ ល/មនិព្រគបល់ក្ខនតិក្ៈ៖ ខាងគព្រកាម
គនះជាកាលៈគទសៈជំនួយហរិញ្ញ វត្ថុមនិសថិត្គៅគព្រកាមគោលនគោបាយគនះ៖  

a) អនក្ជំងឺដែលមនិមានធាន្ទរាា បរ់ងដសវងរក្គសវាខុសោន /គសវាក្មមជំន្ទញ៖ 
ជាទូគៅអនក្ជំងឺមនិមានធាន្ទរាា បរ់ងដែលដសវងរក្គសវាក្មមខុសោន /គសវាក្មមជំន្ទញ (ឧទាហរណ៍ 
ការផ្លៃ ស់បដូរសររីាងគទព្រមងក់ារថ្នការសាក្លបងឬការគសុើបអគងកត្) 
និងការដសវងរក្គែើមបទីទួលបានជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុសព្រមាបគ់សវាក្មមគនះព្រតូ្វដត្ទទួលបានការអនុញ្ជញ ត្រែាបាលពី
បុគគលដែលទទួលខុសព្រតូ្វដផ្នក្ហិរញ្ញ វត្ថុគៅមនារីគពទយ (ឬមុនគពលទទួលបានសិទធិទទួលបានគសវាដបបគនះ 
គែើមបទីទួលបានសិទធិក្នុងការទទួលបានជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ។ 
មនាីរគពទយព្រតូ្វបគងកើត្ែំគណើ រការសព្រមាបអ់នក្ជំងឺគែើមបដីសវងរក្ការអនុញ្ជញ ត្ពីរែាបាលជាមុន 
សព្រមាបគ់សវាក្មមដែលត្ព្រមូវឲ្យមានការអនុញ្ជញ ត្ដបបគនះ។  
គសវាគព្រជើសគរ ើសដែលជាទូគៅមនិរាា បប់ញ្ាូ លគៅក្នុងការរាា បរ់ងកិ្ឆាព្រពមគព្រពៀងរាា បរ់ងដផ្ន ការសុខភាព 
(ឧទាហរណ៍ ទព្រមងក់ារថ្នការដក្សមផសស) គឺមនិមានសិទធិទទួលបានជំនួយហរិញ្ញ វត្ថុគទ។  

b) Medi-Cal អនក្ជំងឺជាមួយនឹងការដឆក្រដំលក្ថ្នការឆំណាយ៖  Medi-Cal 

អនក្ជំងឺដែលមានការទទួលខុសព្រតូ្វក្នុងការទូទាត្ក់្នុងការដឆក្រដំលក្ការឆំណាយគឺមនិមានសិទធិគសនើរសំុជំនួយ
ហិរញ្ញ វត្ថុគែើមបកីាត្ប់នថយថ្ែៃជំាក្ក់ារដឆក្រដំលក្ថ្នការឆំណាយគទ។  មនាីរគពទយព្រតូ្វដសវងរក្ 
គែើមបពី្របមូលព្របាក្ឆំ់នួនទាងំគនះពីអនក្ជំងឺ។   
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c) អនក្ជំងឺបែិគស្នគ៏សវាព្រគបែណដ ប៖់  អនក្ជំងឺមានធាន្ទរាា បរ់ងដែលគព្រជើសគរ ើសយក្គសវាដសវងរក្គឺមនិសថិត្ 
គៅគព្រកាមកិ្ឆាព្រពមគព្រពៀងអត្ថព្របគោជនរ៍បស់អនក្ជំងឺ (ែូឆជា HMO អនក្ជំងឺដែលដសវងរក្គសវាគព្រៅ 
បណាដ ញពី Sutter ឬអនក្ជំងឺដែលមនិព្រពមក្នុងការផ្លៃ ស់ពីមនារីគពទយ Sutter គៅកានម់ជឈមណឌ លក្នុងបណាដ ញ) 
គឺមនិមានសិទធិក្នុងការសំុជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុគទ។   

d) អនក្ជំងឺដែលមានធាន្ទរាា បរ់ងគឺមនិមានការសហការជាមួយភាគីទីបីដែលជាអនក្ឆំណាយ៖ ឆំដណក្ឯអនក្ជំងឺ 
ដែលព្រតូ្វបានធាន្ទរាា បរ់ងគដ្ឋយអនក្ឆំណាយជាភាគីទីបីដែលមនិព្រពមក្នុងការឆំណាយសព្រមាបគ់សវាគនះ 
គដ្ឋយសារដត្អនក្ជំងឺខក្ខានក្នុងការផ្ដល់ពត័្ម៏ានគៅកានអ់នក្ឆំណាយជាភាគីទីបី 
មានសារៈសំខានគ់ៅក្នុងការកំ្ណត្ព់្រទពយសក្មមរបស់អនក្ឆំណាយដែលជាភាគីទីបី 
គឺមនិមានសិទធិក្នុងការគសនើរសំុជំនួយហរិញ្ញ វត្ថុគទ។ 

e) អនក្ឆំណាយឆំណាយគៅគលើអនក្ជំងឺគដ្ឋយផ្លា ល់៖ 
ព្របសិនគបើអនក្ជំងឺទទួលបានការឆំណាយគនះគដ្ឋយផ្លា ល់ពីការធាន្ទការផ្គត្ផ់្គងដ់ផ្នក្គវជាសាស្រសដឬអនក្ឆំណាយ
ែថ្ទគទៀត្អនក្ជំងឺ គឺមនិមានសិទធិក្នុងការគសនើរសំុជំនួយហិរ ញ្ញ វត្ថុសព្រមាបគ់សវាគនះគទ។  

f)  ការដក្ៃងបនៃំពត័្ម៌ាន៖ 
មនាីរគពទយអាឆបែិគស្ផ្តល់ជំនួយដផ្នក្ហរិញ្ញ ឆំគាះការដក្ៃងបនៃំពត័្ម៌ានាក្ព់ន័ធឆំណូលក្នុងព្រគួសារទំហពំ្រគួ
សារ ឬពត័្ម៌ានែថ្ទគទៀត្ដែលមានក្នុងាក្យសំុសិទធិទទួលបានជំនួយរបស់ពួក្គគ។  

g) ការទទួលបានព្របាក្ម់ក្វញិរបស់ភាគីទីបី៖ ព្របសិនគបើអនក្ជំងឺទទួលព្របាក្ែំ់គណាះព្រសាយហរិញ្ញ វត្ថុ ឬការស 
គព្រមឆរបស់ភាគីទីបីដែលបងករបួសសាន មែល់អនក្ជំងឺ អនក្ជំងឺព្រតូ្វគព្របើែំគណាះព្រសាយឬការសគព្រមឆគលើឆំនួន
ដែលព្រសបាមសមតុ្លយគណនីអនក្ជំងឺគហើយមនិមានសិទធិទទួលបានជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុគន្ទះគទ។ 

h) គសវាក្មម (ព្រគូគពទយពាបាល) ជំន្ទញ៖  គសវាក្មមរបស់ព្រគូគពទយពាបាលមានែូឆជា អនក្ជំន្ទញខាងថាន សំពឹក្ 
អនក្ជំន្ទញខាងការំសមីអនក្បគព្រមើការគៅក្នុងមនារីគពទយគរាគវទូិរជាគែើម។ អនក្ទាងំគន្ទះ 
គឺមនិសថិត្គៅគព្រកាមគោលនគោបាយគនះគេើយ។  ការគលើក្ដលងទាងំអស់មានគៅក្នុងឧបសមពន័ធ A ។  
ព្រគូគពទយជាគព្រឆើនមានគោលនគោបាយដែទាលំក្ខណៈសបបុរស្មដ៌ែលបានអាឆឲ្យអនក្ជំងឺដ្ឋក្ា់ក្យសំុការ
ដែទាគំដ្ឋយឥត្គិត្ថ្ែៃ ឬគដ្ឋយ បញ្ាុ ះត្ថ្មៃ។ 
អនក្ជំងឺគួរដត្ទទួលបានពត័្ម៌ានអំពីគោលនគោបាយដែទាលំក្ខណៈ 
សបបុរស្មរ៌បស់ព្រគូគពទយគដ្ឋយផ្លា ល់ពីព្រគូគពទយរបស់ពួក្គគ។   
 

 

B.  ែំគណើ រការគសនើសំុ  
 

1. មនាីរគពទយនីមួយព្រតូ្វគ វ្ើការខិត្ខំព្របឹងដព្របងគែើមបទីទួលបានពត័្ម៌ានពីអនក្ជំងឺ ឬពីអនក្តំ្ណាងរបស់ពួក្គគអំពីការ 
ធាន្ទសុខភាពជាសាធារណៈឬឯក្ជនគដ្ឋយគពញគលញ ឬមនិគពញគលញគលើថ្ែៃដែទាដំែលផ្តល់គដ្ឋយមនាីរគពទយគៅអនក្ 
ជំងឺ។  គៅព្រគបគ់ពលគវលាទាងំអស់ លទធភាពហិរញ្ញ វត្ថុរបស់អនក្ជំងឺក្នុងការឆំណាយថ្ែៃគសវាមនាីរគពទយនឹងព្រតូ្វវាយត្ថ្មៃ 
សព្រមាបជំ់នួយហិរញ្ញ វត្ថុ។  គែើមបឲី្យមានលក្ខណៈសមបត្តិព្រគបព់្រោនជ់ាអនក្ជំងឺ គន្ទះអនក្ជំងឺឬអនក្ធាន្ទរបស់អនក្ជំងឺព្រតូ្វដត្ 
បញ្ជា ក្ថ់ាោត្គឺ់មនិែឹងអំពីសិទធិធាន្ទរាា បរ់ងឬក្ផ៏្លព្របគោជនក៍្មមវ ិ្ ីរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាលដែលព្រគបព់្រគងគលើ ឬព្របាក្ប់ញ្ាុ ះ 
ត្ថ្មៃគទ។ 
អនក្ជំងឺទាងំអស់គួរព្រតូ្វបានគលើក្ទឹក្ឆិត្តការាមដ្ឋនគលើសកាដ នុពលថ្នសិទធិទទួលជំនួយថ្នក្មមវ ិ្ រីាជរដ្ឋា ភបិាលព្របសិនគបើ
ពួក្គគមនិទានប់ានគ វ្ើ។  
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2. អនក្ជំងឺដែលបំណងដ្ឋក្ា់ក្យសំុជំនួយហរិញ្ញ វត្ថុព្រតូ្វគព្របើទព្រមងា់ក្យសំុទព្រមងស់តងដ់្ឋររបស់ Sutter Health 

“ាក្យសំុសព្រមាបជំ់នួយហរិញ្ញ វត្ថុ”  ឧបសមពន័ធ B ។ 

3. អនក្ជំងឺអាឆគសនើសំុជំនួយបំគពញទព្រមងគ់សនើសំុជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុសព្រមាបបុ់គគលគៅមនាីរគពទយ Sutter Health 

ដែលមានគលើឧបសមពន័ធ A ាមទូរស័ពា 855-398-1633 ាមរយៈអីុដមល ឬាមរយៈគគហទំពរ័ Sutter Health 

(www.sutterhealth.org) ។  
4. អនក្ជំងឺគួរដត្គផ្ាើអីុដមលសព្រមាបទ់ព្រមងា់ក្យសំុសព្រមាបជំ់នួយហិរញ្ញ វត្ថុគៅ Sutter Health, P ។ O. Box 619010, 

Roseville, CA  95661-9998 Attn: ាក្យសំុសព្រមាបក់ារដែទាលំក្ខណៈសបបុរស្ម។៌  

5. អនក្ជំងឺគួរដត្បំគពញទព្រមងា់ក្យសំុសព្រមាបជំ់នួយហិរញ្ញ វត្ថុឲ្យបានរហ័សាមដែលអាឆគ វ្ើបានបន្ទា បពី់បានទទួល
គសវាមនារីគពទយ។ ការខក្ខានបំគពញនិងបញ្ាូ នព្រត្េបទ់ព្រមងា់ក្យសំុក្នុងរយៈគពល 240 ថ្ែៃថ្នកាលបរគិឆេទដែលមនាីរគពទយ
គផ្ាើវកិ្កយបព្រត្គឆញពីមនាីរគពទយគៅអនក្ជំងឺអាឆបណាដ លឲ្យមានការបែិគស្ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ។ 

