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េោលបំណង និង ិ ក្សាលភាទ៖
គោលបំណងរបស់គោលការណ៍គៃេះ គឺគែើមបីបគងក ើត្ៃីត្ិ វ ិធីសតង់ដារសម្មាប់ការសគម្មឆគលើការនតល់ជំៃួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថុ
ែល់អ្ែកជំងឺគៅកនុងមៃទ ីរគពទយកុមារជាត្ិ (កុមារជាត្ិ) ៃិងែល់អ្ងគ ភាពបុម្ត្សមព ័ៃធរបស់ខល ួៃផ្ែលមាៃ
ត្ម្មូវការផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថុ។ គោលការណ៍គៃេះកំណត្់ែំគណើរការមួ យសម្មាប់បុគគលិកនៃនាយកដាាៃគណៃីអ្ែកជំងឺ
(Patient Accounts Department) បុគគលិកគនេងគទៀត្របស់មៃទ ីរគពទយ ៃិងអ្ែ កត្ំណាងរបស់អ្ែកលក់ផ្ែលមកពី
ខាងគម្ៅ គែើមបីកំណត្់អ្ត្ត សញ្ញញណអ្ែ កជំងឺទ ំងគនាេះ ៃិងម្គួ សារផ្ែលមាៃសិទធិទទួ លបាៃការផ្ងទំគដាយឥត្គិត្នងៃ
ឬបញ្្ុេះត្នមៃ ។ នាយកដាាៃគណៃីអ្ែកជំងឺរបស់មៃទ ីរគពទយកុមារជាត្ិមាៃសិទធិអ្ំណាឆឆុងគម្កាយកនុងការសគម្មឆថា
គត្ើបុគគលមាែក់មាៃសិទធិទទួ លបាៃជំៃួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថុឬគទ ៃិងកនុងការសគម្មឆថា មាៃសកមម ភាពសមគហត្ុនល
បាៃគធវ ើគ ើង មុៃគពលការឆូ លរ ួមរបស់មៃទ ីរគពទយកុមារជាត្ិកនុងការនារភាាប់ៃឹងឆាប់ម្បមូ លបំណុលវ ិសាមញ្ញ
(Extraordinary Collection Actions)។ សិទធិទទួ លជំៃួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថុអ្ៃុវត្ត ឆំគ

េះអ្ែកជំងឺទ ំងអ្ស់គដាយមិៃ

គិត្ពីពូជសាសៃ៍ ពណ៌សមបុរ ជំគៃឿ ជាត្ិសាសៃ៍ សញ្ញាត្ិគែើម អាយុ គេទ ៃិនាែការគេទ អ្ត្ត សញ្ញញណគេទ សាសនា
ឬពិការភាព។
គសវាផ្ែលម្គបែណត ប់គដាយគោលការណ៍គៃេះ រ ួមបញ្្ល
ូ ការសគម្ងាគេះបនាទៃ់ ៃិងការផ្ងទំចំបាឆ់ផ្នែកគវជា សាស្រសត
(Medically Necessary Care) គនេងគទៀត្ផ្ែលនតល់គដាយមៃទ ីរគពទយកុមារជាត្ិ ៃិងអ្ងគ ភាពបុម្ត្សមព ័ៃធរបស់ខល ួៃ។
មៃទ ីរគពទយកុមារជាត្ិៃឹងនតល់គសវាជូ ៃគដាយោមៃការគរ ើសគអ្ើង គឺផ្ងរកាសាាៃភាពសុខភាពបនាទៃ់ែល់បុគគលមាែក់ៗ
គដាយមិៃខវ ល់ថា ពួ កគគមាៃសិទធិទទួ លបាៃជំៃួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថុឬអ្ត្់គនាេះគទ។ មៃទ ីរគពទយកុមារជាត្ិម្ត្ូវគោរព
ឺ នាទៃ់ ៃិងឆាប់ការងារ (EMTALA) គដាយនតល់ការម្ត្ួ ត្ពិៃិត្យសុខភាព ៃិង
តាមឆាប់សតីពីការពាបាលជំងប
ការពាបាលម្បកបគដាយសា ិរភាព ម្ពមទំងនាំ ឬបញ្ជៃ
ូ បុគគលមាែក់ៗគៅកផ្ៃៃ ងគនេងគទៀត្គៅគពលសមម្សប
ៃិងនតល់គសវាសគម្ងាគេះបនាទៃ់ម្សបតាម 42 CFR 482.55 (ឬបទបញ្ញាអ្ែ កជំៃួសណាមួ យ)។ មៃទ ីរគពទយកុមារជាត្ិ
ហាមឃាត្់រាល់សកមម ភាពណាផ្ែលបំបាក់ទឹកឆិត្តបុគគលមិៃឱ្យផ្សវ ងរកការផ្ងទំសុខភាពបនាទៃ់ ែូ ឆជាការទមទរ
ឱ្យអ្ែកជំងឺផ្នែកសគម្ងាគេះបនាទៃ់បង់ម្បាក់មុៃគពលទទួ លការពាបាលសម្មាប់សាាៃភាពសុខភាពបនាទៃ់ ឬគដាយ
អ្ៃុញ្ញញត្ឱ្យគធវ ើ វ ិធាៃម្បមូ លបំណុលផ្ែលរំខាៃែល់ការនតល់ការផ្ងទំសុខភាពបនាទៃ់គដាយោមៃការគរ ើសគអ្ើង។
និបន្ន័ប៖
អ្ងគ ភាពបុម្ត្សមព ័ៃធ – ម្ក ុមហុៃបុម្ត្សមព ័ៃធផ្ែលជាមាាស់កមម សិទធិរបស់មៃទ ីរគពទយកុមារជាត្ិផ្ែលនត ល់ការសគម្ងាគេះបនាទៃ់ ៃិង
ការផ្ងទំចំបាឆ់ផ្នែកគវជា សាស្រសតគនេងគទៀត្គៅកនុងមៃទ ីរគពទយ រ ួមមាៃទំងសមាគមខាងគម្បើថាែស
ំ ៃៃ ប់សម្មាប់កុមារ (Children’s
Anesthesia Associates) វវ ិទាសាាៃខាងគម្បើ វ ិទយុសកមម សម្មាប់កុមារ (Children’s Radiological Institute) សមាគមវេះកាត្់កុមារ
(Children’s Surgical Associates) សមាគម សិកាខាងជំងឺកុមារ (Pediatric Academic Association) ៃិង
សមាគមគរាគសាស្រសតខាងជំងឺកុមាររបស់ Columbus (Pediatric Pathology Associates of Columbus)។
គទេះបីជាការអ្ៃុវត្ត កនុងសហគមៃ៍របស់កុមារ (Children’s Community Practices) មិៃនតល់ការផ្ងទំែល់
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អ្ែកជំងឺគៅកនុងមៃទីរគពទយក៏គដាយ ក៏វាជាកមម សិទធិរបស់មៃទ ីរគពទយកុមារជាត្ិ ៃិងនតល់ជំៃួយផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុម្សបតាមគោលការណ៍
គៃេះផ្ែរ។
ឆំៃួៃម្បាក់ផ្ែលបាៃគឆញវ ិកកយបម្ត្ទូ គៅ (AGB) – ឆំៃួៃម្បាក់ផ្ែលបាៃគឆញវវ ិកកយបម្ត្ទូ គៅគធវ ើគ ើង គដាយមៃទ ីរគពទយ
កុមារជាត្ិជូៃែល់អ្ែកជំងឺផ្ែលមាៃធានារា៉ាប់រង។
អ្ែ កលក់ ផ្ែលមកពីខាងគម្ៅ – ម្ក ុមហុៃផ្ែលបាៃជួ លឱ្យមកគធវ ើជាភាែក់ងារគឆញវ ិកក យបម្ត្ ៃិងម្បមូ លម្បាក់។
ឆាប់ម្បមូ លបំណុលវ ិសាមញ្ញ – ជាសកមម ភាពផ្ែលបាៃគធវ ើគ ើងគដាយមៃទ ីរគពទយកុមារជាត្ិ គែើមបីម្បឆំងៃឹងបុគគលណា
ផ្ែលទក់ទងៃឹងការម្បមូ លការទូ ទត្់របស់ វ ិកកយបម្ត្សម្មាប់ការផ្ងទំគម្កាមគោលការណ៍ជំៃួយផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុគៃេះផ្ែលដាក់គឆញកនុង
26 CFR 1.501(r)-6(b) (ឬបទបញ្ញាអ្ែ កជំៃួសណាមួ យ)។
ទំហំម្គួ សារ – ម្ត្ូវរាប់បញ្្ល
ូ ទំងអ្ែកជំងឺផ្ទទល់ បត ីឬម្បពៃធរបស់អ្ែកជំងឺ គដាយមិៃខវ ល់ថាបត ី ឬម្បពៃធ គនាេះរស់
គៅកនុងនទេះជាមួ យឬក៏អ្ត្់គទ ៃិងកូ ៃទំងអ្ស់របស់អ្ែកជំងឺ មិៃថា ជាកូ ៃបគងក ើត្ ឬជាកូ ៃឆិញ្ាឹមផ្ែលមាៃអាយុគម្កាមែប់ម្បាំបីឆែំ
ផ្ែលរស់គៅកនុងនទេះគនាេះ។ គបើអ្ែកជំងឺមាៃអាយុគម្កាមែប់ម្បាំបីឆែំ “ម្គួ សារ” ម្ត្ូវរាប់បញ្្ល
ូ ទំងអ្ែកជំងឺ ឪពុកមាាយបគងក ើត្
ៃិងឪពុកមាាយឆិញ្ាឹមរបស់អ្ែកជំងឺ (គដាយមិៃគិត្ថា ពួ កគគរស់គៅកនុងនទេះជាមួ យឬក៏អ្ត្់គទ) ៃិងកូ ៃៗ របស់ឪពុកមាាយ
ទំងកូ ៃបគងក ើត្ ឬកូ ៃឆិញ្ាឹមផ្ែលមាៃអាយុគម្កាមែប់ម្បាំបីឆែំផ្ែលរស់គៅកនុងនទេះជាមួ យ។
FAP – គៃេះជាគោលការណ៍ជំៃួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថុ។
កម្មិត្ភាពម្កីម្កសហព័ៃធ (FPL) – វវ ិធាៃការផ្ែលកំណត្់គដាយរដាាេិបាលសហរែា អាគមរ ិកគដាយផ្នែ កគលើឆំណូលម្បចំឆែំ
ៃិងទំហំម្គួ សារ គែើមបីបងាាញពីកម្មិត្នៃភាពម្កីម្ក។
ការគិត្នងៃសរុប – ឆំៃួៃម្បាក់ផ្ែលបាៃបង់នងៃសម្មាប់ការផ្ងទំសុខភាព។
ឆំណូលសរុប - ឆំណូលសរុបមុៃគពលការកាត្់បៃា យម្ត្ូវបាៃគធវ ើគ ើង។
ការផ្ងទំចំបាឆ់ផ្នែកគវជា សាស្រសត – គសវា ឬការនាល់ការផ្ងទំសុខភាពផ្ែលម្ត្ូវការជាចំបាឆ់ គែើមបីការ រ គធវ ើគរាគវ ិៃិឆេ័យ
ឬពាបាលជំងឺ របួ ស សាាៃភាពជំងឺ គរាគ ឬគរាគសញ្ញញរបស់វា គហើយម្ត្ូវតាមសត ង់ដារថាែគំ ពទយផ្ែលអាឆទទួ លយកបាៃ។
ការទទួ លខុសម្ត្ូវរបស់អ្ែកជំងឺ – ឆំៃួៃម្បាក់ផ្ែលបុគគលមាែក់ៗម្ត្ូវទទួ លខុសម្ត្ូវបនាទប់ពីការធានារា៉ាប់រងទំងអ្ស់
(រ ួមទំងការបង់ម្បាក់ផ្នែក ណិជាកមម ៃិងរដាាេិបាល) ការទូ ទត្់ ការកាត្់បៃា យ
ៃិងការបញ្្ុេះត្នមលម្ត្ូវបាៃអ្ៃុវត្ត ឆំគ េះវ ិកកយបម្ត្របស់អ្ែកជំងឺ។
ការផ្ណនំ៖
លកខ ណៈិ ក្និច្ឆបផ្ែលមានសិ្ធិរគប់រោន់
អ្ែកជំងឺណាផ្ែលទទួ ល ឬផ្សវ ងរកឆង់ទទួ លការសគម្ងាគេះបនាទៃ់ ឬការផ្ងទំចំបាឆ់ផ្នែកគវជា សាស្រសតែនទគទៀត្គៅ
មៃទ ីរគពទយកុមារជាត្ិអាឆគសែ ើសុំជំៃួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថុ បុផ្ៃតលកខណៈវ ិៃិឆ្េយផ្ែលគម្បើសម្មាប់វាយត្នមៃ គលើ
សិទធិទទួលបាៃមាៃភាពខុសផ្បៃ កោែ អាម្ស័យគលើកផ្ៃៃងផ្ែលអ្ែកជំងឺសាែក់ គៅកនុងករណី
ផ្ែលអ្ែកជំងឺកំពុងផ្សវ ងរកការផ្ងទំផ្ែលមិៃបនាទៃ់។
អ្ែ ករស់គៅរែា Ohio ផ្ែលគសែ ើសុំជំៃួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថុម្ត្ូវដាក់ កយគសែ ើសុំជំៃួយរដាាេិបាលជាមុៃសិៃ គដាយរាប់បញ្្ល
ូ ទំង
បុផ្ៃត មិៃកំណត្់ឆំគ េះ ផ្ែលរ ួមមាៃ Ohio Medicaid (Healthy Start ៃិង Healthy Families) កមម វ ិធីធានាការផ្ងទំគៅមៃទីរគពទយរែា
Ohio (HCAP) ៃិងជំៃួយម្ក ុមម្បឹកាគម្គឿងម្សវ ឹង គម្គឿងគញៀៃ ៃិងសុខភាពនល វូ ឆិត្ត (ADAMH)។ អ្ែ ករស់គៅរែា Ohio
ផ្ែលម្ត្ូវបាៃគលើកផ្លងពីរបបសៃត ិសុខសងគ ម ៃិងពៃធផ្នែក វ ិជា សាស្រសតម្ត្ូវនតល់ជូៃៃូ វទម្មង់ផ្បបបទ 4029
“ កយគសែ ើសុំគលើកផ្លងពៃធ សៃត ិសុខសងគ ម ពៃធ ផ្នែ កគវជា សាស្រសត ៃិងការលេះបង់អ្ត្ថម្បគោជៃ៍” គែើមបីលេះបង់សិទធទ
ិ មទរគៃេះ។
ឺ
អ្ែកជំងផ្ែលជាអ្ែករស់គៅរែា Ohio បុផ្ៃត មិៃមាៃលកខ ណៈម្គប់ម្ោៃ់ គែើមបីទទួ លបាៃអ្ត្ថម្បគោជៃ៍គៅគម្កាមកមម វ ិធីទ ំងគៃេះ
ៃិងអ្ែកជំងឺផ្ែលមិៃផ្មៃជាអ្ែ ករស់គៅរែា Ohio ផ្ែលទទួ លបាៃការផ្ងទំសុខភាពបនាទៃ់ គៅមៃទ ីរគពទយកុមារជាត្ិអាឆមាៃ
សិទធិទទួលបាៃជំៃួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថុគដាយផ្នែកគលើឆំណូលសរុប ៃិងទំហំម្គួ សារ ែូ ឆខាងគម្កាម៖
•
•
•