 
 

   

C. ការកំ្ណត្ជំ់នួយហរិញ្ញ វត្ថុ  
1. មនាីរគពទយនឹងពិចារណាគលើទព្រមងគ់សនើសំុរបស់អនក្គសនើសំុនីមួយៗសព្រមាបជំ់នួយហិរញ្ញ វត្ថុ និងផ្តល់ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុគពលអនក្
ជំងឺគឆៃើយត្បលក្ខណៈវនិិឆេយ័ថ្នភាពមានសិទធពិ្រគបព់្រោនដ់ែលមានក្នុងដផ្នក្ A.1 និងបានទទួល (ឬនឹងទទួល) គសវាក្មម
មនាីរគពទយ។ 

2. អនក្ជំងឺអាឆជាអនុវត្តសព្រមាបជំ់នួយក្មមវ ិ្ រីដ្ឋា ភបិាលដែលអាឆជាព្រតូ្វព្របុងព្របយត័្ន ព្របសិនគបើជាក្ដ់សដងអនក្ជំងឺព្រតូ្វការគសវាបនត។ 
a) មនាីរគពទយគួរដត្ជួយ អនក្ជំងឺក្នុងការកំ្ណត្ ់ ព្របសិនគបើពួក្គគមានសិទធិទទួលបានជំនួយពីរដ្ឋា ភបិាលឬជំនួយគផ្សង
គទៀត្ ឬព្របសិនគបើអនក្ជំងឺមានសិទធិឆុះគមម ះឆូលក្នុងដផ្នការផ្លៃ ស់បតូរអត្ថព្របគោជនសុ៍ខភាពរែាកាលីហវ័រញ៉ា
(ឧទាហរណ៍ ដែលព្រគបែ់ណត បគ់លើរែាកាលីហវ័រញ៉ា )។ 

b) ព្របសិនគបើអនក្ជំងឺអនុវត្ត ឬមនិទានបំ់គពញទព្រមងា់ក្យសំុគន្ទះឆំគាះក្មមវ ិ្ ីសុខភាពគផ្សងគទៀត្ក្នុងគពលែូឆោន
ដែលអនក្ ជំងឺគឆៃើយត្បសព្រមាបជំ់នួយហរិញ្ញ វត្ថុាក្យសំុសព្រមាបក់្មមវ ិ្ ីសុខភាពគផ្សងគទៀត្មនិព្រតូ្វព្រចានគចាល
ភាពមានសិទធិព្រគបព់្រោនរ់បស់អនក្ជំងឺសព្រមាបជំ់នួយហិរញ្ញ វត្ថុគទ។  

3. គៅគពលមានការកំ្ណត្ជំ់នួយសបបុរស្មគ៌ពញគលញ និងជំនួយសបបុរស្មគ៌លើថ្ែៃថាន គំពទយខពស់  
គន្ទះ“ទព្រមងថ់្នការជូនែំណឹង” (ឧបសមពន័ធ D) នឹងព្រតូ្វបញ្ាូ នគៅអនក្ដ្ឋក្ា់ក្យសំុ 
គដ្ឋយដណន្ទពួំក្គគនូវការសគព្រមឆរបស់មនារីគពទយ។  

4. អនក្ជំងឺព្រតូ្វបានសនមត្ថាមានសិទធិទទួលបានជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុសព្រមាប ់  រយៈគពលមួយនន បំន្ទា បពី់មនាីរគពទយគឆញទព្រមងដ់បប 
បទជូនែំណឹងគៅអនក្ជំងឺ។   មួយនន គំព្រកាយមក្អនក្ជំងឺព្រតូ្វគសនើសំុមដងគទៀត្សព្រមាបជំ់នួយហរិញ្ញ វត្ថុ។   

5. ព្របសិនគបើការកំ្ណត្ជំ់នួយហិរញ្ញ វត្ថុបគងកើត្សមតុ្លយឥណទានគែើមបជីាព្របគោជនែ៍ល់អនក្ជំងឺ គន្ទះសំណងសមតុ្លយ 
ឥណទានព្រតូ្វមានព្របាក្ថ់្នការឆំណាយគលើសចាបគិ់ត្ពីកាលបរគិឆេទ ថ្នការទូទាត្រ់បស់អនក្ជំងឺគនះក្នុងអព្រាការព្របាក្ា់ម 
ឆាប ់ (10% ក្នុងមួយនន )ំ ព្រសបាមដផ្នក្កូ្ែសុវត្ថិភាពសុខភាព 127440 ដែលផ្តល់ថាមនាីរគពទយមនិត្ព្រមូវឲ្យសងវញិនូវ
សមតុ្លយឥណទានគនះជាមួយនឹងការព្របាក្តិ់្ឆជាងព្របាែុំលាៃ រ ($5) គទ។  

 

D. ជគមាៃ ះ 
អនក្ជំងឺអាឆដសវងរក្ការព្រតួ្ត្ពិនិត្យគេើងវញិនូវការសគព្រមឆឆិត្តគដ្ឋយមនាីរគពទយគែើមបបីែិគស្ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ គដ្ឋយជូនែំណឹងគៅ
បុគគលដែលទទួលខុសព្រតូ្វដផ្នក្ហិរញ្ញ វត្ថុគៅមនារីគពទយ ឬអនក្ដែលព្រតូ្វបានចាត្ា់ងំ ថ្នមូលដ្ឋា នថ្នការជំទាស់និងជំនួយដែលឆងប់ាន 
ក្នុងរយៈគពល (30) ថ្ែៃរបស់អនក្ជំងឺដែលទទួលការជូនែំណឹងសដីពីសាថ នភាពថ្នការត្វាា  ។ អនក្ជំងឺជំទាស់គដ្ឋយផ្លា ល់ ឬគដ្ឋយលាយ 

http://www.sutterhealth.org/
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លក្ខណៈអក្សរ។  បុគគលដែលទទួលខុសព្រតូ្វដផ្នក្ហរិញ្ញ វត្ថុគៅមនាីរគពទយ 
ឬអនក្ដែលបានចាត្ា់ងំនឹងព្រតួ្ត្ពិនិត្យការជំទាស់របស់អនក្ជំងឺឲ្យបានគលឿនបំផុ្ត្ាមដែលអាឆគ វ្ើបាន 
និងព្របាបអ់នក្ជំងឺអំពីការសគព្រមឆជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។  
 

E. ពត័្ជំ៌នួយហិរញ្ញ វត្ថុដែលមាន  
1. ភាសា៖ គោលនគោបាយគនះនឹងអាឆគព្របើព្របាស់បានក្នុងភាសាសំខានថ់្នតំ្បនគ់សវាអនក្ជំងឺ។ បដនថមគលើសពីគនះគទៀត្ 
កំ្ណត្ស់មាគ ល់/ទំន្ទក្ទំ់នងទាងំអស់ដែលបានផ្តល់ក្នុងដផ្នក្គនះនឹងអាឆគព្របើព្របាស់បានក្នុងភាសាសំខានថ់្នតំ្បនគ់សវារបស់
អនក្ជំងឺ និងលក្ខណៈព្រសបជាមួយនឹងការអនុវត្តរបស់ឆាប ់និងបទបញ្ញ ត្តសិហពន័ធនិងរែា ។ 

 
 

2. ពត័្ម៌ានដែលផ្តល់ជូនអនក្ជំងឺអំេុងគពលផ្តល់ជូនគសវាមនារីគពទយ៖ 
a) ការឆូលឬការឆុះគមម ះ៖  អំេុងគពលឆូលឬឆុះគមម ះ(ឬរហ័សាមដែលអាឆគ វ្ើបាន) មនាីរគពទយនឹងផ្តល់ឲ្យអនក្ 
ជំងឺទាងំអស់នូវឆាបឆ់មៃងឧបសមពន័ធ E ដែលមានគសឆក្ដសីគងខបជាភាសាឆាស់លាស់របស់គោលនគោបាយ 
ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ និងដែមទាងំមានពត័្ម៌ានទាក្ទ់ងគៅនឹងសិទធិរបស់ពួក្គគក្នុងការគសនើការវាយត្ថ្មៃការទទួលខុស
ព្រតូ្វរបស់ពួក្គគសព្រមាបក់ារផ្តល់គសវាហរិញ្ញ វត្ថុ។ មនាីរគពទយនឹងបញ្ជា ក្ដ់ផ្នក្ដែលអនក្ជំងឺអាឆជួបគែើមបទីទួល
បានពត័្ម៌ាន និងជំនួយគសនើសំុជំនួយហរិញ្ញ វត្ថុ។  

b) អនក្ព្របឹក្៉គោបល់ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ៖  
អនក្ជំងឺដែលព្របដហលជាមនិមានធាន្ទរាា បរ់ងនឹងព្រតូ្វបានផ្ដល់អនក្ព្របឹក្៉គោបល់ដផ្នក្ហិរញ្ញ វត្ថុ ដែលនឹងជួបជា 
មួយអនក្ជំងឺគៅមនាីរគពទយ។អនក្ផ្តល់ព្របឹក្៉គោបល់ហិរញ្ញ វត្ថុនឹងផ្តល់ឲ្យអនក្ជំងឺ នូវទព្រមងា់ក្យសំុជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ 
ក្ែូ៏ឆជា ទំន្ទក្ទំ់នងពត័្ម៌ានសព្រមាបបុ់គគលិក្ដែលអាឆ ផ្តល់ពត័្ម៌ានបដនថមអំពីគោលនគោបាយជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ 
និងជួយ ក្នុងការែំគណើ រការាក្យសំុ។  

c) គសវាសគស្ររគ ះបន្ទា ន៖់  ក្នុងក្រណីពាបាលបន្ទា នម់នារីគពទយព្រតូ្វផ្ដល់គោលនគោបាយអំពីជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុគដ្ឋយ 
សគងខបនិងជាភាសាសាមញ្ញរយយល់ែល់អនក្ជំងឺទាងំអស់ឲ្យបាននបា់មដែលអាឆគ វ្ើបាន បន្ទា បពី់សាថ នភាព 
ពាបាលបន្ទា នរ់បស់អនក្ជំងឺមានគសថរភាព ឬបន្ទា បពី់គឆញពីមនាីរគពទយ។   

d) ការអនុវត្តគៅគពលគឆញពីមនាីរគពទយ៖ គៅគពលគឆញពីមនាីរគពទយ មនារីគពទយព្រតូ្វផ្ដល់ឆាបឆ់មៃងថ្នឧបសមពន័ធ E 

មួយឆាបែ់ល់អនក្ជំងឺទាងំអស់ ដែលមានគសឆក្ដសីគងខបថ្នគោលនគោបាយជំនួយហរិញ្ញ វត្ថុជាភាសាសាមញ្ញ  
រយយល់និងផ្ដល់ការគព្របើព្របាស់ Medi-Cal និងគសវាកុ្មាររែាកាលីហវ័រញ៉ា ឬក្មមវ ិ្ ីរដ្ឋា ភបិាលដែលអាឆទទួលគៅ 
ថ្ែៃអន្ទគត្គផ្សងគទៀត្ែល់អនក្ជំងឺដែលមនិមានការធាន្ទរាា បរ់ង។  

3. ពត័្ម៌ានដែលផ្ដល់គៅអនក្ជំងឺគៅគពលគវលាណាមួយ៖ 
a) ពត័្ម៌ានទំន្ទក្ទំ់នង៖  អនក្ជំងឺអាឆទូរសពាគៅ 1-855-398-1633 ឬទាក្ទ់ងមនារីគពទយដែលមានក្នុងឧបសមពន័ធ G 