ម្បាក់ឆំណូលម្ត្ឹម 200% ឬត្ិឆជាងកម្មិត្ភាពម្កីម្កសហព័ៃធ (FPL) ៃឹងម្ត្ូវឆុេះត្នមៃ ឱ្យសល់ម្ត្ឹម 100%
នៃការទទួ លខុសម្ត្ូវរបស់អ្ែកជំងឺ។
ម្បាក់ឆំណូលឆគនាៃេះពី 201% គៅ 250% នៃកម្មិត្ភាពម្កីម្កសហព័ៃធ (FPL) ៃឹងម្ត្ូវឆុេះត្នមៃ ឱ្យសល់ម្ត្ឹម 80%
នៃការទទួ លខុសម្ត្ូវរបស់អ្ែកជំងឺ។
ម្បាក់ឆំណូលឆគនាៃេះពី 251% គៅ 300% នៃកម្មិត្ភាពម្កីម្កសហព័ៃធ (FPL) ៃឹងម្ត្ូវឆុេះត្នមៃ ឱ្យសល់ម្ត្ឹម 60%
នៃការទទួ លខុសម្ត្ូវរបស់អ្ែកជំងឺ។

{00110420 27}ទំព័រ 2 នៃ 8

•

ម្បាក់ឆំណូលឆគនាៃេះពី 301% គៅ 400% នៃកម្មិត្ភាពម្កីម្កសហព័ៃធ (FPL) ៃឹងម្ត្ូវឆុេះត្នមៃ ឱ្យសល់ម្ត្ឹម 45%
នៃការទទួ លខុសម្ត្ូវរបស់អ្ែកជំងឺ។

អ្ែ ករស់គៅរែា Ohio ផ្ែលមាៃម្បាក់ឆំណូលម្គួ សារគម្ឆើៃជាង 200% នៃ FPL បុផ្ៃត ត្ិឆជាង 450% នៃ FPL ផ្ែលវ ិកកយបម្ត្
ពីមៃទ ីរគពទយកុមារជាត្ិគលើសពី 20% នៃម្បាក់ឆំណូលម្គួ សារម្បចំឆែំ ៃឹងម្ត្ូវបាៃចត្់ទុកថា មិៃមាៃលទធភាពបង់នងៃពាបាល
សម្មាប់គោលបំណងនៃគោលការណ៍គៃេះ។ ម្គួ សារផ្ែលមិៃមាៃលទធភាពបង់នងៃពាបាលៃឹងមាៃសិទធិទទួ លបាៃការបញ្្ុេះត្នមៃ គម្ឆើៃ
កនុងការទទួ លខុសម្ត្ូវរបស់អ្ែកជំងឺ កនុងឆំៃួៃផ្ែលការទទួ លខុសម្ត្ូវរបស់អ្ែកជំងឺរបស់ម្គួ សារគនាេះសម្មាប់
វវ ិកកយបម្ត្ទំងអ្ស់របស់មៃទីរគពទយកុមារជាត្ិគសម ើៃឹងភាគរយ (%) នៃឆំណូលម្បចំឆែំរបស់ម្គួ សារែូ ឆបាៃគរៀបរាប់ខាងគម្កាម៖
ម្បាក់ឆំណូលម្ត្ឹម 200% ឬត្ិឆជាងកម្មិត្ភាពម្កីម្កសហព័ៃធ (FPL) ៃឹងម្ត្ូវឆុេះត្នមៃ ឱ្យសល់ម្ត្ឹម 100%
នៃការទទួ លខុសម្ត្ូវរបស់អ្ែកជំងឺ។
• ម្បាក់ឆំណូលឆគនាៃេះពី 201% គៅ 250% នៃ FPL ៃឹងម្ត្ូវឆុេះត្នមៃ ឱ្យសល់ម្ត្ឹមត្ុលយភាពគសម ើៃឹង 5%
នៃម្បាក់ឆំណូលម្បចំឆែំរបស់ម្គួ សារ។
• ម្បាក់ឆំណូលឆគនាៃេះពី 251% គៅ 300% នៃ FPL ៃឹងម្ត្ូវឆុេះត្នមៃ ឱ្យសល់ម្ត្ឹមត្ុលយភាពគសម ើៃឹង 7%
នៃម្បាក់ឆំណូលម្បចំឆែំរបស់ម្គួ សារ។
• ម្បាក់ឆំណូលឆគនាៃេះពី 301% គៅ 450% នៃ FPL ៃឹងម្ត្ូវឆុេះត្នមៃ ឱ្យសល់ម្ត្ឹមត្ុលយភាពគសម ើៃឹង 10%
នៃម្បាក់ឆំណូលម្បចំឆែំរបស់ម្គួ សារ។
ម្បជាជៃអាគមវរ ិកផ្ែលមិៃរស់គៅរែា Ohio គហើយគសែ ើសុំជំៃួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថុសម្មាប់ការផ្ងទំសុខភាពផ្ែលមិៃបនាទៃ់ម្ត្ូវផ្ត្
ទទួ លបាៃការយល់ម្ពមជាមុៃសម្មាប់ជំៃួយផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុមុៃ
គពលទទួ លបាៃការផ្ងទំផ្ែលមិៃបនាទៃ់ផ្បបគនាេះ។ ែំគណើរការនៃការយល់ម្ពមជាមុៃៃឹងត្ម្មូវឱ្យបុគគលមាែក់ៗបញ្ជៃ
ូ
កយគដាេះសា
ផ្នែកគវជា សាស្រសត គែើមបីឱ្យគសវាអាឆម្បម្ពឹត្តគៅគៅមៃទ ីរគពទយកុមារជាត្ិ ផ្ែលខុសពីមណឌលផ្ងទំសុខភាពគៅកនុង
សាាៃភាពនៃការសាែក់គៅរបស់អ្ែកជំងឺ។
កយគដាេះសាផ្បបគៃេះៃឹងម្ត្ូវបាៃពិៃិត្យគ ើង វ ិញ គដាយមៃទ ីរគពទយកុមារជាត្ិ
គហើយអ្ែកជំងឺផ្ែលបាៃសគម្មឆគដាយមៃទ ីរគពទយកុមារជាត្ិថាបាៃដាក់ កយគដាេះសាផ្នែកគវជា សាស្រសតសមម្សបអាឆមាៃ
សិទធិទទួលបាៃជំៃួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថុគដាយផ្នែកគលើឆំណូលសរុប ៃិងទំហំម្គួ សារែូ ឆខាងគម្កាម៖
•

•
•
•
•

ម្បាក់ឆំណូលម្ត្ឹម 200% ឬត្ិឆជាងកម្មិត្ភាពម្កីម្កសហព័ៃធ (FPL) ៃឹងម្ត្ូវឆុេះត្នមៃ ឱ្យសល់ម្ត្ឹម 100%
នៃការទទួ លខុសម្ត្ូវរបស់អ្ែកជំងឺ។
ម្បាក់ឆំណូលឆគនាៃេះពី 201% គៅ 250% នៃកម្មិត្ភាពម្កីម្កសហព័ៃធ (FPL) ៃឹងម្ត្ូវឆុេះត្នមៃ ឱ្យសល់ម្ត្ឹម 80%
នៃការទទួ លខុសម្ត្ូវរបស់អ្ែកជំងឺ។
ម្បាក់ឆំណូលឆគនាៃេះពី 251% គៅ 300% នៃកម្មិត្ភាពម្កីម្កសហព័ៃធ (FPL) ៃឹងម្ត្ូវឆុេះត្នមៃ ឱ្យសល់ម្ត្ឹម 60%
នៃការទទួ លខុសម្ត្ូវរបស់អ្ែកជំងឺ។
ម្បាក់ឆំណូលឆគនាៃេះពី 301% គៅ 400% នៃកម្មិត្ភាពម្កីម្កសហព័ៃធ (FPL) ៃឹងម្ត្ូវឆុេះត្នមៃ ឱ្យសល់ម្ត្ឹម 45%
នៃការទទួ លខុសម្ត្ូវរបស់អ្ែកជំងឺ។

ម្បជាពលរែា ផ្ែលមិៃផ្មៃជាជៃជាត្ិអាគមរ ិកផ្ែលគសែ ើសុំជំៃួយផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុសម្មាប់ការផ្ងទំផ្ែលមិៃបនាទៃ់
ម្ត្ូវមាៃការយល់ម្ពមជាមុៃសម្មាប់ជំៃួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថុមុៃគពលទទួ លបាៃការផ្ងទំផ្ែលមិៃបនាទៃ់
គដាយអ្ៃុគោមតាមគោលការណ៍ ៃិងៃីត្ិ វ ិធីរបស់មៃទីរគពទយកុមារជាត្ិសម្មាប់អ្ែកជំងឺសបបុរសធម៌អ្ៃតរជាត្ិ។ គណៈកមាមធិការ
ែឹកនាំរបស់មៃទីរគពទយកុមារជាត្ិសម្មាប់អ្ែកជំងឺអ្ៃារជាត្ិកំណត្់សិទធិរបស់អ្ែកជំងឺអ្ៃារជាត្ិសម្មាប់ការផ្ងទំសបបុរសធម៌គដាយផ្នែក
គលើលកខណៈវ ិៃិឆេយជាគម្ឆើៃ រ ួមទំងការគធវ ើអ្ៃត រាគមៃ៍ផ្នែកគវជា សាស្រសតផ្ែលចំបាឆ់ ែំគណើរសមពិត្នៃការគធវ ើអ្ៃត រាគមៃ៍គដាយ
គជាគជ័យកនុងការគដាេះម្សាយសាាៃភាពសុខភាពមូ លដាាៃ ៃិងម្គប់ម្គងោងម្ត្ឹមម្ត្ូវគម្កាយការអ្ៃត រាគមៃ៍ គទេះបីជា
មៃទ ីរគពទយកុមារជាត្ិមាៃលកខ ណៈពិគសសផ្ែលអាឆនតល់ការអ្ៃត រាគមៃ៍ផ្បបគៃេះក៏គដាយ ក៏ការរកបាៃនៃគសវាផ្បបគៃេះគៅ
កនុងម្បគទស ផ្ែលអ្ែ កជំងឺសាែក់គៅមាៃការរ ឹត្ត្បិត្ងវ ិកា ៃិងលកខណៈវ ិៃិឆេ័យគនេងគទៀត្ ផ្ែលគណៈកមាមធិការែឹកនាំអាឆកំណត្់ថា
សមម្សប គែើមបីធានាថា ធៃធាៃផ្ងទំសបបុរសធម៌របស់មៃទ ីរគពទយកុមារជាត្ិសម្មាប់ករណីអ្ៃត រជាត្ិម្ត្ូវបាៃ
គម្បើម្បាស់ម្បកបគដាយម្បសិទធភាពខព ស់បំនុត្។
ព័ត្៌មាៃអ្ំពីភាពអាឆរកបាៃនៃការផ្ងទំសបបុរសធម៌សម្មាប់អ្ែកជំងឺអ្ៃារជាត្ិអាឆរកបាៃគដាយទក់ទងគៅកផ្ៃៃងសាវគមៃ៍គេញៀវ
របស់មៃទ ីរគពទយកុមារជាត្ិ។
អ្ែ កទទួ ល Medicaid ផ្ែលទទួ លបាៃការផ្ងទំចំបាឆ់ផ្នែកគវជា សាស្រសតផ្ែលមិៃទទួ លខុសម្ត្ូវគដាយ Medicaid ៃឹងមាៃ 100%
នៃការទទួ លខុសម្ត្ូវរបស់អ្ែកជំងឺឆំគ េះការផ្ងទំចំបាឆ់ផ្នែកគវជា សាស្រសតផ្ែលម្ត្ូវបាៃឆុេះត្នមៃ គដាយសវ ័យម្បវត្ត ិ។
កយគសែ ើសុំជំៃួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថុៃឹងមិៃត្ម្មូវឱ្យមាៃគៅកនុងកាលៈគទសៈទំងគៃេះគទ។
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ម្គួ សារផ្ែលនតល់ឱ្យនាយកដាាៃគណៃីអ្ែកជំងឺរបស់មៃទីរគពទយកុមារជាត្ិៃូវទម្មង់ IRS 4029 ផ្ែល បាៃបំគពញរ ួឆរាល់
ឬឯកសារផ្ែលគួ រឱ្យគពញឆិត្តគនេងគទៀត្ែល់មៃទ ីរគពទយកុមារជាត្ិផ្ែល បញ្ញាក់ថា
ម្គួ សារគនាេះបាៃលេះបង់សិទធិទទួ លបាៃអ្ត្ថម្បគោជៃ៍ ពីរដាាេិបាល គដាយសារការគោរព
សាសនារបស់ម្គួ សារៃឹងមាៃសិទធិទទួ លបាៃការបញ្្ុេះត្នមៃ នៃការទទួ លខុសម្ត្ូវរបស់អ្ែកជំងឺ ផ្ែលគសម ើៃឹងអ្វ ើ ផ្ែលបាៃនតល់ឱ្យគម្កាម
FAP គៃេះែល់អ្ែក ផ្ែលមាៃម្បាក់ឆំណូលឆគនាៃេះពី 301% គៅ 400% នៃ FPL។
កយគសែ ើសុំជំៃួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថុៃឹងមិៃត្ម្មូវឱ្យមាៃគៅកនុងកាលៈគទសៈទំងគៃេះគទ។
ម្គួ សារផ្ែលមាៃអាសយដាាៃគៅកនុង “លំគៅរបស់ជៃទុគ៌ត្” ៃឹងទទួ លបាៃសិទធិសម្មាប់ ការបញ្្ុេះត្នមៃ 100%
នៃការទទួ លខុសម្ត្ូវរបស់អ្ែកជំងឺ។
កយគសែ ើសុំជំៃួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថុៃឹងមិៃត្ម្មូវឱ្យមាៃគៅកនុងកាលៈគទសៈទំងគៃេះគទ។
នាយកដាាៃគណៃីអ្ែកជំងឺរបស់មៃទីរគពទយកុមារជាត្ិមាៃសិទធិអ្ំណាឆឆុងគម្កាយកនុងការសគម្មឆគលើសិទធិទទួ លបាៃជំៃួយផ្នែក
ហិរញ្ញ វត្ថុគម្កាមគោលការណ៍គៃេះ។
ន្ូលដ្ឋានសរមាប់គណនច្ំនួនរាក់ផ្ែលានគិមថ្លៃែល់អ្នកជំងឺ
ឆំៃួៃម្បាក់ផ្ែលបាៃគិត្នងៃ ែល់អ្ែកជំងឺមាៃសិទធិទទួ លបាៃជំៃួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថុគម្កាម FAP គៃេះសម្មាប់ការសគម្ងាគេះបនាទៃ់
ៃិងការផ្ងទំចំបាឆ់ផ្នែកគវជា សាស្រសតផ្ែលៃឹងមិៃគលើពី AGB។ មៃទ ីរគពទយកុមារជាត្ិគណនា AGB គដាយគម្បើ វ ិធីសាស្រសត “Look-Back”
ែូ ឆបាៃកំណត្់គៅកនុង បទបញ្ញាសហព័ៃធ គដាយផ្នែកគលើការទមទរទំងអ្ស់ ផ្ែលអ្ៃុញ្ញញត្គដាយនងៃគសវាសម្មាប់គសវា (fee-forservice) របស់ Medicare ៃិងអ្ែ កធានារា៉ាប់រងសុខភាពឯកជៃទំងអ្ស់កនុងរយៈគពល 12 ផ្ខ
ផ្ែលផ្បងផ្ឆកគដាយនងៃគែើមសរុបរបស់មៃទ ីរគពទយកុមារជាត្ិសម្មាប់ការទមទរទំងគនាេះ។
មៃទ ីរគពទយកុមារជាត្ិគធវ ើបឆ្ុបបៃែ ភាពការគណនា AGB របស់ខល ួៃគៅនងៃទី1 ផ្ខមករា ជាគរៀងរាល់ឆែំ គដាយគម្បើទិៃែៃ័យពីរយៈគពល 12
ផ្ខផ្ែលបញ្ា ប់គៅនងៃទី 30 ផ្ខកញ្ញញភាៃមៗមុៃនងៃទី1 ផ្ខមករាគនាេះ។ ឆំគ េះម្បត្ិទិៃឆែំ 2021 AGB គសម ើៃឹង 80.1%។
បុគគលផ្ែលមាៃសិទធិទទួ លបាៃជំៃួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថុម្ត្ូវបាៃគិត្នងលម្ត្ឹមផ្ត្ឆំៃួៃម្បាក់ ផ្ែលោត្់
ឬនាងទទួ លខុសម្ត្ូវផ្ទទល់ឆំគ េះការបង់ម្បាក់បុគណា
ណ េះ បនាទប់ពីការទូ ទត្់ ៃិងការបញ្្ុេះត្នមៃ ទ ំងអ្ស់