គែើមបទីទួលពត័្ម៌ានបដនថមអំពីជំនួយដផ្នក្ហរិញ្ញ វត្ថុ និងជំនួយក្នុងែំគណើ រការពាបាល។  
b) អំណះអំណាងវកិ្កយបព្រត្៖  មនាីរគពទយព្រតូ្វគឆញវកិ្កយបព្រត្គោងាមគោលនគោបាយព្របមូលព្របាក្ ់ និងការគឆញ 
វកិ្កយបព្រត្មនាីរគពទយ Sutter Health ។  អំណះអំណាងវកិ្កយបព្រត្ដែលព្រតូ្វផ្ដល់ជូនអនក្ជំងឺព្រតូ្វមាន ឧបសមពន័ធ E 
ដែលមានគសឆក្ដីសគងខបសដីពីគោលនគោបាយជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុជាភាសាសាមញ្ញរយយល់គលខទូរ 
សពាសព្រមាបអ់នក្ជំងឺគែើមបទីាក្ទ់ងសួរអំពីជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុនិងវបិសាយដែលអនក្ជំងឺអាឆទទួលបានពត័្ម៌ានបដនថម 
អំពីជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុគសឆក្ដីសគងខបសដីពីគោលនគោបាយជាភាសាសមញ្ញរយយល់ និងការគព្របើព្របាស់ជំនួន
ហិរញ្ញ វត្ថុ។ ពត័្ម៌ានសគងខបថ្នសិទធពិ្រសបឆាបរ់បស់អនក្ព្រតូ្វបានបញ្ាូ លគៅក្នុងឧបសមពន័ធ F 
គហើយក្ព៏្រតូ្វបានបញ្ាូ លគៅក្នុងអំណះអំណាងវកិ្កយបព្រត្ឆុងគព្រកាយរបស់អនក្ជំងឺដែរ។ 
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c) គៅគពលគសនើសំុ៖ មនាីរគពទយព្រតូ្វផ្ដល់ឆាបឆ់មៃងថ្នគោលនគោបាយហិរញ្ញ វត្ថុគៅអនក្ជំងឺការគព្របើព្របាស់ជំនួយ 
ហិរញ្ញ វត្ថុ និងគសឆក្ដសីគងខបសដីពីគោលនគោបាយជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុជាភាសាសាមញ្ញ  រយយល់បន្ទា បពី់ការគសនើសំុ 
និងគដ្ឋយឥត្គិត្ថ្ែៃ។   

4. ការផ្៉យពត័្ម៌ានជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ៖  
a) ការផ្៉យជាសាធារណៈ៖ មនាីរគពទយព្រតូ្វផ្៉យឆាបឆ់មៃងថ្នគោលនគោបាយជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ ការគព្របើព្របាស់ 
សព្រមាបជំ់នួយហិរញ្ញ វត្ថុនិងគសឆក្ដសីគងខបថ្នគោលនគោបាយជំនួយហរិញ្ញ វត្ថុជាភាសាសាមញ្ញ  រយយល់គៅ
ទីាងំសំខាន់ៗ គៅក្នុងបនាបស់គស្ររគ ះបន្ទា នតំ់្បនទ់ទួលគភាៀវ និងទីាងំគផ្សងគទៀត្គៅក្នុងមនាីរគពទយដែលមានឆរា 
ឆរណ៍អនក្ជំងឺខពស់ែូឆជាបនាបរ់ងច់ាកំារោិល័យគឆញវកិ្កយបព្រត្ និងក្ដនៃងគសវាអនក្ជំងឺដែលព្រតូ្វគឆញពីមនាីរ 
គពទយ។  
ការជូនែំណឹងជាសាធារណៈទាងំគនះនឹងមានពត័្ម៌ានអំពីសិទធគិសនើសំុការបាា នស់ាម នការទទួលខុសព្រតូ្វដផ្នក្ហិរញ្ញ វ
ត្ថុសព្រមាបគ់សវា។   

b) វបិសាយ៖ គោលនគោបាយជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុការគព្របើព្របាស់ជំនួយហរិញ្ញ វត្ថុ និងគសឆក្ដសីគងខបជាភាសាសាមញ្ញ  
ព្រតូ្វបរា ញគៅទីាងំសំខាន់ៗ គៅគលើវបិសាយសុខភាព Sutter (www.sutterhealth.org) និងគៅគលើវបិសាយ 
ទាងំអស់របស់មនារីគពទយ។  អនក្ដែលដសវងរក្ពត័្ម៌ានអំពីជំនួយហរិញ្ញ វត្ថុមនិព្រតូ្វបគងកើត្គណនីឬផ្ដល់ពត័្ម៌ានផ្លា ល់ 
ខៃួនមុនគពលទទួលពត័្ម៌ានអំពីជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ។ 

c) អីុដមល អនក្ជំងឺអាឆគសនើសំុឆាបឆ់មៃងគោលនគោបាយហរិញ្ញ វត្ថុការគព្របើព្របាស់សព្រមាបជំ់នួយហិរញ្ញ វត្ថុ និងគសឆក្ដ ី
សគងខបជាភាសាសាមញ្ញរយយល់ព្រតូ្វគផ្ាើាមអីុដមលគដ្ឋយឥត្គិត្ថ្ែៃ។   

d) ការផ្៉យាណិជាក្មម/ការគឆញផ្៉យពត័្ម៌ាន៖ ជាការចាបំាឆ ់ និងោា ងតិ្ឆក្នុងមួយនន  ំ  Sutter Health 

នឹងដ្ឋក្ក់ារផ្៉យាណិជាក្មមទាក្ ់
ទងនឹងលទធភាពទទួលបានជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុគៅមនាីរគពទយក្នុងកាដសត្សំខាន់ៗ គៅក្នុងសហគមន ៍ដែលបគព្រមើគដ្ឋយ 
Sutter Health ឬគៅគពលគ វ្ើែូគឆនះមនិដមនជាការព្រតឹ្មព្រតូ្វ Sutter 

នឹងគឆញផ្៉យពត័្ម៌ានដែលមានពត័្ម៌ានទាងំគនះ ឬគព្របើព្របាស់មគ្ាបាយគផ្សងគទៀត្ដែល Sutter Health 
បានសរុបនឹងផ្៉យោា ងទូលំទូលាយនូវគោលនគោបាយសព្រមាបអ់នក្ជំងឺដែលរងការបាះាល់គៅក្នុងសហគមន៍
របស់គយើង។ 

e) ការយល់ែឹងរបស់សហគមន៖៍  Sutter Health នឹងគ វ្ើការជាមួយអងគការថ្ែគូព្រគូគពទយគៃីនិក្សហគមន ៍ និងអនក្ 
ផ្ដល់ការដែទាែំថ្ទគែើមបជូីនែំណឹងសមាជិក្សហគមន ៍ (ជាពិគសសអនក្ដែលព្រតូ្វការជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុជាងគគ) អំពី 
លទធភាពទទួលបានជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ។  

 

F. គផ្សង  ៗ
1. ការរក្៉កំ្ណត្ព់្រា៖  
កំ្ណត្ព់្រាដែលទាក្ទ់ងជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុព្រតូ្វដត្អាឆឆូលគព្របើបាន។ មនារីគពទយព្រតូ្វរក្៉ពត័្ម៌ានដែលទាក្ទ់ងឆំនួនអនក្ 
ជំងឺដែលមានការធាន្ទរាា បរ់ងដែលបានទទួលគសវាពីមនារីគពទយឆំនួនជំនួយហរិញ្ញ វត្ថុដែលបានផ្ដល់ឆំនួនដែលបានអនុញ្ជញ ត្
ត្ថ្មៃព្របោក្ព់្របដហលថ្នគិត្ជាែុលាៃ រថ្នអត្ថព្របគោជន ៍
ដែលបានផ្ដល់ឆំនួនជំនួយដែលបានបែិគស្និងគហតុ្ផ្លថ្នការបែិគស្។ បដនថមគលើសពីគនះ 
កំ្ណត្ស់មាគ ល់ដែលទាក្ទ់ងនឹងការអនុញ្ជញ ត្ឬការបែិគស្របស់អនក្ជំងឺសព្រមាបជំ់នួយ 
ហិរញ្ញ វត្ថុព្រតូ្វបញ្ាូ លគៅក្នុងគណនីរបស់អនក្ជំងឺ។ 

2. ដផ្នការទូទាត្ក់ារឆំណាយ៖ 
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អនក្ជំងឺអាឆមានសិទធិសំុដផ្នការទូទាត្ក់ារឆំណាយ។ ដផ្នការទូទាត្ក់ារឆំណាយព្រតូ្វផ្ដល់ជូន 
និងព្រសបាមគោលនគោបាយព្របមូលព្របាក្ ់និងការគឆញវកិ្កយបព្រត្មនារីគពទយ Sutter Health ។ 

3. ការគឆញវកិ្កយបព្រត្ និងការព្របមូលព្របាក្៖់ 
មនាីរគពទយអាឆផ្ដល់កិ្ឆាខិត្ខំព្របឹងដព្របងព្របមូលព្របាក្ដ់ែលសមគហតុ្ផ្លគែើមបទីទួលការទូទាត្ពី់អនក្ជំងឺ។ ពត័្ម៌ានដែលបាន 
ទទួលអំេុងគពលែំគណើ រការសព្រមាបជំ់នួយហិរញ្ញ វត្ថុមនិអាឆគព្របើព្របាស់គៅក្នុងែំគណើ រការព្របមូលព្របាក្ប់ានគទ ទាងំគដ្ឋយ 
មនាីរគពទយឬគដ្ឋយភាន ក្រ់រព្របមូលព្របាក្គ់ផ្សងគទៀត្ដែលទាក្ទ់ងជាមួយមនាីរគពទយ។  សក្មមភាពព្របមូលព្របាក្ទូ់គៅែូឆជា 
ការគឆញផ្៉យអំណះអំណាងរបស់អនក្ជំងឺ គលខទូរសពា និងការបញ្ាូ នអំណះអំណាងព្រតូ្វបានគផ្ាើគៅអនក្ជំងឺ ឬអនក្ធាន្ទ។ 
សហការ និងដផ្នក្វែដផ្លឆំណូលព្រតូ្វបគងកើត្ទព្រមងក់ារគែើមបធីាន្ទថាសំណួរនិងសំគណើ របស់អនក្ជំងឺអំពី វកិ្កយបព្រត្ព្រតូ្វបាន 
ព្រសាវព្រជាវ និងដក្ត្ព្រមូវគដ្ឋយមានការាមដ្ឋនគដ្ឋយយក្ឆិត្តទុក្ដ្ឋក្ជ់ាមួយនឹងជំងឺ។   មនាីរគពទយ ឬ 
ភាន ក្រ់រព្របមូលព្របាក្នឹ់ងមនិាក្ព់ន័ធជាមួយសក្មភាពព្របមូលព្របាក្ខុ់សពី្មមាណាមួយគេើយ 
(ែូឆមានក្នុងគោលនគោបាយព្របមូលព្របាក្ ់ និងការគឆញវកិ្កយបព្រត្មនាីរគពទយ Sutter Health )។ 
គសឆក្ដីែត្ឆមៃងគោលនគោបាយព្របមូលព្របាក្ ់
និងការគឆញវកិ្កយបព្រត្មនាីរគពទយអាឆរក្បានគដ្ឋយឥត្គិត្ថ្ែៃគលើវបិសាយរបស់ Sutter Health ាមរយៈ 
www.sutterhealth.org ាមទូរសពាគលខ 855-398-1633 ឬគៅក្នុងដបបបទឆុះគមម ះគៅមនាីរគពទយរបស់អនក្ជំងឺ 
ការោិល័យផ្ដល់គសវាហរិញ្ញ វត្ថុសព្រមាបអ់នក្ជំងឺ និងគៅាមដផ្នក្សគស្ររគ ះបន្ទា ន។់  

4. ការឆូល OSHPD៖  
មនាីរគពទយ Sutter Health នឹងគផ្ាើគោលនគោបាយជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុគៅការោិល័យដផ្នការរែា និងការអភវិឌ្ឍការពាបាល 
សុខភាព (OSHPD) ។ គោលនគោបាយអាឆមានគៅគលើវបិសាយែូឆខាងគព្រកាម៖  https://syfphr.oshpd.ca.gov/ 

 
 

5. ទឹក្ព្របាក្ដ់ែលព្រត្វូទូទាត្៖់ 
ព្រសបាមឆាបស់ដីពីព្របាក្ឆំ់ណូលថ្ផ្ាក្នុងដផ្នក្ 501(r)-5 មនាីរគពទយ Sutter 

បានអនុមត័្វ ិ្ ីសាស្រសតដែទាជំំងឺថ្ែៃអន្ទគត្សព្រមាបទឹ់ក្ព្របាក្ដ់ែលព្រតូ្វទូទាត្ ់
បាុដនតសព្រមាបអ់នក្ជំងឺដែលមានសិទធសំុិជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុមនិព្រតូ្វទទួលខុសព្រតូ្វគលើដផ្នក្ហិរញ្ញ វត្ថុសព្រមាបទឹ់ក្ព្របាក្ដ់ែលព្រតូ្វទូទា
ត្គ់ព្រឆើនគទ គដ្ឋយសារដត្អនក្ជំងឺដែលមានសិទធិមនិព្រតូ្វទូទាត្ឆំ់ណាយអវីគេើយ។ 