(រ ួមទំងការបញ្្ុេះត្នមៃ ផ្ែលមាៃគៅគម្កាម FAP) ម្ត្ូវបាៃអ្ៃុវត្ត ៃិងត្ិឆជាងឆំៃួៃម្បាក់សំណងណាមួ យគដាយអ្ែ កធានារា៉ាប់រង
(រ ួមទំងការបង់ម្បាក់ផ្នែក ណិជាកមម ៃិងរដាាេិបាល)។
វិ ក្ធីសា្សស សរមាប់ការដ្ឋក់ក្កយេសន សសុំំជំនួបផ្ននកហិរញ្ញិមថុ
គែើមបីទទួ លបាៃជំៃួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថុ បុគគលមាែក់ៗម្ត្ូវដាក់ កយគសែ ើសុំជំៃួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថុជា
មួ យនាយកដាាៃគណៃីអ្ែកជំងឺរបស់មៃទីរគពទយកុមារជាត្ិ។
បុគគលមាែក់ៗផ្ែលផ្សវ ងរកជំៃួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថុគម្កាមគោលការណ៍គៃេះកនុងកម្មិត្បញ្្ុេះត្នមៃ 100% (ឧទហរណ៍៖
បុគគលផ្ែលម្គួ សារមាៃម្បាក់ឆំណូល 200% ឬត្ិឆជាង FPL) ម្ត្ូវផ្ត្បំគពញទម្មង់ផ្បបបទ កយគសែ ើសុំជំៃួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថុ
ៃិងនតល់ព័ត្៌មាៃ ម្ពមទំងឯកសារផ្ែលមាៃគរៀបរាប់កនុង កយគសែ ើសុំជំៃួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថុនងផ្ែរ។
អ្ែកដាក់ កយគសែ ើសុំទង
ំ អ្ស់អាឆនតល់ព័ត្៌មាៃចំបាឆ់ែល់នាយកដាាៃគណៃីអ្ែកជំងឺតាមទូ រស័ពទ
គដាយមិៃត្ម្មូវឱ្យដាក់ កយគសែ ើសុំជាម្កដាសគទ។
មៃទ ីរគពទយកុមារជាត្ិរកាសិទធិគសែ ើសុំឆាប់ឆមៃ ងនៃការទូ ទត្់មូលបបទៃបម្ត្របស់ទម្មង់ W-2 ៃិង ពៃធ គលើម្បាក់ឆំណូល។
កយគសែ ើសុំជំៃួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថុ (មិៃថាសរគសរគលើម្កដាស ឬតាមទូ រស័ពទ ែូ ឆបាៃកំណត្់ខាងគលើ) ម្ត្ូវគធវ ើែូឆខាងគម្កាម៖
• គសវាមៃទីរគពទយសម្មាប់អ្ែកជំងឺផ្ែលសាែក់គៅខាងគម្ៅម្ត្ឹម ឬគម្កាម 100% នៃ FPL ម្ត្ូវបាៃទទួ លខុសម្ត្ូវគដាយ HCAP
ែូ គឆែ េះ ម្ត្ូវឱ្យមាៃ កយគសែ ើសុំងមីគរៀងរាល់ 90 នងៃចប់ពីនងៃ ែំបូងនៃគសវា។ គសវាមៃទីរគពទយសម្មាប់អ្ែកជំងឺផ្ែលសាែក់គៅ
ខាងគម្ៅទំងអ្ស់ម្ត្ូវដាក់ កយគសែ ើសុំគរៀងរាល់ 180 នងៃចប់ពីនងៃចប់គនាើមនៃគសវា។
អ្ែកទទួ លកមម វ ិធីជំៃួយសម្មាប់មៃុសេពិការ (DA) ឬកមម វ ិធីជំៃួស របស់វាគៅគម្កាម HCAP
ម្ត្ូវផ្ត្ដាក់ កយគសែ ើសុំងមីគរៀងរាល់ ផ្ខ។
• ការទទួ លយកអ្ែកជំងឺមាែក់ៗឱ្យសាែក់ គលើកផ្លងផ្ត្អ្ែកជំងឺម្ត្ូវបាៃទទួ លយកកនុងរយៈគពល 45 នងៃ មុៃគពល
អ្ែកជំងឺគឆញពីមៃទីរគពទយសម្មាប់សាាៃភាពជំងឺផ្ែលមាៃមូ លដាាៃែូ ឆោែ ម្ត្ូវដាក់ កយគសែ ើសុំ
ជំៃួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថុគដាយខល ួៃឯងផ្ទទល់។ ការឆូ លមកសាែក់គៅមា ងគទៀត្អាឆមាៃគៅគលើ កយគសែ ើសុំែផ្ែល
បុផ្ៃត លុេះម្តាផ្ត្ការសាែក់គនាេះកនុងអ្ំ ុ ងគពល 45 នងៃ ៃិងសម្មាប់សាាៃភាពជំងឺផ្ែលទក់ទងោែ។
គណៃីរបស់អ្ែកជំងឺផ្ែលសាែក់គៅខាងគម្ៅអាឆម្ត្ូវបាៃបផ្ៃាមគៅគលើទម្មង់ កយគសែ ើសុំផ្ែលមាៃ
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គណៃីរបស់អ្ែកជំងឺផ្ែលសាែក់គៅខាងកនុង បុផ្ៃត អ្ែកជំងឺផ្ែលសាែក់គៅខាងកនុងមិៃអាឆម្ត្ូវបាៃបផ្ៃា ម
កយគសែ ើសុំផ្ែលមាៃគណៃីរបស់អ្ែកជំងឺផ្ែលសាែក់គៅខាងគម្ៅគទ។
មៃទ ីរគពទយកុមារជាត្ិមិៃគម្បើការកំណត្់សិទធិទទួ លបាៃជាមុៃ FAP គែើមបីកំណត្់ថាបុគគលណាមាែក់
មាៃលកខ ណសមបត្ត ិម្គប់ម្ោៃ់សម្មាប់ជំៃួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថុគម្កាមគោលការណ៍គៃេះគទ។
ការសៃម ត្សិទធិទទួលបាៃជំៃួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថុ
មៃទ ីរគពទយកុមារជាត្ិអាឆគម្បើភាគីទីបី គែើមបីបគងក ើត្ការពិៃិត្យព័ត្៌មាៃរបស់អ្ែកជំងឺគ ើង វ ិញ គែើមបីទទួ លបាៃសិទធិយក FAP
សម្មាប់ជំៃួយែ៏សបបុរស ផ្ែលមាៃគៅគម្កាម FAP។ ការពិៃិត្យគ ើង វ ិញ ៃិងការវ ិភាគគៃេះគម្បើម្បាស់ វ ិស័យផ្ងទំសុខភាព
ផ្ែលជាគំរ ូមាៃការទទួ លសាគល់ ៃិងមាៃការពាករណ៍។ ការពិៃិត្យគ ើង វ ិញផ្បបគៃេះៃឹងមិៃម្ត្ូវបាៃគម្បើ
គែើមបីកំណត្់ការសៃម ត្សិទធិទទួ លបាៃឆំៃួៃត្ិឆជាងជំៃួយសបបុរសធម៌គសទ ើរផ្ត្ទំងអ្ស់ផ្ែលមាៃគៅគម្កាម FAP គទ។
វិ ក្ននផ្ែលចច្ចច្ំតម់ការេពេទលោននការ្ូតម់រាក់
មៃទ ីរគពទយកុមារជាត្ិៃឹងពាោមគធវ ើម្គប់ផ្បបោង គែើមបីម្បមូ លបំណុល ៃិងខំម្បឹងគដាយសមគហត្ុនល គែើមបីកំណត្់ថា
គត្ើបុគគលណាមាែក់ផ្ែលមាៃសិទធិទទួ លបាៃ FAP មុៃគពលគធវ ើឆាប់ម្បមូ លបំណុលវ ិសាមញ្ញ (Extraordinary Collection Actions)។
ការខំម្បឹងគដាយសមគហត្ុនលផ្បបគៃេះៃឹងរ ួមបញ្្ល
ូ ទំងការគនញើគសឆកត ីផ្ងៃងការណ៍ៃិងការគៅទូ រស័ពទគៅភាគីផ្ែលទទួ លខុសម្ត្ូវតា
ិភាគផ្ែលបាៃកំ
មកាលវ
ណត្់ខាងគម្កាមកនុងអ្ំ ុ ងគពល 120 នងៃែំបូងគម្កាយគពលអ្ែកជំងឺគឆញពីមៃទីរគពទយ។
មៃទ ីរគពទយកុមារជាត្ិអាឆគម្បើគសវារបស់អ្ែកលក់ ផ្ែលមកពីខាងគម្ៅគែើមបីជួយកនុងការម្បមូ លបំណុល។
0 - 30 នងៃ

31 - 60 នងៃ

61 - 90 នងៃ

91 - 120 នងៃ

របាយការណ៍គលើកទីមួយអ្ំពី វ ិកកយបម្ត្គនញើគឆញគៅរ ួមជាមួយគសឆកតីជូៃែំណឹងជាោយលកខណ៍អ្កេរថាមាៃ
ជំៃួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថុ ទម្មង់ផ្បបបទដាក់ កយគសែ ើសុំ FAP ៃិងរគបៀបផ្ែលបុគគលមាែក់ៗអាឆអាឆ
សុំជំៃួយជាមួ យែំគណើរការនៃការដាក់ កយគសែ ើសុំ FAP ។
របាយការណ៍គលើកទីពីរអ្ំពី វ ិកកយបម្ត្គនញើគឆញគៅ រ ួមជាមួ យគសឆកត ីសគងខ បជាភាសាសាមញ្ញ នៃ FAP
ៃិងគសឆកត ីជូៃែំណឹងថាមៃទ ីរគពទយកុមារជាត្ិមាៃបំណងរាយការណ៍ពីគណៃីផ្ែលមិៃបាៃបង់ម្បាក់គៅកា
វរ ិោល័យឥណទៃ ម្បសិៃគបើឆំៃួៃគៃេះមិៃម្ត្ូវបាៃបង់កនុងរយៈគពល 365 នងៃចប់ពីនងៃ
គឆញរបាយការណ៍គលើកែំបូងអ្ំពី វ ិកក យបម្ត្ គម្កាយគពលអ្ែកជំងឺគឆញពីមៃទីរគពទយ។
គលើសពីគៃេះ មាៃការគៅទូ រស័ពទមួយែងគែើមបីជូៃែំណឹងជាសំគ ងែល់បុគគលមាែក់ៗអ្ំពី FAP
របស់មៃទ ីរគពទយកុមារជាត្ិៃិងពីរគបៀបផ្ែលបុគគលគនាេះអាឆសុំជំៃួយជាមួ យែំគណើរការនៃការដាក់ កយគសែ ើ
សុំ FAP។
របាយការណ៍គលើកទីបីអ្ំពី វ ិកកយបម្ត្គនញើគឆញគៅ រ ួមជាមួ យគសឆកត ីសគងខ បជាភាសាសាមញ្ញ នៃ FAP
ៃិងគសឆកត ីជូៃែំណឹងថាមៃទ ីរគពទយកុមារជាត្ិមាៃបំណងរាយការណ៍ពីគណៃីផ្ែលមិៃបាៃបង់ម្បាក់គៅកា
វរ ិោល័យឥណទៃ ម្បសិៃគបើឆំៃួៃគៃេះមិៃម្ត្ូវបាៃបង់កនុងរយៈគពល 365 នងៃចប់ពីនងៃគឆញ
របាយការណ៍គលើកែំបូងអ្ំពី វ ិកកយបម្ត្ គម្កាយគពលអ្ែកជំងឺគឆញពីមៃទ ីរគពទយ។
គលើសពីគៃេះ មាៃការគៅទូ រស័ពទមួយែងគែើមបីជូៃែំណឹងជាសំគ ងែល់បុគគលមាែក់ៗអ្ំពី FAP
របស់មៃទ ីរគពទយកុមារជាត្ិៃិងពីរគបៀបផ្ែលបុគគលគនាេះអាឆសុំជំៃួយជាមួ យែំគណើរការនៃការដាក់ កយគសែ ើ
សុំ FAP។
របាយការណ៍គលើកទីបួៃអ្ំពី វ ិកក យបម្ត្គនញើគឆញគៅ រ ួមជាមួ យគសឆកត ីសគងខ បជាភាសាសាមញ្ញ នៃ FAP
ៃិងគសឆកត ីជូៃែំណឹងថាមៃទ ីរគពទយកុមារជាត្ិមាៃបំណងរាយការណ៍ពីគណៃីផ្ែលមិៃបាៃ
បង់ម្បាក់គៅការ ិោល័យឥណទៃ គបើសិៃឆំៃួៃគៃេះមិៃម្ត្ូវបាៃបង់កនុងរយៈគពល 365 នងៃចប់ពីនងៃ
គឆញរបាយការណ៍គលើកែំបូងអ្ំពី វ ិកក យបម្ត្ គម្កាយគពលអ្ែកជំងឺគឆញពីមៃទ ីរគពទយ។
គលើសពីគៃេះ មាៃការគៅទូ រស័ពទពីរែង គែើមបីជូៃែំណឹងជាសំគ ងែល់បុគគលមាែក់ៗអ្ំពី FAP របស់
មៃទ ីរគពទយកុមារជាត្ិ ៃិងពីរគបៀបផ្ែលបុគគលគនាេះអាឆសុំជំៃួយជាមួ យការដាក់ កយគសែ ើសុំ FAP។