 
 
ឯក្សារគោង 
ឆាបស់ដីពីព្របាក្ឆំ់ណូលថ្ផ្ាក្នុងដផ្នក្ 501(r) 
26 ឆាបស់ដីពីបទបញ្ញ ត្តិសហពន័ធ 1.501(r)-1 ាមរយៈ 1.501(r)-7 
ឆាបស់ដីពីសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពរែាកាលីហ័វញ៉ា ដផ្នក្ 124700 ាមរយៈ 127446 
គោលនគោបាយគនះព្រតូ្វដ្ឋក្ប់ញ្ាូ លជាមួយគោលនគោបាយព្របមូលព្របាក្ ់ និងវកិ្កយបព្រត្របស់ Sutter Health (គោលនគោបាយហិរញ្ញ វត្ថុ 
14-227)។   

 

ឯក្សារភាា ប ់ 
 

ឧបសមពន័ធ A – អនក្ផ្ដល់មាន និងមនិមានក្នុងគោលនគោបាយគទ 
ឧបសមពន័ធ B – ការគព្របើព្របាស់សព្រមាបជំ់នួយហិរញ្ញ វត្ថុ 

file:///C:/Users/WissnePL/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/U1RGQ8T0/www.sutterhealth.org
https://syfphr.oshpd.ca.gov/
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ឧបសមពន័ធ C – ព្រក្ដ្ឋសគណន្ទជំនួយហរិញ្ញ វត្ថុ 
ឧបសមពន័ធ D – ដបបបទជូនែំណឹងអំពីការគបដជាា ឆិត្តទទួលយក្របស់ Sutter Health សព្រមាបក់ារដែទាសំបបុរស្ម ៌
ឧបសមពន័ធ E – ពត័្ម៌ានវកិ្កយបព្រត្សំខាន់ៗ សព្រមាបអ់នក្ជំងឺ 
ឧបសមពន័ធ F – ការជូនែំណឹងអំពីសិទធ ិ
ឧបសមពន័ធ G – មនាីរគពទយថ្ែគូរបស់ Sutter Health អាសយដ្ឋា ន និងគគហទំពរ័សព្រមាបជំ់នួយហរិញ្ញ វត្ថុ 
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ឧបសមពន័ធ A 
 

អនក្ផ្ដល់មាន និងមនិមានក្នុងគោលនគោបាយ  
 
អនក្ផ្ដល់គសវាដែលក្នុងវបិសាយ  http://www.sutterhealth.org/communitybenefit/financial-assistance.html 

ដែលបានគរៀបរាបក់្នុងគោលនគោបាយគនះ 
អនក្ផ្ដល់គសវាដែលក្នុងវបិសាយ http://www.sutterhealth.org/communitybenefit/financial-assistance.html 

ដែលមនិបានគរៀបរាបក់្នុងគោលនគោបាយគនះ 
 
 
 
  

http://www.sutterhealth.org/communitybenefit/financial-assistance.html
http://www.sutterhealth.org/communitybenefit/financial-assistance.html
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ឧបសមពន័ធ B 

ការគព្របើព្របាស់សព្រមាបជំ់នួយហរិញ្ញ វត្ថុ  
 

គមម ះអនក្ជំងឺ ____________________________  បតី ឬព្របពនធ  ___________________________ 

អាសយដ្ឋន ន  ____________________________   ទូរស័ពា       ___________________________ 

# គណនី  ____________________________   SNN          ___________________________ 

                             (អនក្ជំងឺ)          (បតី ឬព្របពនធ) 
 
សាថ នភាពព្រគួសារ៖ បញ្ា ីគមម ះបតី ឬព្របពនធ ថ្ែគូក្នុងព្រសុក្ ឬកូ្នអាយុគព្រកាម 21 នន ។ំ  ព្របសិនគបើអនក្ជំងឺជាអនីតិ្ជន សូមរាយន្ទមឪពុក្មាត យ 
សាឆញ់៉តិ្ដែលគមើលដែទា ំនិងបងបអូនបគងកើត្ដែលមានអាយុគព្រកាម 21 
  គមម ះ          អាយុ                      ទំន្ទក្ទំ់នង 

_____________________________ ___________ ________________ 
_____________________________ ___________ ________________ 
_____________________________ ___________ ________________ 
_____________________________ ___________ ________________ 

 

ការររ និងមុខរបរ  
និគោជក្៖  ___________________________________    តំ្ដណង៖  _______________________ 

បុគគល និងសព្រមាបទំ់ន្ទក្ទំ់នង៖___________________________________________________ 

ព្របសិនសវ័យជីវក្មម គមម ះអាជីវក្មម៖____________________________________________________ 

និគោជក្បតី ឬព្របពនធ៖ _____________________________ តំ្ដណង៖  __________________________  

បុគគល & ទូរស័ពាសព្រមាបទំ់ន្ទក្ទំ់នង៖___________________________________________________ 
ព្របសិនសវ័យជីវក្មម គមម ះអាជីវក្មម៖____________________________________________________ 

 

ព្របាក្ឆំ់ណូលព្របចាដំខន្ទគពលបឆាុបបនន  
ព្រគួសារគផ្សងគទៀត្របស់អនក្ជំងឺ  

ឆំណាយសរុប (មុនកាត្ក់្ង) 
បដនថម៖   ព្របាក្ឆំ់ណូលបានមក្ពីការគ វ្ើអាជីវក្មម (ព្របសិនគបើជាសវ័យជីវក្មម)    ___________ __________ 
បដនថម៖  ព្របាក្ឆំ់ណូលគផ្សងគទៀត្៖        ___________ _________ 

  ការព្របាក្ ់និងភាគលាភ បានពីអឆលនព្រទពយ ឬព្រទពយសមបត្តផិ្លា ល់ខៃួន    ___________ __________ 
  សនតិសុខសងគម          ___________ __________ 
  គផ្សងៗ(បញ្ជា ក្)់៖        ___________ __________ 
  អាោរកិ្ឆា ឬការទូទាត្ព់្របាក្ោ់ពំ្រទដែលទទួលបាន     ___________ __________ 

ការែក្គឆញ៖ អាោរកិ្ឆា ឬការទូទាត្ព់្របាក្ោ់ពំ្រទដែលបានឆំណាយ    ___________ __________ 
គសមើ ៖ ព្របាក្ឆំ់ណូលព្របចាដំខន្ទគពលបឆាុបបនន       ___________ __________ 

ព្របាក្ឆំ់ណូលព្របចាដំខសរុបន្ទគពលបឆាុបបនន (បដនថមអនក្ជំងឺ + បតី ឬព្របពនធ)   ___________ __________ 
ព្របាក្ឆំ់ណូលពីខាងគលើ         ___________ __________ 

 
ទំហពំ្រគសួារ 
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សមាជិក្ព្រគួសារសរុប          ___________ 
(បដនថមអនក្ជំងឺ ឪពុក្មាត យ (សព្រមាបឪ់ពុក្មាត យរបស់អនីតិ្ជន) បតី ឬព្របពនធ និងកុ្មារមានពីខាងគលើ) ព្រតឹ្មព្រតូ្វ មនិព្រតឹ្មព្រតូ្វ 

គត្ើអនក្មានការធាន្ទរាា បរ់ងសុខភាពឬគទ?           

គត្ើអនក្មានការធាន្ទរាា បរ់ងគផ្សងគទៀត្ដែលអាឆដ្ឋក្ា់ក្យសំុបាន (ែូឆជាគោលនគោបាយសវ័យព្របវត្តិ)?     
គត្ើរបួសរបស់អនក្បណាត លមក្ពីភាគីទីបីឬ (ែូឆជាអំេុងគពលគព្រោះថាន ក្គ់ដ្ឋយសារឡាន ឬរអិលែួល)?    

 

ខាុ ំយល់ព្រពមអនុញ្ជញ ត្ឲ្យ Sutter Health ព្រតួ្ត្ពិនិត្យការររក្នុងគោលបំណងកំ្ណត្ពី់ភាពមានសិទធទិទួលបានការបញ្ាុ ះត្ថ្មៃហិរញ្ញ វត្ថុគដ្ឋយឆុះ
ហត្ថគលខាគលើឯក្សារគនះ ខាុយំល់ថាខាុអំាឆត្ព្រមូវឲ្យផ្តល់ភស័តុាងគលើពត័្ម៌ានដែលខាុ ំផ្តល់។ 
 

_________________________________________ ________________ 
     (ហត្ថគលខារបស់អនក្ជំងឺ ឬអនក្ធាន្ទ)                       (កាលបរគិឆេទ)  

 
_________________________________________ ________________ 

      (ហត្ថគលខារបស់បតី ឬព្របពនធ)                                    (កាលបរគិឆេទ) 
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ឧបសមពន័ធ C 
សនៃកឹ្កិ្ឆាការគណន្ទជំនួយហរិញ្ញ វត្ថុ 

 
 

 

គមម ះអនក្ជំងឺ៖ ________________________________    គណនីអនក្ជំងឺ #៖ ____________________________________ 

មនាីរគពទយ៖ ______________________________________________________________________________________ 

 

ការពិចារណា/កាលៈគទសៈពិគសស៖   ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
 

             ដមន       មនិដមន 
គត្ើអនក្ជំងឺមានការធាន្ទរាា បរ់ងសុខភាពដែរឬគទ?        
គត្ើអនក្ជំងឺមានសិទធិទទួលបានការពាបាល Medicare ឬគទ?        
គត្ើអនក្ជំងឺមានសិទធិទទួលបាន Medi-Cal ឬគទ?         
គត្ើអនក្ជំងឺមានសិទធិទទួលបានក្មមវ ិ្ ីរបស់រដ្ឋា ភបិាលគផ្សងគទៀត្ឬគទ (ឧទាហរណ៍ជនរងគព្រោះគដ្ឋយសារបទឧព្រកិ្ែាជាគែើម)?    
 
ព្របសិនគបើអនក្ជំងឺដ្ឋក្ា់ក្យ ឬមានាក្យសំុដែលកំ្ពុងរងចាសំព្រមាបក់្មមវ ិ្ ីដែលរាា បរ់ងគលើសុខភាពក្នុងគពលដត្មួយដែលោត្ដ់្ឋក្ា់ក្យសំុជំនួយ 
សបបុរស្មរ៌បស់មនាីរគពទយឬក្មមវ ិ្ ីទូទាត្ព់្របាក្ ់ ដែលមានការឆុះត្ថ្មៃមនិមានាក្យសំុមួយណាព្រតូ្វបញ្ាូ លសិទធិជាមុនសព្រមាបក់្មមវ ិ្ ីគផ្សងគទៀត្
គទ។   
      
គត្ើអនក្ជំងឺមានការធាន្ទរាា បរ់ងគផ្សងគទៀត្ឬគទ (ឧទាហរណ៍ ការបងព់្របាក្ស់ព្រមាបថ់្ែៃពាបាលគដ្ឋយសវ័យព្របវត្តិ)?    
គត្ើអនក្ជំងឺមានការធាន្ទរាា បរ់ងពីភាគីទីបីឬគទ?       
គត្ើអនក្ជំងឺបងព់្របាក្គ់ដ្ឋយខៃួនឯងឬ?       
 
ការគណន្ទជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ៖  
ព្របាក្ឆំ់ណូលក្នុងព្រគួសារព្របចាដំខសរុប       $______________ 
(ាក្យសំុសព្រមាបជំ់នួយហិរញ្ញ វត្ថុ) 

ទំហំព្រគួសារ (ាក្យសំុសព្រមាបជំ់នួយហិរញ្ញ វត្ថុ)       _______________ 

លក្ខណៈសមបត្តសិព្រមាបគ់ឆៃើយត្បជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ      ដមន មនិដមន  
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 ឧបសមពន័ធ D 

 

 ទព្រមងគ់សឆក្តជូីនែំណឹង 
SUTTER HEALTH 

ការកំ្ណត្សិ់ទធិទទួលបានជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ 
 
 

Sutter Health បានគ វ្ើការកំ្ណត្សិ់ទធិទទួលបានជំនួយហរិញ្ញ វត្ថុសព្រមាប៖់  
 

_____________________  ______________________  ___________________ 
គមម ះអនក្ជំងឺ         គលខគណនី    កាលបរគិឆេទផ្តល់គសវាក្មម  
 
សំគណើ រសំុជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុគ វ្ើគេើងគដ្ឋយអនក្ជំងឺ ឬអនក្ជំនួសឲ្យអនក្ជំងឺ___________ ការកំ្ណត្គ់នះបានបំគពញគៅ 
_____________________។ 
 
ដផ្អក្គលើពត័្ម៌ានដែលអនក្ជំងឺផ្តល់ឲ្យ ឬអនក្ជំនួសឲ្យអនក្ជំងឺ ការកំ្ណត្ម់ានែូឆខាងគព្រកាមគនះ៖  
 
សំគណើ រសំុជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុរបស់អនក្បានទទួលការអនុញ្ជញ ត្សព្រមាបគ់សវាក្មមដែលបានព្របគល់
ជូនគៅ_________________________។ 
បន្ទា បពី់ដ្ឋក្ា់ក្យសំុជនួំយហិរញ្ញ វត្ថុ   ការកាត្ប់នថយ ឆំនួនទឹក្ព្របាក្ជ់ាំក្គឺ់ $___________________________។ 
 
សំគណើ រសំុជំនួយរបស់អនក្គឺកំ្ពុងរងចាកំារអនុញ្ជញ ត្។ គទាះជាោា ងណាពត័្ម៌ានខាងគព្រកាមគឺចាបំាឆមុ់នការដក្ត្ព្រមូវអាឆ 
អនុវត្តឆំគាះគណនីរបស់អនក្៖  
  _______________________________________________________________________ 
  _______________________________________________________________________ 
  _______________________________________________________________________ 
  _______________________________________________________________________ 
  _______________________________________________________________________ 
 

ាក្យគសនើសំុជំនួយហិរញ្ញ វត្ថរុបស់អនក្ព្រតូ្វបានបែិគស្គចាលគដ្ឋយសារ៖  
គហតុ្ផ្ល៖ _______________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________ 
  _______________________________________________________________________ 
  _______________________________________________________________________ 
  _______________________________________________________________________ 

 
ការផ្តល់ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុគឺព្រតូ្វបំគពញាមលក្ខខណឌ សតីពីការបំគពញពត័្ម៌ានគៅមនាីរគពទយបានគពញគលញនិងព្រតឹ្មព្រត្វ។  
គៅក្នុងក្រណីមនាីរគពទយរក្គ ើញថារយទទួលរងរបួសគដ្ឋយសារអនក្ែថ្ទ 
អនក្នឹងទទួលព្របាក្ឆំ់នូលបដនថមអនក្ទទួលព្របាក្ប់ដនថមធាន្ទនិងផ្តល់មនិព្រគបព់្រោនឬ់ពត័្ម៏ានមនិព្រគបព់្រោនទ់ាក្ទ់ងសមថភាពអន
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ក្ក្នុងការបងថ់្ែៃគសវាដែលបានផ្ដល់មនាីរគពទយអាឆនឹងែក្ហូត្ការសគព្រមឆឆិត្តក្នុងការផ្ដល់ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ និងឲ្យអនក្ 
ឬភាគីទីបីជាអនក្ទទួលខុសក្នុងការទូទាត្ព់្របាក្ជូ់នមនាីរគពទយ  
 
ព្របសិនគបើឯក្សារព្រតូ្វបានបញ្ាូ នក្មមវ ី្ ីសុខភាពមួយគផ្សងគទៀត្ក្នុងគពលដែលអនក្គផ្ាើឯក្សារជំនួយហិរញិ្ញ វត្ថុគទៀត្ដែរ 
គន្ទះាក្យសំុទាងំគន្ទះនឹងមនិមានសិទធទទួលក្មមវ ិ្ ីគផ្សងគទៀត្គទ។ 
 
ព្របសិនគបើអនក្មានសំណួររអំពីការ កំ្ណត្ ់សូមទំន្ទក្ទំ់នង៖  

_____________________________________________ 

គសវាហិរញិ្ញ វត្ថុរបស់អនក្ជំងឺ 
855-398-1633 
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ឧបសមពន័ធ E 

 

ពត័្ម៌ានវកិ្កយបព្រត្ដែលសំខានស់ព្រមាបអ់នក្ជំងឺ 
គសឆក្ដសីគងខបខៃមឹសាររយៗសដីពីជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ 

           

សូមអរគុណអនក្ដែលបានគព្រជើសគរ ើស Sutter Health ។ ឯក្សារព្រតូ្វបានបគងកើត្គែើមបជួីយ អនក្ជំងឺឲ្យយល់ពីជំនួយ 
ហិរញ្ញ វត្ថុដែលអនក្ជំងឺមានសិទធទទួលបានែំគណើ រការគព្របើព្របាស់ជំនួយហរិញ្ញ វត្ថុ និងជគព្រមើសទូទាត្ព់្របាក្រ់បស់អនក្វកិ្កយ
បព័្រត្មនាីរគពទយរបស់អនក្មនិបញ្ាូ លគសវាដែលអនក្ទទួលគៅគពលសាន ក្គ់ៅមមនារីគពទយពីព្រគូគពទយ អនក្ជំន្ទញខាងថាន សំពឹក្ 
អនក្ជំន្ទញពាបាលគរាគព្រកុ្មហុ៊នទានគពទយ 
និងអនក្ផ្តល់គសវាដែលអាឆនឹងគឆញវកិ្កយបព្រត្មួយគដ្ឋយដទបក្សព្រមាបគ់សវារបស់ពួក្គគគេើយ។ 
សិនគបើអនក្ឆងរ់ក្ជនួយការទូទាត្វ់កិ្កយបព័្រត្ពីអនក្ផ្តល់គសវាគផ្សងគទៀត្ អនក្នឹងព្រតូ្វទាក្ទ់ងគៅអនក្ផ្តល់គសវាផ្លា ល់។ 
 
គសវាក្មមបន្ទា ន៖់ 
ព្របសិនគបើអនក្ទទួលគសវាក្មមបន្ទា នគ់ៅមនាីរគពទយអនក្និងទទួលវកិ្កយបព័្រត្គដ្ឋយដទបក្សព្រមាបប់នាបព់្រគូគពទយពាបាលបន្ទា ន ់ 
គបើអនក្មានសំណួរឆងសួ់រគៅគសវាបនាបព់្រគូគពទយគៅបនាបស់គស្ររគ ះបន្ទា ន ់ អនក្ព្រតូ្វសួរគដ្ឋយផ្លា ល់គៅព្រគូគពទយពាបាល។ 
ែូឆបានដឆងក្នុងដផ្នក្សុខភាពនិងសុវត្ថិភាពព្រគូគពទយពាបាលក្នុងបនាបស់គស្ររគ ះ បន្ទា នដ់ែលផ្តល់
គសវាពាបាលបន្ទា នគ់ៅក្នុងមនាីរគពទយមួយដែលផ្តល់ការដែទាបំន្ទា នព់្រតូ្វបញ្ាុ ះត្ថ្មៃែល់អនក្ជំងឺដែលមនិមានការធាន្ទ 
ឬអនក្ជំងឺដែលមានការធាន្ទដែលឆំណាយក្នុងការពាបាលខពស់គៅគព្រកាមឬគៅក្ព្រមតិ្ 350% ថ្នភាពព្រកី្ព្រក្របស់ សហពន័ធ។ 
 

ជគព្រមើសការទូត្ទាត្ព់្របាក្៖់ Sutter Health មានជគព្រមើសជាគព្រឆើនគែើមបជួីយ អនក្ក្នុងការទូទាត្វ់កិ្កយបព័្រត្មនាីរគពទយ  
 

គគព្រមាងការទូទាត្ព់្របាក្៖់ 
គណនីអនក្ជំងឺនឹងព្រតូ្វទូទាត្គ់ៅគពលគឆញបរក នថ់្ែអនក្ជំងឺអាឆគព្រជើសគរ ើសការគរៀបឆំការទូទាត្ព់្របាក្សំ់រាបវ់កិ្កយបព័្រត្របស់ពួ
ក្គគ កិ្ឆាព្រពមគព្រពៀងហរិញិ្ញ វត្ថុព្រតូ្វឆុះហត្ថគលខាមុនគសវាហិរញ្ញ វត្ថុការោិល័យ 
អាឆទទួលការគរៀបឆំការទូទាត្ដ់ែលអនុញ្ជញ ត្ឲ្យអនក្ជំងឺទូទាត្ព់្របាក្យ់តឺ្ 
ការគរៀបឆំគនះគឺការមនិយក្ការព្របាក្ពី់ព្របាក្ឆំ់ណូលតិ្ឆពីអនក្ជំងឺមនិមានការធាន្ទនិងអនក្ជំងឺដែលមានសិទធជាក្ល់ាក្ា់មួ
យដែលមានថ្ែៃពាបាលថ្ែៃខពស់ គគព្រមាងទូទាត្ព់្របាក្អ់ាឆឆចារបានរវាងមនារីគពទយនិងអនក្ជំងឺ។ 
 
Medi-Cal និងក្មមវ ិ្ រីដ្ឋា ភបិាលដែលមានសិទធ៖ អនក្មានសិទធទទួលព្របាក្ឧ់បត្តមពីក្មមវ ិ្ ដីែលឧបត្ថមាគដ្ឋយរដ្ឋា ភបិាល   

Sutter Health មានបុគគលិក្ចាជួំយ អនក្ជាមួយនឹងការអនុវត្តនា៍មក្មមវ ិ្ ីរដ្ឋា ភបិានែូឆជា Medi-Cal ។ 
សូមទំន្ទក្ទំ់នងមក្កានជំ់នួយការហិរញ្ញ វត្ថុរបស់អនក្ជំងឺាម (855) 398-1633  ព្របសិន អនក្ព្រតូ្វការក្មមវ ិ្ ីពត្ម៌ានបដនថម 
របស់រដ្ឋា ភបិាលឬក្ព៏្រតូ្វការ ជំនួយការគែើមបអីនុវត្តគលើក្មមវ ិ្ ី។ មណឌ លសុខភាពគនះក្ម៏ានជាបកុ់្ងព្រាជាមួយនឹងអងគការ 
ដែលអាឆជួយ អនក្ជាមុនក្នុងការគសនើសំុជំនួយពីរដ្ឋា ភបិាលផ្ងដែរព្របសិនគបើចាបំាឆ។់ 
 
ការពាបាលគៅរែាកាលីហវ័រញ៉ា ៖ 
អនក្អាឆទទួលបានការពាបាលសុខភាពគៅគព្រកាមការព្រគបព់្រគងរបស់រែាកាលីហវ័រញ៉ា ដែលមានការផ្លៃ ស់បដូរផ្លព្របគោជន៍
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គៅគព្រកាមសក្មមភាពពាបាលដែលអាឆលមននឹងឆំណាយបាន។ ទាក្ទ់ងគៅកានដ់ផ្នក្ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុរបស់មនារីគពទយគៅ 
)855(  398-1633 សព្រមាបព់ត្ម៌ានលមអតិ្និងជំនួយ សូមទាក្ទ់ងគៅសួរ 

ព្របសិនគបើអនក្គពញឆិត្តសព្រមាបក់ារពាបាលសុខភាពាមរយៈពាបាលគៅរែាកាលីហវ័រញ៉ា ។  
 

ការសគងខបគៅគលើជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ(ជំនួយសបបុរស្ម)៌៖ Sutter Health 
បានគបដជាា ថាផ្ដល់ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុគែើមបជួីយ ែល់អនក្ជំងឺដែលមានឆំណូលតិ្ឆ 
និងអនក្ជំងឺដែលមានការធាន្ទដែលទាមទារឲ្យអនក្ជំងឺបងព់្របាក្ដ់ែលជាភាគរយសំខានរ់បស់ពួក្គគ 
ខាងគព្រកាមគនះគឺជាការសគងខបថ្នត្ព្រមូវការថ្នសិទធដិែលអាឆទទួលយក្បានសព្រមាបជំ់នួយការហិរញ្ញ វត្ថុ និងែំគណើ ការដ្ឋក្់
ាក្យសំុសព្រមាបអ់នក្ជំងឺដែលដសវងរក្ជំនួយការហិរញ្ញ វត្ថុ។ 
ខាងគព្រកាមគនះជាឆំណាត្ថ់ាន ក្រ់បស់អនក្ជំងឺដែលមានសិទធិទទួលយក្ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ៖ 