បផ្ៃា មពីគលើគសឆកត ីជូៃែំណឹងជាោយលកខ ណ៍អ្កេរថា មាៃជំៃួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថុ ទម្មង់ កយគសែ ើសុំ FAP
ៃិងព័ត្៌មាៃអ្ំពីរគបៀបផ្ែលបុគគលមាែក់ៗអាឆទទួ លបាៃជំៃួយពីែំគណើរការដាក់ កយគសែ ើសុំ FAP
រាល់របាយការណ៍អ្ំពី វ ិកកយបម្ត្ៃឹងរ ួមបញ្្ល
ូ ទំងអាសយដាាៃគគហទំព័រផ្ទទល់ផ្ែលអាឆទញយកឆាប់ងត្ឆមៃ ង FAP
ទម្មង់ កយគសែ ើសុំ FAP ៃិងគសឆកត ីសគងខ បជាភាសាសាមញ្ញ នៃ FAP។
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មៃទ ីរគពទយកុមារជាត្ិអាឆរាយការណ៍ពីគណៃីផ្ែលមិៃបាៃបង់ម្បាក់គៅការ ិោល័យឥណទៃបនាទប់ពីរយៈគពល 1 ឆែំ
គិត្ចប់ពីនងៃគឆញរបាយការណ៍គលើកទីមួយអ្ំពី វ ិកក យបម្ត្។ ម្បសិៃគបើ វ ិកកយបម្ត្របស់បុគគលមាែក់ៗម្ត្ូវបាៃបូកសរុប គែើមបីរា៉ាប់រង
គលើផ្នែកជាគម្ឆើៃនៃការផ្ងទំសុខភាពគនាេះគណៃីផ្ែលមិៃបាៃបង់ម្បាក់ៃឹងមិៃម្ត្ូវបាៃរាយការណ៍គៅការ ិោល័យឥណទៃ
គ ើយរហូ ត្ែល់ោងគហាឆណាស់ 120 នងៃ បនាទប់ពីគឆញរបាយការណ៍គលើកទីមួយអ្ំពី វ ិកកយបម្ត្
គម្កាយគពលអ្ែកជំងឺគឆញពីមៃទីរគពទយសម្មាប់ផ្នែកឆុងគម្កាយនៃការផ្ងទំសុខភាពម្ត្ូវបាៃរ ួមបញ្្ល
ូ គៅកនុងការបូ កសរុបគនាេះ។
គបើសិៃបុគគលណាមាែក់ដាក់ កយគសែ ើសុំ FAP ផ្ែលមិៃបាៃបំគពញម្គប់លកខ ណៈ កនុងកំ ុ ងគពលដាក់ កយ (ឧទហរណ៍ 240
នងៃបនាទប់ពីគឆញរបាយការណ៍គលើកទីមួយអ្ំពី វ ិកក យបម្ត្គម្កាយគពលអ្ែកជំងឺគឆញពីមៃទីរគពទយ)
មៃទ ីរគពទយកុមារជាត្ិម្ត្ូវនតល់ជូៃបុគគលគនាេះៃូ វគសឆកត ីជូៃែំណឹងជាោយលកខ ណ៍អ្កេរផ្ែលពិពណ៌នាអ្ំពីព័ត្៌មាៃបផ្ៃា ម
ៃិង/ឬឯកសារផ្ែលជាត្ម្មូវការគៅគម្កាម FAP ឬទម្មង់ កយគសែ ើសុំ FAP ផ្ែលម្ត្ូវដាក់ជូៃ គែើមបីបំគពញ កយគសែ ើសុំ FAP ឱ្យរ ួឆរាល់
ក៏ែូឆជាព័ត្៌មាៃទំនាក់ទំៃងសម្មាប់នាយកដាាៃរបស់មៃទ ីរគពទយកុមារជាត្ិ ផ្ែលអាឆនតល់ព័ត្៌មាៃអ្ំពី FAP
គហើយផ្ែលអាឆនតល់ជំៃួយែល់ែំគណើរការនៃដាក់ កយគសែ ើសុំគៃេះ។ មៃទីរគពទយកុមារជាត្ិៃឹងផ្ទែកឆាប់ម្បមូ លបំណុលវ ិសាមញ្ញ
(Extraordinary Collection Action)។ណាមួ យ (គហើយគបើសិៃជាអាឆ សូ មជូ ៃែំណឹងែល់
អ្ែ កលក់ខាងគម្ៅរបស់ខល ួៃឱ្យផ្ទែកកិឆាខិត្ខំម្បឹងផ្ម្បងផ្បបគៃេះ) រហូ ត្ែល់មៃទ ីរគពទយកុមារជាត្ិ
បាៃកំណត្់ថាគត្ើបុគគលគនាេះមាៃសិទធិទទួ លបាៃជំៃួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថុគម្កាម FAP ឬក៏អ្ត្់
ឬបុគគលគនាេះមិៃគឆ្ៃ ើយត្បគៅៃឹងការគសែ ើសុំព័ត្៌មាៃ ៃិង/ឬឯកសារបផ្ៃា មកនុងរយៈគពលសមរមយណាមួ យ។
គៅគពលទទួ លបាៃ កយគសែ ើសុំ FAP រ ួឆរាល់កនុងកំ ុ ងគពលដាក់ កយគសែ ើសុំ មៃទ ីរគពទយកុមារជាត្ិៃឹងគធវ ើការកំណត្់ថា
គត្ើបុគគលគនាេះមាៃសិទធិទទួ លបាៃគសវាផ្ងទំសុខភាព FAP ឬក៏អ្ត្់ គហើយជូ ៃែំណឹង
ែល់បុគគលគនាេះជាោយលកខ ណ៍អ្កេរអ្ំពីការកំណត្់សិទធិទទួ លបាៃគៃេះ (រ ួមទំង គបើសិៃជាអាឆ ជំៃួយសម្មាប់បុគគលផ្ែលមាៃសិទធិ)
ៃិងមូ លដាាៃសម្មាប់ការកំណត្់គៃេះ។ គបើសិៃបុគគលគនាេះម្ត្ូវបាៃកំណត្់ថា មាៃសិទធទ
ិ ទួ លបាៃជំៃួយគម្ៅពីការផ្ងទំ
គដាយឥត្គិត្នងៃ មៃទ ីរគពទយកុមារជាត្ិៃឹង៖
• នតល់របាយការណ៍អ្ំពី វ ិកក យបម្ត្ែល់បុគគលមាែក់ៗ ផ្ែលបងាាញពីឆំៃួៃម្បាក់ផ្ែលបុគគលគនាេះជំ ក់ពីការផ្ងទំសុខភាព
កនុងនាមជាបុគគលផ្ែលមាៃសិទធិទទួលបាៃ FAP ៃិងរគបៀបផ្ែលឆំៃួៃម្បាក់ម្ត្ូវបាៃកំណត្់។
របាយការណ៍អ្ំពី វ ិកក យបម្ត្គៃេះក៏ៃឹងពណ៌នាអ្ំពីរគបៀប ផ្ែលបុគគលមាែក់ៗអាឆទទួ លបាៃព័ត្៌មាៃទក់ទងៃឹង AGB
សម្មាប់ការផ្ងទំសុខភាពផ្ែរ។
• សងម្បាក់ែល់បុគគលមាែក់ៗ វ ិញៃូវឆំៃួៃម្បាក់ផ្ែលោត្់បាៃបង់សម្មាប់ការផ្ងទំគលើសពីឆំៃួៃផ្ែលោត្់បាៃកំណត្់ថា
ៃឹងទទួ លខុសម្ត្ូវផ្ទទល់ខល ួៃឆំគ េះការបង់ម្បាក់ជាបុគគល ផ្ែលមាៃសិទធិទទួ លបាៃ FAP។
• ចត្់ វ ិធាៃការផ្ែលអាឆគធវ ើបាៃទំងអ្ស់ គែើមបីបែិគសធរាល់ឆាប់ម្បមូ លបំណុលវ ិសាមញ្ញ (Extraordinary Collection
Actions)។ផ្ែលបាៃគធវ ើគ ើងម្បឆំងៃឹងបុគគលគែើមបីទទួ លបាៃការទូ ទត្់ផ្បបគៃេះ។
គបើសិៃបុគគលណាមាែក់ដាក់ កយគសែ ើសុំ FAP គហើយមុៃគពលមៃទ ីរគពទយកុមារជាត្ិកំណត្់ថាគត្ើបុគគលគនាេះមាៃសិទធិទទួលបាៃ FAP
បុគគលគនាេះដាក់ កយគសែ ើសុំទទួ លបាៃ Medicaid ផ្ែរឬគទ
មៃទ ីរគពទយកុមារជាត្ិៃឹងពៃារគពលកំណត្់ថាគត្ើបុគគលគនាេះមាៃសិទទ
ធិ ទួ លបាៃ FAP ផ្ែរឬគទ គហើយៃឹង
មិៃឆូ លរ ួមកនុង វ ិធាៃម្បមូ លបផ្ៃាមពិគសស ម្បឆំងៃឹងបុគគលគនាេះគទ រហូ ត្ែល់គម្កាយគពលការដាក់ កយសុំ Medicaid
របស់បុគគលគនាេះម្ត្ូវបាៃបញ្ា ប់ ៃិងបាៃបញ្ជៃ
ូ គៅ គហើយការកំណត្់សិទធិទទួ លបាៃ Medicaid របស់បុគគលម្ត្ូវបាៃគធវ ើគ ើង។
បញ្ជីេ្នោះអ្ន កនគម់នគង់ផ្ែលនដលេ់ សវាសេរ្គោះបនីន់ និងការផ្លតំចា
ំ ច្់ផ្ននកេិជជសា្សស ែថ្្េ្ៀមេពន្នី ីរេទ្យកុំមារចមិ
បញ្ា ីគៃេះនាល់ព័ត្៌មាៃលមែ ិត្អ្ំពីអ្ែកនគត្់នគង់ផ្ែលនាល់គសវាសគម្ងាគេះបនាទៃ់ ៃិងការផ្ងទំចំបាឆ់ផ្នែក
គវជា សាស្រសតែនទគទៀត្គៅមៃទ ីរគពទយកុមារជាត្ិ គហើយគសវាម្បកបគដាយវ ិជាាជីវៈរបស់ពួកគគផ្ែលបាៃរា៉ាប់រងគដាយ FAP
របស់មៃទ ីរគពទយកុមារជាត្ិអាឆគមើលគៅគលើគគហទំព័រ http://www.nationwidechildrens.org/financial-assistance
ឬអាឆយកជាម្កដាសគដាយទក់ទងគៅនាយកដាាៃផ្ែលបាៃឆុេះបញ្ា ីគៅគម្កាមព័ត្៌មាៃទំនាក់ទំៃង។
មានេោលការណ៍ជំនួបផ្ននកហិរញ្ញិមថុ េសច្កដ ីសេងខបភាសាសន្ញ្ញថ្នេោលការណ៍ជំនួបផ្ននកហិរញ្ញិមថុ
និងក្កយេសន សសុំំជំនួបផ្ននកហិរញ្ញិមថុ
គគហទំព័រ

https://www.nationwidechildrens.org/your-visit/billing-and-insurance/financial-assistance
ឆាប់ងត្ឆមៃ ងជាម្កដាស
• មាៃជូ ៃតាមការគសែ ើសុំគដាយឥត្គិត្នងៃសម្មាប់អ្ែកជំងឺ ៃិងភាគីផ្ែលមាៃការទទួ លខុសម្ត្ូវ។
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•
•
•