 
 អនក្ជំងឺដែលោម នព្របភពភាគីទីបីគែើមបបីងព់្របាក្ែូ់ឆជាព្រកុ្មហុ៊នធាន្ទរាា បរ់ង ឬក្មមវ ិ្ ីរដ្ឋា ភបិាលសព្រមាបក់ារឆំណាយ 
មួយឆំដណក្ថ្នការឆំណាយពាបាលរបស់ពួក្គគ និងមានឆំណូលព្រគួសារគៅឬទាបជាង 400% ថ្ន
ក្ព្រមតិ្ភាពព្រកី្ព្រក្របស់សហពន័ធ។  

 អនក្ជំងឺដែលមានការធាន្ទរាា បរ់ង (i) បាដុនដឆំណូលរបស់ព្រគួសារមានព្រតឹ្មដត្ ឬទាប 400% ថ្នក្ព្រមតិ្ភាពព្រកី្ព្រក្គៅ 
ក្នុងសហពន័ធ; និង (ii) ការឆំណាយគលើសុខភាពសព្រមាប ់ ពួក្ោត្ ់ ឬព្រគួសាររបស់ពួក្ោត្ ់ (រួមជាមួយការជំាក្ ់
គៅថ្ែគូមនាីរគពទយ ឬក្ប៏ងព់្របាក្គ់ៅអនក្ផ្ដល់គសវាគផ្សងគទៀត្ក្នុងរយៈគពល 12 ដខឆុងគព្រកាយ) 
ដែលគលើសពីឆំណូល របស់ព្រគួសារអនក្ជំងឺ។ 

 អនក្ជំងឺដែលទទួលការពាបាលគដ្ឋយមានធាន្ទរាា បរ់ងបាដុនដក្អ៏ាឆមានការបាត្ប់ងផ់្លព្របគោជនរ៍បស់ពួក្គគែូឆ
ោន គៅមុនឬអំេុងគពលពួក្គគរស់គៅមនាីរគពទយ និងមានព្រគួសារដែលមានឆំណូលគៅ ឬទាបជាង 400% 

ថ្នក្ព្រមតិ្ភាពព្រកី្ព្រក្គៅរបស់សហពន័ធ។ 
 
អនក្អាឆគសនើសំុជំនួយហរិញ្ញ វត្ថុដែលព្រតូ្វគព្របើទព្រមងា់ក្យសំុ ដែលមានគសវាហិរញ្ញ វត្ថុរបស់អនក្ជំងឺ 
ដែលមានទីាងំគៅជាមួយនឹងការោិល័យព្រឆក្ឆូលដែល/ការឆុះគមម ះគៅទីាងំាមអាស័យដ្ឋា នរបស់មនារីគពទយ 
ឬទូរសពាគ័ៅកានគ់សវាហរិញ្ញ វត្ថុរបស់អនក្ជំងឺាមរយៈ 855-398-1633 ។ ឬគៅកានម់នាីរគពទយ Sutter Health 

ឬវបិសាយរបស់មគៅា រគពទយ (www.sutterhealth.org) ។ 
អនក្អាឆគផ្ាើាក្យសំុគដ្ឋយនិោយជាមួយអនក្តំ្ណាងថ្នគសវាក្មមហិរញ្ញ វត្ថុរបស់អនក្ជំងឺដែលអាឆជួយ អនក្ក្នុងការបំគពញា
ក្យសំុ។  
គៅកំ្េុងគពលែំគណើ ការគ វ្ើាក្យសំុអនក្ព្រតូ្វបានសំុឲ្យផ្ដល់ពត័្ម៌ានទាក្ទ់ងពីសមាជិក្មនុសសគៅក្នុងព្រគួសាររបស់អនក្ 
ឆំណូលព្របចាដំខរបស់អនក្ 
និងពត័្ម៌ានគផ្សងគទៀត្ដែលអាឆជួយ មនាីរគពទយក្នុងការែឹងពីសិទធិដែលទទួលបានក្នុងជំនួយហរិញ្ញ វត្ថុគនះ។ 
អនក្អាឆសំុឲ្យមានការព្របគល់គៅឆុងបរក នថ់្ែឬឯក្សារពនធគែើមបជីាជំនួយែល់ Sutter ជាមួយគដ្ឋយ
គផ្ាៀងផ្លា ត្ពី់ឆំណូលរបស់អនក្។   
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បន្ទា បពី់អនក្បានបញ្ាូ នាក្យសំុមនារីគពទយនឹងពិនិត្យពត័្ម៌ាន 
និងក្ត្ស់មាគ ល់អនក្គដ្ឋយសរគសរទាក្ទ់ងគៅនឹងសិទធិដែលទទួលបាន។ 
ព្របសិនគបើអនក្មានសំណួរអំេុងគពលែំគណើ រការាក្យសំុអនក្អាឆទំន្ទក្ទំ់នងគៅកានក់ារោិល័យគសវាក្មមហិរញ្ញ វត្ថុរបស់អន
ក្ជំងឺាមរយៈទូរសពាគលខ (855) 398-1633។ 
 
ព្របសិនគបើអនក្មនិយល់ព្រពមជាមួយនឹងការសគព្រមឆឆិត្តរបស់មនាីរគពទយអនក្អាឆបញ្ាូ នជគមាៃ ះគនះគៅគសវាក្មមហិរញ្ញ វត្ថុរបស់អន
ក្ជំងឺបាន។  
  
 

គសឆក្ដីឆមៃងគោលនគោបាយសដីពីជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុរបស់មនារីគពទយ គសឆក្ដីសគងខបខៃឹមសាររយៗ និងាក្យសំុ 
ព្រពមទាងំាក្យសំុសព្រមាបក់្មមវ ិ្ ីរបស់រដ្ឋា ភបិាលមានគៅ (មានគព្រឆើនភាសា) ការោិល័យផ្ដល់គសវាហរិញ្ញ វត្ថុសព្រមាបអ់នក្ជំងឺ 
និងក្ដនៃងឆុះគមម ះអនក្ជំងឺ ក្ែូ៏ឆជាាមរយៈវបិសាយ www.sutterhealth.org និងមានាមរយៈការគផ្ាើរអីុដមល។ 
គយើងអាឆគផ្ាើរគសឆក្ដីែត្ឆមៃងគោលនគោបាយជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុែល់អនក្គដ្ឋយឥត្គិត្ថ្ែៃ 
ព្របសិនគបើអនក្ទាក្ទ់ងមក្ការោិល័យផ្ដល់គសវាហរិញ្ញ វត្ថុសព្រមាបអ់នក្ជំងឺរបស់ពួក្គយើងាមរយៈគលខ 855-398-1633។  
 
ព្រសបាមឆាបស់ដីពីព្របាក្ឆំ់ណូលថ្ផ្ាក្នុងដផ្នក្ 1.501(r)-5 មនាីរគពទយ Sutter 

បានអនុមត័្វ ិ្ ីសាស្រសតដែទាជំំងឺថ្ែៃអន្ទគត្សព្រមាបទឹ់ក្ព្របាក្ដ់ែលព្រតូ្វទូទាត្ ់
បាុដនតសព្រមាបអ់នក្ជំងឺដែលមានសិទធសំុិជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុមនិព្រតូ្វទទួលខុសព្រតូ្វគលើដផ្នក្ហិរញ្ញ វត្ថុសព្រមាបទឹ់ក្ព្របាក្ដ់ែលព្រតូ្វទូទា
ត្គ់ព្រឆើនគទ គដ្ឋយសារដត្អនក្ជំងឺដែលមានសិទធិមនិព្រតូ្វទូទាត្ឆំ់ណាយអវីគេើយ។ 

 
 
ាក្យសំុដែលពយួរទុក្៖  
ព្របសិនគបើាក្យសំុបានបញ្ាូ នគៅក្មមវ ិ្ ីធាន្ទរាា បរ់ងគលើសុខភាពគផ្សងៗក្នុងគពលជាមួយោន ដែលអនក្បញ្ាូ នាក្យសំុគៅកានជំ់
នួយសបបុរស្ម ៌ាក្យសំុគនះមនិបានរាបប់ញ្ាូ លក្នុងសិទធិដែលទទួលបានគៅក្មមវ ិ្ ីគផ្សងគទៀត្គន្ទះគទ។ 
 
កំ្ណត្ស់មាគ ល់ថ្នលទធភាពទទួលបានការបាា នស់ាម នហរិញ្ញ វត្ថុ៖ ៖  អនក្អាឆគសនើសំុការបាា នស់ាម នទំនួលខុសព្រតូ្វដផ្នក្ 
ហិរញ្ញ វត្ថុជាលាយលក្ខណ៍អក្សរព្រតូ្វសព្រមាបគ់សវារបស់មនារីគពទយគសនើសំុការបាា នស់ាម នព្រតូ្វដត្គ វ្ើគេើងអំេុងគពលគមាា ងគ វ្ើការ
។  ការបាា នស់ាម ននឹងផ្តល់ឲ្យអនក្នូវការបាា នស់ាម នឆំនួនមនាីរគពទយដែលត្ព្រមូវឲ្យអនក្ជំងឺបងព់្របាក្ស់ព្រមាបគ់សវាក្មម ទព្រមងក់ារ 
និងការផ្គត្ផ់្គងក់ារដែទាសុំខភាពដែលព្រតូ្វបានរពឹំងទុក្ថានឹងផ្តល់ជូនគដ្ឋយមនាីរគពទយ។  ការបាា នស់ាម នដផ្អក្គលើឆំនួន
ថ្ែៃសាន ក្គ់ៅជាម្យម និងគសវាដែលបានផ្តល់ជូនសព្រមាបគ់រាគវនិិឆេយ័របស់អនក្ជំងឺ។  ពួក្គគមនិបាន
សនាផ្តល់គសវាគៅត្ថ្មៃគេរគន្ទះគទ។  ទំនួលខុសព្រតូ្វហិរញ្ញ វត្ថុរបស់អនក្ជំងឺអាឆគព្រឆើនជាង ឬតិ្ឆជាងការបាា នស់ាម ន ដផ្អក្គលើ 
គសវាដែលអនក្ជំងឺពិត្ជាទទួលបាន។ 

 
មនាីរគពទយអាឆផ្តល់ការបាា នស់ាម នឆំនួន មនាីរគពទយគសវាដត្បាុគណាណ ះ។  ព្របដហលជាមានការគិត្ថ្ែៃបដនថមសព្រមាបគ់សវាក្មម
ដែលនឹងផ្តល់គដ្ឋយព្រគូគពទយពាបាលអំេុងគពលអនក្ជំងឺសាន ក្គ់ៅក្នុងមនាីរគពទយ ែូឆជាវកិ្កយបព្រត្គឆញពីព្រគូគពទយពាបាល
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គដ្ឋយផ្លា ល់ និងអនក្ជំន្ទញខាងថាន សំពឹក្  គរាគវទូិ គវជាបណឌិ ត្ជំន្ទញដផ្នក្ការំសមី ព្រកុ្មហុ៊នរែយនតសគស្ររគ ះ ឬអនក្ជំន្ទញ
ពាបាលគផ្សងៗដែលមនិដមនជានិគោជិត្ក្នុងមនាីរគពទយ។  អនក្ជំងឺនឹងទទួលបានវកិ្កយបព្រត្គដ្ឋយ
ដេក្ពីោន សព្រមាបគ់សវាក្មមទាងំគនះ។ 

 
ព្របសិនគបើអនក្មានសំណួរអំពីការបាា នស់ាម នជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ សូមទំន្ទក្ទំ់នងមក្អនក្ជំងឺាមរយៈ 855-398-1637 
ព្របសិនគបើអនក្មានសំណួរ ឬព្របសិនគបើអនក្ឆងប់ងព់្របាក្ា់មទូរស័ពា សូមទំន្ទក្ទំ់នងមក្គសវាជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុាមរយៈ 855-

398-1633 ។ 
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ឧបសមពន័ធ F 

ការជូនែំណឹងអំពីសិទធ ិ
 

អរគុណអនក្សព្រមាបក់ារគព្រជើសគរ ើស Sutter Health ជាគសវាក្មមឆុងគព្រកាយរបស់អនក្។  សូមដសវងរក្ឯក្សារអំពីការគិត្ថ្ែៃ 
សព្រមាបក់ារមក្មនាីរគពទយរបស់អនក្។  ការទូទាត្ព់្របាក្ព់្រតូ្វគ វ្ើភាៃ មៗ។  អនក្ព្របដហលជាអាឆទទួលបានការបញ្ាុ ះត្ថ្មៃ ព្របសិន
គបើគឆៃើយត្បគៅនឹងលក្ខខណឌ ហិរញ្ញ វត្ថុជាក្ល់ាក្ែូ់ឆបានពិភាក្៉ខាងគព្រកាម ឬព្របសិនគបើអនក្ បានបងព់្របាក្ា់មការកំ្ណត្។់ 
 
សូមឆងចាថំាគនះជាវកិ្កយបព្រត្សព្រមាបគ់សវាក្មមរបស់មនាីរគពទយដត្បាគុណាណ ះ។  ព្របដហលជាមានការគិត្ថ្ែៃបដនថមសព្រមាប់
គសវាក្មមដែលនឹងផ្តល់គដ្ឋយព្រគូគពទយពាបាលអំេុងគពលអនក្ជំងឺសាន ក្គ់ៅក្នុងមនាីរគពទយ ែូឆជាវកិ្កយបព្រត្គឆញពីព្រគូគពទយ
ពាបាលគដ្ឋយផ្លា ល់ និងអនក្ជំន្ទញខាងថាន សំពឹក្  គរាគវទូិ គវជាបណឌិ ត្ជំន្ទញដផ្នក្ការំសមី ព្រកុ្មហុ៊នរែយនតសគស្ររគ ះ ឬអនក្
ជំន្ទញពាបាលគផ្សងគទៀត្ដែលមនិដមនជានិគោជិត្ក្នុងមនាីរគពទយ។  អាឆព្របដហលជាអាឆទទួលបានវកិ្កយបព្រត្សព្រមាប់
គសវាក្មមរបស់ពួក្គគ។   
 
គសឆក្តសីគងខបអំពីសិទធរិបស់អនក្៖   ឆាបរ់ែា និងសហពន័ធត្ព្រមូវឲ្យអនក្ព្របមូលបំណុលគោរពអនក្ និងោមឃាត្អ់នក្ព្របមូល
បំណុលពីការគ វ្ើរបាយការណ៍ខុស ឬបងកគំរាមកំ្ដហងគដ្ឋយគព្របើអំគពើហិង៉ ការគព្របើភាសាគសាម គគព្រោគ ឬព្របមាែគមើលរយ 
ឬគ វ្ើការព្របាព្រស័យទាក្ទ់ងមនិសមរមយជាមួយភាគីទីបី រួមមាននិគោជក្របស់អនក្ផ្ងដែរ។  អនក្ព្របមូលបំណុលនឹងមនិទាក្់
ទងគៅអនក្មុនគមាា ង 8:00 ព្រពឹក្ ឬបន្ទា បពី់គមាា ង 9:00 យបគ់លើក្ដលងដត្កាលៈគទសៈខៃះបាគុណាណ ះ។  ជាទូគៅ អនក្ព្របមូល
បំណុលមនិអាឆផ្តល់ពត័្ម៌ានអំពីបំណុលរបស់អនក្គៅមនុសសមាន ក្គ់ទៀត្បានគទ គលើក្ដលងដត្គមធាវ ីឬបតី ឬព្របពនធរបស់អនក្។  
អនក្ព្របមូលបំណុលអាឆទាក្ទ់ងគៅមនុសសគផ្សងគទៀត្គែើមបបីញ្ជា ក្អំ់ពីទីាងំ ឬគែើមបអីនុវត្តការសគព្រមឆ។  សព្រមាបព់ត័្ម៌ាន
បដនថមអំពីសក្មមភាពព្របមូលបំណុល អនក្អាឆទំន្ទក្ទំ់នងគណៈក្មមការាណិជាក្មមសហពន័ធាមរយៈទូរស័ពាគលខ 1-877-

FTC-HELP (382-4357) ឬាមបណាត ញអីុន្ឺណិត្គៅគគហទំពរ័ www.ftc.gov។ 

គសវាព្របឹក្៉ឥណទានដែលមនិគិត្ព្របាក្ក់្ថ្ព្រមក្ែូ៏ឆជាជំនួយអនក្គព្របើព្របាស់ពីការោិល័យគសវាផ្ៃូវឆាបក់្នុងតំ្បនអ់ាឆមានក្នុង
តំ្បនរ់បស់អនក្។  សូមទាក្ទ់ងការោិល័យគសវាហរិញ្ញ វត្ថុអនក្ជំងឺាមរយៈ 855-398-1633 សព្រមាបក់ារបញ្ាូ នបនត Sutter 

Health មានកិ្ឆាព្រពមគព្រពៀងជាមួយភាន ក្រ់រព្របមូលព្របាក្ខ់ាងគព្រៅគែើមបពី្របមូលព្របាក្ពី់អនក្ជំងឺ។  ភាន ក្រ់រព្របមូលព្របាក្ត់្ព្រមូវ
ឲ្យអនុវត្តាមគោលនគោបាយរបស់មនាីរគពទយ។  ភាន ក្រ់រព្របមូលព្របាក្ក់្ត៏្ព្រមូវឲ្យគរៀបឆំ និងទទួលែឹងឮរាល់ដផ្នការទូទាត្់
ព្របាក្ន់្ទន្ទដែលមនាីរគពទយ និងអនក្ជំងឺបានព្រពមគព្រពៀង។ 

ជំនួយហរិញ្ញ វត្ថុ(ជំនួយសបបុរស្ម)៌៖  Sutter Health គបតជាា ផ្តល់ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុែល់អនក្ជំងឺដែលមានព្របាក្ឆំ់ណូលទាប 
និងអនក្ជំងឺដែលមានការធាន្ទរាា បរ់ងត្ព្រមូវឲ្យអនក្ជំងឺគន្ទះបងព់្របាក្មួ់យដផ្នក្្ំថ្នការដែទារំបស់ពួក្គគ។  ខាងគព្រកាមគនះជា
គសឆក្តសីគងខបអំពីត្ព្រមូវការសិទធិទទួលបានជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ និងែំគណើ រការដ្ឋក្ា់ក្យសំុសព្រមាបអ់នក្ជំងឺដែលឆងដ់សវងរក្
ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ។  ខាងគព្រកាមគនះជាព្របគភទអនក្ជំងឺដែលមានសិទធិទទួលបានជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ៖ 
 

 អនក្ជំងឺដែលមនិមានភាគីទីបីជាអនក្ទូទាត្ព់្របាក្គ់ន្ទះគទ ែូឆជាព្រកុ្មហុ៊នធាន្ទរាា បរ់ង ឬក្មមវ ិ្ រីដ្ឋា ភបិាលសព្រមាបក់ារ
ឆំណាយការពាបាល  និងមានព្របាក្ឆំ់ណូលក្នុងព្រគួសារគៅ ឬតិ្ឆជាង 400% ថ្នក្ព្រមតិ្ភាពព្រកី្ព្រក្របស់សហពន័ធ។   
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 អនក្ជំងឺដែលមានការធាន្ទរាា បរ់ងបាដុនតមាន (i) ឆំណូលក្នុងព្រគួសារគៅ ឬតិ្ឆជាង 400% ថ្នក្ព្រមតិ្ភាពព្រកី្ព្រក្របស់
សហពន័ធ។  និង (ii) ការឆំណាយគលើការពាបាលសព្រមាបខ់ៃួនគគ ឬព្រគួសាររបស់ពួក្គគ (គក្ើត្គេើងគៅអងគភាពាក្់
ពន័ធរបស់មនាីរគពទយ ឬឆំណាយគលើអនក្ផ្តល់គសវាកាលពី 12 ដខមុន) ដែលគលើសពី 10% ថ្នព្របាក្ឆំ់ណូលក្នុង
ព្រគួសាររបស់អនក្ជំងឺ។ 

 
 អនក្ជំងឺដែលមានការធាន្ទរាា បរ់ង ់ បាុដនតអស់សុពលភាពអត្ថព្របគោជនទ៍ាងំមុន ឬអំេុងគពលពួក្គគសាន ក្ ់
គៅមនារីគពព្រទ គហើយព្រគួសារមានឆំណូលគព្រកាម 400% ថ្នក្ព្រមតិ្ភាពព្រកី្ព្រក្សហពន័ធ។ 
 

អនក្អាឆដ្ឋក្ា់ក្យសំុសព្រមាបជំ់នួយហរិញ្ញ វត្ថុគដ្ឋយគព្របើទព្រមងា់ក្យសំុដែលអាឆរក្បានពីគសវាហិរញ្ញ វត្ថុសព្រមាបអ់នក្ជំងឺដែល
សថិត្គៅក្នុង ដផ្នក្ឆុះគមម ះ/ែំគណើ រការអនក្ជំងឺគៅមនាីរគពទយ ឬគដ្ឋយទូរស័ពាគៅគសវាហរិញ្ញ វត្ថុអនក្ជំងឺ 855-398-1633 ។  
ឬគៅកានម់នាីរគពទយ ឬវបិសាយរបស់មនារីគពទយ (www.sutterhealth.org) ។ អនក្ក្អ៏ាឆដ្ឋក្ា់ក្យសំុគដ្ឋយផ្លា ល់មាត្ ់
គៅអនក្តំ្ណាង មក្ពីគសវាហរិញ្ញ វត្ថុអនក្ជំងឺ ដែលនឹងជួយ អនក្ក្នុងការបំគពញាក្យសំុបានដែរ។  
អំេុងគពលែំគណើ រការាក្យសំុអនក្នឹងព្រតូ្វគសនើឲ្យផ្តល់ពត័្ម៌ានាក្ព់ន័ធនឹងគលខទូរស័ពាសមាជិក្ព្រគួសារព្របាក្ឆំ់ណូលព្របចាដំខ
របស់អនក្ 
និងពត័្ម៌ានែថ៏្ទគទៀត្ដែលនឹងជួយ មនាីរគពទយជាមួយការកំ្ណត្ភ់ាពមានសិទធពិ្រគបព់្រោនរ់បស់អនក្សព្រមាបជំ់នួយហិរញ្ញ វត្ថុ។  
អនក្ព្របដហលជានឹងព្រតូ្វគសនើឲ្យផ្តល់បរក នថ់្ែបងព់្របាក្ ់ ឬកំ្ណត្ព់្រាពនធគែើមបជួីយ  Sutter 

ជាមួយនឹងការបញ្ជា ក្ឆំ់ណូលរបស់អនក្។   
 
បន្ទា បពី់អនក្ដ្ឋក្ា់ក្យសំុមនាីរគពទយនឹងព្រតួ្ត្ពិនិត្យពត័្ម៌ាន 
និងជូនែំណឹងអនក្ជាលាយលក្ខអក្សរាក្ព់ន័ធភាពមានលក្ខណៈសមបត្តិត្ព្រគបព់្រោនរ់បស់អនក្។  
ព្របសិនគបើអនក្មានសំណួរអំេុងគពលែំគណើ រការាក្យសំុ អនក្អាឆទាក្ទ់ងគសវា ហិរញ្ញ វត្ថុអនក្ជំងឺាម (855) 1633 398 ។ 
 
ព្របសិនគបើ អនក្មនិយល់ព្រពមនឹងការសគព្រមឆឆិត្តរបស់មនាីរគពទយ 
អនក្អាឆបញ្ាូ នការជំទាស់គនះគៅការោិល័យគសវាហិរញ្ញ វត្ថុអនក្ជំងឺ។   
 