ឆាប់ងត្ឆមៃ ងជាម្កដាសមាៃនតល់ជូៃគៅគពលឆូ លមកកនុងកផ្ៃៃ ងសាែក់គៅណាមួ យ ឬកផ្ៃៃ ងឆុេះគ្មេះ
ណាមួ យគៅគលើប រ ិគវណធំរបស់មៃទ ីរគពទយកុមារជាត្ិ (រ ួមទំងបៃទ ប់សគម្ងាគេះបនាទៃ់) ៃិងទីតាំងគម្ៅពីគនាេះ។
លិខិត្ ៃិង កយគសែ ើសុំជំៃួយផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុៃឹងម្ត្ូវគនញើគៅអ្ែកជំងឺ ៃិង/ឬឪពុកមាតយតាមការគសែ ើសុំ។
របាយការណ៍អ្ំពី វ ិកក យបម្ត្ទំងអ្ស់មាៃ កយគសែ ើសុំជំៃួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថុគៅខាងគម្កាយរបាយការណ៍
ក៏ែូឆជាព័ត្៌មាៃទំនាក់ទំៃងសម្មាប់នាយកដាាៃផ្ែលអាឆនតល់ជំៃួយែល់ការដាក់ កយគសែ ើសុំនងផ្ែរ។

ការជូ ៃែំណឹង ៃិងការនាល់ព័ត្៌មាៃគៅកាៃ់កផ្ៃៃ ងពាបាលអ្ែកជំងឺគៅកនុងមៃទីរគពទយ
• ដាក់សាៃកសញ្ញញគៅតាមទីតាំងសាែក់គៅ ឬកផ្ៃៃ ងឆុេះគ្មេះ ៃីមួយៗគៅគលើប រ ិគវណធំរបស់មៃទ ីរគពទយកុមារជាត្ិ
(រ ួមទំងបៃទ ប់សគម្ងាគេះបនាទៃ់) ៃិងទីតាំងគម្ៅពីគនាេះ គែើមបីនតល់ម្បាប់ែល់អ្ែកជំងឺ ឬភាគី
ផ្ែលមាៃការទទួ លខុសម្ត្ូវអ្ំពីការផ្ែលអាឆមាៃសិទធិទទួលបាៃជំៃួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថុ។
• ការគៅទូ រស័ពទគដាយសវ ័យម្បវត្ត ិផ្ែលនតល់ៃូវជំៃួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថុផ្ែលបាៃគធវ ើគ ើងបនាទប់ពីគឆញ
របាយការណ៍ វ ិកកយបម្ត្គលើកទីពីរ។
• អ្ែកម្បឹកាផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថុរបស់មៃទីរគពទយកុមារជាត្ិគៅសួ រសុខទុកខអ្ែកជំងឺផ្ែលម្ត្ូវការជំៃួយ
ផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថុគៅកនុងបៃទ ប់របស់ពួកគគ ឬគៅកនុងគៃ ីៃិក។
ជូ ៃែំណឹង ៃិងនាល់ព័ត្៌មាៃែល់សហគមៃ៍ទួគៅ
• FAP គសឆកា ីសគងខ បភាសាសមញ្ញ របស់ FAP ៃិង កយគសែ ើសុំជំៃួយផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុអាឆរកបាៃ
ទ ំងអ្ស់គៅគលើគគហទំព័រwww.NationwideChildrens.org។
• មៃទ ីរគពទយកុមារជាត្ិក៏ផ្ឆករំ ផ្លកគសឆកត ីសគងខ បភាសាសាមញ្ញ នៃ FAP ៃិង កយគសែ ើសុំជំៃួយហិរញ្ញ វត្ថុជាមួ យ
មណឌលសុខភាពសហព័ៃធផ្ែលមាៃលកខ ណៈសមបត្ត ិម្គប់ម្ោៃ់គៅគខាៃធី Franklin
ៃិងែល់ម្គូគពទយតាមសហគមៃ៍ផ្ែលជាសមាជិកនៃម្ក ុមបុគគលិកគពទយរបស់មៃទ ីរគពទយកុមារជាត្ិគែើមបីឱ្យមាៃឯកសារគម្ត្ៀមរ ួឆរា
ល់សម្មាប់អ្ែកជំងឺរបស់អ្ែកនតល់គសវាទំងគៃេះ។
ឯកសារផ្ែលបាៃបកផ្ម្បគហើយ
• គោលការណ៍ជំៃួយផ្នែ កហិរញ្ញ វត្ថុ កយគសែ ើសុំជំៃួយផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថុ ៃិងការសគងខ បភាសាសាមញ្ញ នៃ FAP
ៃឹងមាៃជាភាសាផ្ែលៃិោយគដាយម្ក ុមអ្ែ កផ្ែលភាសាអ្ង់គគៃ សមិៃផ្មៃជាភាសាកំគណើត្ (LEP)
ផ្ែលមាៃឆំៃួៃត្ិឆជាង 1000 ឬ 5 ភាគរយនៃគខាៃធី Franklin ឬមាៃគហត្ុនលសមរមយគនេងគទៀត្
ផ្ែលែូ ឆជារងនលបេះ ល់គដាយសារមៃទ ីរគពទយកុមារជាត្ិ។ នាយកនៃគណៃីរបស់អ្ែកជំងឺ
ៃឹងទទួ លខុសម្ត្ូវកនុងការពិៃិត្យគ ើង វ ិញៃូវត្ម្មូវការផ្នែកភាសាជាគរៀងរាល់ឆែំៃិងគធវ ើឱ្យមាៃ
ការបកផ្ម្បឯកសារផ្ែលអាឆគម្បើបាៃតាមត្ម្មូវការ។
ព័ត្៌មាៃទំនាក់ទំៃង
អ្ន កទិេរោោះេោបល់

្ីតង
ំ

្ូ រស័ទី

ន្នី ីរេទ្យកុំមារចមិ
អ្ែ កម្បឹកាគោបល់ ផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថុ

ការ ិោល័យទទួ លអ្ែកជំងឺ
700 Children’s Drive
ឬគដាយការណាត្់ទុកជាមុៃគៅតាមទីតាំង
នានារបស់មៃទ ីរគពទយកុមារជាត្ិ

(614) 722-2070

ន្នី ីរេទ្យកុំមារចមិ
គសវាអ្ត្ិងិជៃ

គណៃីរបស់អ្ែកជំងឺ
សម្មាប់ផ្ត្ការគៅទូ រស័ពទបុគណា
ណ េះ

(614) 722-2055

អ្នុំន្័មេដ្ឋបគណៈកមានធិការរមួមទិនិមយផ្ននកហិរញ្ញិមថុ
ថ្នរក ុន្របឹកាភិាលរបស់ន្នី ីរេទ្យកុំមារចមិ
ថ្លៃ្ី___ ផ្ែិ ក្ច្ឆ ិកា ឆ្នំ 2020
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________________________________________________________
Luke Brown
កាលបរ ិគឆេ ទ
ម្បធាៃការ ិោល័យហិរញ្ញ វត្ថុ

______________________
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