ឆាបឆ់មៃងគោលនគោបាយសដីពីជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុរបស់មនារីគពទយ គសឆក្ដសីគងខបខៃឹមសាររយៗ និងាក្យសំុ 
ក្ែូ៏ឆជាាក្យគសនើសំុពីក្មមវ ិ្ ីរដ្ឋា ភបិាលដែលមានគព្រឆើនភាសា គៅការោិល័យឆុះគមម ះអនក្ជំងឺ 
ឬការោិល័យផ្ដល់សគសវាហិរញ្ញ វត្ថុសព្រមាបអ់នក្ជំងឺ និងាមាមរយៈ sutterhealth.org និងាមរយៈការគផ្ាើរអីុដមល។  
គយើងក្អ៏ាឆគផ្ាើរឆាបឆ់មៃងសដីពីគោលនគោបាយជំនួយដផ្នក្ហិរញ្ញ វត្ថុគដ្ឋយឥត្គិត្ថ្ែៃ 
ព្របសិនគបើអនក្ទាក្ទ់ងមក្ការោិល័យផ្ដល់គសវាក្មមហរិញ្ញ វត្ថុសព្រមាបអ់នក្ជំងឺាម រយៈគលខ 855-398-1633 ។ 
 
ព្រសបាមឆាបស់ដីពីព្របាក្ឆំ់ណូលថ្ផ្ាក្នុងដផ្នក្ 1.501(r)-5 មនាីរគពទយ Sutter Health  

បានអនុមត័្វ ិ្ ីសាស្រសតដែទាជំំងឺថ្ែៃអន្ទគត្សព្រមាបទឹ់ក្ព្របាក្ដ់ែលព្រតូ្វទូទាត្ ់
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បាុដនតសព្រមាបអ់នក្ជំងឺដែលមានសិទធសំុិជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុមនិព្រតូ្វទទួលខុសព្រតូ្វគលើដផ្នក្ហិរញ្ញ វត្ថុសព្រមាបទឹ់ក្ព្របាក្ដ់ែលព្រតូ្វទូទា
ត្គ់ព្រឆើនគទ គដ្ឋយសារដត្អនក្ជំងឺដែលមានសិទធិមនិព្រតូ្វទូទាត្ឆំ់ណាយអវីគេើយ។ 

 
ាក្យគសនើសំុសថិត្ក្នុងការរងច់ា៖ំ ព្របសិនគបើាក្យគសនើសំុព្រតូ្វបានដ្ឋក្គ់ៅាមក្មមវ ិ្ ីសុខភាពគផ្សងគទៀត្សព្រមាបក់ារដែទាដំែល 
មានលក្ខណៈសបបុរស្ម ៌ឬក្ា៏ក្យគសនើសំុព្រតូ្វបានោមឃាត្ក់្នុងការទទួលបានសិទធគិសនើសំុពីក្មមវ ិ្ ីែថ្ទគទៀត្។ 
 
ធាន្ទរាាបរ់ងសុខភាព/ក្មមវ ិ្ រីដ្ឋា ភបិាល/ ជំនួយដផ្នក្ហរិញ្ញ វត្ថុ៖ ព្របសិនគបើអនក្មានធាន្ទរាា បរ់ងសុខភាព Medicare, Medi-Cal 

គសវាក្មមសព្រមាបកុ់្មាររែាកាលីហវ័រញ៉ា  ឬ្នធានគផ្សងគទៀត្សព្រមាបប់ងព់្របាក្ក់្នុងវកិ្កយបព្រត្គនះ សូមទាក្ទ់ងគៅគសវា 
ហិរញ្ញ រត្ថុសព្រមាបអ់នក្ជំងឺាមរយៈគលខ 855-398-1633 ។ ព្របសិនគបើអាឆគសវាក្មមដផ្នក្ហរិញ្ញ វត្ថុសព្រមាបអ់នក្ជំងឺនឹងទូទាត្ ់
ឆំគាះអងគភាពដែលដែទាអំនក្។      

 
ព្របសិនគបើអនក្មនិមានធាន្ទរាា បរ់ងសុខភាព ឬក្មមវ ិ្ ីរដ្ឋា ភបិាលែូឆជា Medi-Cal ឬ Medicare អនក្អាឆជាមានសិទធិទទួល 
បានក្មមវ ិ្ ីជំនួយរបស់រដ្ឋា ភបិាល។ គសវាក្មមដផ្នក្ហរិញ្ញ វត្ថុសព្រមាបអ់នក្ជំងឺអាឆផ្ដល់ឲ្យអនក្នូវទព្រមងដ់បបបទថ្នាក្យគសនើសំុ 
គហើយជួយ អនក្ក្នុងការែំគណើ រការាក្យគសនើសំុ។   
 
ព្របសិនគបើអនក្បានទទួលររវ នថ់្នជំនួយដផ្នក្ហិរញ្ញ វត្ថុពីមនារីគពទយដែលអនក្គជឿទុក្ឆិត្តគលើគសវាក្មមដែលាក្ព់ន័ធគៅនឹងការទូ
ទាត្ព់្របាក្ ់សូមទាក្ទ់ងគៅកានគ់សវាក្មមដផ្នក្ហរិញ្ញ វត្ថុសព្រមាបអ់នក្ជំងឺាមរយៈគលខ 855-398-1633។ 
 
ការផ្លៃ ស់បដូរអត្ថព្របគោជនសុ៍ខភាពរែាកាលីហវូញ៉ា ៖ អនក្អាឆទទួលបានសិទធសិព្រមាបព់្រគបព់្រគងការដែទាសុំខភាពជំនួសគដ្ឋយ 
រែាកាលីហវ័រញ៉ា ។ 
សូមទាក្ទ់ងមក្គសវាក្មមដផ្នក្អាជីវក្មមរបស់មនាីរគពទយសព្រមាបព់ត័្ម៌ានលមអតិ្និងជំនួយបដនថមគែើមបពិីនិត្យគមើលគុណភាពថ្ន
ក្មមវ ិ្ ីដែទាសុំខភាពាមរយៈរែាកាលីហវ័រញ៉ា ។  

ពត័្ម៌ានសព្រមាបទ់ាក្ទ់ង៖់ មានគសវាក្មមដផ្នក្ហិរញ្ញ វត្ថុសព្រមាបអ់នក្ជំងឺគែើមបគីឆៃើយសំណួរដែលអនក្អាឆជាមានអំពីវកិ្កយបព្រត្ 
ទូទាត្ថ់្ែៃមនារីគពទយរបស់អនក្ ឬឆងដ់្ឋក្ា់ក្យសព្រមាបជំ់នួយដផ្នក្ហិរញ្ញ វត្ថុ ឬសព្រមាបក់្មមវ ិ្ រីបស់រដ្ឋា ភបិាល។  ទូរស័ពាគលខ 
855-398-1633  គមាា ងទទួលទូរស័ពាគឺ 8:00 ព្រពឹក្ ែល់ 5:00 លាៃ ឆ ពីថ្ែៃ ឆន័ា ែល់ថ្ែៃ សុព្រក្។     
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Exhibit G 
 

Sutter Health Affiliate Hospitals, Physical Address  
and Website Address for Financial Assistance  

 

Alta Bates Summit Medical Center  

Patient Access/Registration 

Ashby Campus 

2450 Ashby Avenue 
Berkeley, CA 94705 
510-204-4444 
 
Herrick Campus 

2001 Dwight Way 
Berkeley, CA 94704 
510-204-4444 
 
Summit Campus 

350 Hawthorne Avenue 
Oakland, CA 94609 
510-655-4000 
 
http://www.altabatessummit.org  

California Pacific Medical Center 

Patient Access/Registration 

California Campus 

3700 California Street 
San Francisco, CA 94118 
415-600-6000 
 
Pacific Campus 

2333 Buchanan Street 
San Francisco, CA 94115 
415-600-6000 
 
Davies Campus 

Castro and Duboce 
San Francisco, CA 94114 
415-600-6000 
 
St. Luke's Campus 

3555 Cesar Chavez St. 
San Francisco, CA 94110 
415-647-8600 
 
http://www.cpmc.org   

http://www.altabatessummit.org/
http://www.cpmc.org/


 

{00711610 v.14}14-294 
DMSLIBRARY01:27291434.1 

Eden Medical Center 

Patient Access/Registration 

Eden Campus 

20103 Lake Chabot Road 
Castro Valley, CA 94546 
510-537-1234 
 
http://www.edenmedicalcenter.org  

Kahi Mohala, A Behavioral Healthcare System 

Patient Access/Registration 

91-2301 Fort Weaver Road 
Ewa Beach, HI 96706 
808-671-8511 
 
http://www.kahimohala.org  

Memorial Medical Center 

Patient Access/Registration 

1700 Coffee Road 
Modesto, CA 95355 
209-526-4500 
 
http://www.memorialmedicalcenter.org  

Memorial Hospital, Los Banos 

Patient Access/Registration 

520 I Street 
Los Banos, CA 93635 
209-826-0591 
 
http://www.memoriallosbanos.org  

Menlo Park Surgical Hospital 

Patient Access/Registration 

570 Willow Road 
Menlo Park, CA 94025 
650-324-8500 
 
http://www.pamf.org/mpsh  

http://www.edenmedicalcenter.org/
http://www.kahimohala.org/
http://www.memorialmedicalcenter.org/
http://www.memoriallosbanos.org/
http://www.pamf.org/mpsh
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Mills-Peninsula Health Services 

Patient Access/Registration 

1501 Trousdale Drive 
Burlingame, CA 94010 
(650) 696-5400 
 
http://www.mills-peninsula.org  

Novato Community Hospital 

Patient Access/Registration 

180 Rowland Way 
Novato, CA 94945 
415-897-3111 
 
http://www.novatocommunity.org    

Sutter Amador Hospital 

Patient Access/Registration 

200 Mission Blvd. 
Jackson, CA 95642 
209-223-7500 
 
http://www.sutteramador.org  

Sutter Auburn Faith Hospital 

Patient Access/Registration 

11815 Education Street 
Auburn, CA 95602 
530-888-4500 
 
http://www.sutterauburnfaith.org  

Sutter Coast Hospital 

Patient Access/Registration 

800 East Washington Blvd. 
Crescent City, CA 95531 
707-464-8511 
 
http://www.suttercoast.org  

http://www.mills-peninsula.org/
http://www.novatocommunity.org/
http://www.sutteramador.org/
http://www.sutterauburnfaith.org/
http://www.suttercoast.org/
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Sutter Davis Hospital 

Patient Access/Registration 

2000 Sutter Place  
(P.O. Box 1617) 
Davis, CA 95617 
530-756-6440 
 
http://www.sutterdavis.org  

Sutter Delta Medical Center 

Patient Access/Registration 

3901 Lone Tree Way 
Antioch, CA 94509 
925-779-7200 
 
http://www.sutterdelta.org  

Sutter Lakeside Hospital and Center for Health 

Patient Access/Registration 

5176 Hill Road East 
Lakeport, CA 95453 
707-262-5000 
 
http://www.sutterlakeside.org  

Sutter Maternity & Surgery Center of Santa Cruz 

Patient Access/Registration 

2900 Chanticleer Avenue 
Santa Cruz, CA 95065-1816 
831-477-2200 
 
http://www.suttersantacruz.org  

Sutter Medical Center, Sacramento 

Patient Access/Registration 

Sutter General Hospital 

2801 L Street 
Sacramento, CA 95816 
916-454-2222 
 

http://www.sutterdavis.org/
http://www.sutterdelta.org/
http://www.sutterlakeside.org/
http://www.suttersantacruz.org/
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Sutter Memorial Hospital 

5151 F Street 
Sacramento, CA 95819 
916-454-3333 
 
Sutter Center for Psychiatry 

7700 Folsom Blvd. 
Sacramento, CA 95826 
916-386-3000 
 
http://www.suttermedicalcenter.org  

Sutter Roseville Medical Center 

Patient Access/Registration 

One Medical Plaza 
Roseville, CA 95661 
916-781-1000 
 
http://www.sutterroseville.org  

Sutter Santa Rosa Regional Hospital 

Patient Access/Registration 

30 Mark West Springs Road 
Santa Rosa, CA 95403 
707-576-4000 
 
http://www.suttersantarosa.org  

Sutter Solano Medical Center 

Patient Access/Registration 

300 Hospital Drive 
Vallejo, CA 94589 
707-554-4444 
 
http://www.suttersolano.org  

Sutter Tracy Community Hospital 

Patient Access/Registration 

1420 N. Tracy Boulevard 
Tracy, CA 95376-3497 
209-835-1500 
 
http://www.suttertracy.org  

http://www.suttermedicalcenter.org/
http://www.sutterroseville.org/
http://www.suttersantarosa.org/
http://www.suttersolano.org/
http://www.suttertracy.org/
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