ពាក្យស្នើ្ុំជន
ុំ ួ យហិរញ្ញវត្ថុ Mass General Brigham

សូ មឡបាោះពុមព និងបំឡពញផ្នែកទ ំងអស់ថ្នពាកយឡនោះផ្ែលអនុវត្ត ចំឡពាោះអែ ក។ ពាក្យសនេះមិនអាចត្ត្ូវបានបញ្ចប់តាមត្បព័នធសេឡិចត្ត្ូនិក្។
សូ មអានឡសចកត ីផ្ែនំទ ំងអស់មុនឡពលបំឡពញពាកយឡនោះ។
ពាកយឡនោះត្ត្ូវបានឡត្បើត្បាស់ឡែើមបីវាយត្ថ្មៃ សិទធិទទួ លបានជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុរបស់អែកឡលើ វ ិកក យបត្ត្ថ្ងៃឡពទយពីអែកនតល់ឡសវា Mass General Brigham។
អែ កអាចឡត្បើត្បាស់ពាកយឡនោះ ឡែើមបីឡសែ ស
ើ ុំជំនួយទូ ទត្់ វ ិកក យបត្ត្ថ្ងៃផ្ងទ ំសុខភាពពីស្ថាប័ន Mass General Brigham ែូ ចខាងឡត្ោម៖
Massachusetts General Hospital

Massachusetts General Physicians Organization

Brigham and Women’s Hospital

Brigham and Women’s Physicians Organization

Salem Hospital

North Shore Physicians Group

Newton-Wellesley Hospital

Newton-Wellesley Medical Group

Brigham and Women’s Faulkner Hospital

Martha’s Vineyard Hospital

Mass Eye and Ear

Mass Eye and Ear Associates

Nantucket Cottage Hospital

Nantucket Cottage Medical Group

Cooley-Dickinson Hospital

Cooley-Dickinson Medical Group

Spaulding Rehabilitation

McLean Hospital

Wentworth-Douglass Hospital

Wentworth Health Associates

ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ Mass General Brigham មិនត្ត្ូវបានចាត្់ទក
ុ ថាជាោរជំនួសោរចុោះឡ្មោះកនុងកមម វ ិធីធានរ៉ាប់រងសុខភាព ឬផ្ននោរជំនួយណាមួ យផ្ែលមានត្ស្ថប់។
ខែៈឡពលផ្ែលកមម វ ិធីឡនោះរ៉ាប់រងឡលើឡសវាឡពទយចាំបាច់ទ ំងអស់ ោរបញ្្ុោះត្ថ្មៃ ផ្ត្បត្បួ លអាត្ស័យឡលើត្បភឡ ទថ្នឡសវាកមម ផ្ែលបានតល់ជូន
និងទីតំងផ្ែលនតល់ជូនឡសវាផ្ងទ ំ។ សូ មឡមើលឡោលនឡោបាយឡពញឡលញឡៅឡលើឡេហទំព័ររបស់ឡយើងសត្មាប់ពត្
័ ៌មានលមអ ិត្អំពីអវីផ្ែលបានរ៉ាប់រង។
បញ្ជ ីឡសវាកមម ខៃោះផ្ែលជាធមម តត្ត្ូវបានែកឡចញមានែូ ចខាងឡត្ោម។
•
ោរបែិឡសធឡសវាឡត្ៅបណា
ត ញេឡត្មាង
•
ោរវោះោត្់ផ្កសមភ សស
ឺ ម នកូ ន (ART & IVF)
•
ឡសវាពាបាលជំងោ
•
ឡសវាផ្ងទ ំចាំបាច់ភាេឡត្ចើនឡត្ៅពីឡវជជស្ថស្រសត រ ួមទ ំងឡសវាពាបាលត្កពោះ
•
សមាភរងាយត្សួ លសត្មាប់អែកជំងឺរ ួមទ ំងោរស្ថែក់ឡៅលំដាប់ខពស់នងផ្ែរ។
•
ឡសវាកមម ផ្ែលកំែត្់ថាជា "ោរបង់ត្បាក់ឡដាយខល ួនឯងផ្ត្បុឡណា
ណ ោះ"
ការខក្ខានក្នុងការដាក្់ពាក្យស្នើ្ក្
ុំ មម វ ិធីជុំនួយរប្់រដាាភិបាលដែលេន ក្មានលក្ខ ណៈ្មបត្តត្ិ រប់ត្ាន់អាចបណ្ត
ត លឱ្យមានការពនារសពល
ឬការបែិស្ធពាក្យរប្់េនក្។ ត្បសិនឡបើអែកត្ត្ូវោរជំនួយកនុងោរដាក់ពាកយសុំជំនួយពីរដាាភិបាល អែ កត្បឹកាផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថុ Mass General Brigham របស់ឡយើងមាែក់
អាចជួ យបាន។
អែ កត្ត្ូវផ្ត្បឡញ្េ ញឱ្យបានឡពញឡលញនូ វោរធានរ៉ាប់រងឡនសងឡទៀត្ ោរទមទរបំែុលឡដាយភាេីទីបី ោរធានរ៉ាប់រងឡលើរងយនត
ឬោរធានរ៉ាប់រងឡលើសែ
ំ ងកមម ករផ្ែលត្ត្ូវយកមកពិចារណា។
ត្បសិនឡបើអែកមានសំែួរណាមួ យអំពពា
ី កយឡនោះ សូ មទក់ទង សេវាហិរញ្ញ វត្ថុអ្នកជំងឺ ឡៅមនទ ីរឡពទយរបស់អែក ឬទូ រស័ពទឡៅ (617) 726-3884 ។
បញ្ជីត្ត្ួត្ពិនិត្យពាក្យ្ុំ
❑

បំឡពញផ្នែក ទ ំងអស់ផ្ែលអាចអនុវត្ត បាន ថ្នពាកយឡនោះ- ផ្នែ កនឹងបងាាញថាឡត្ើវាអាចត្ត្ូវបានទុកឡចាលឬអត្់។

❑

រ ួមបញ្្ល
ូ ចាប់ចមៃ ងថ្នប័ែណឡបើកបររបស់អែក អត្ត សញ្ញញែប័ែណមានរ ូបងត្ឡនសងឡទៀត្ ឬឯកស្ថរផ្ែលបញ្ញជក់កផ្នៃ ងស្ថែក់ឡៅបច្ុបបនែ របស់អែក។
រល់អវីផ្ែលដាក់ឡសែ ើត្ត្ូវផ្ត្បញ្្ល
ូ ឡ្មោះរបស់អែក (ផ្នែកទី 1)។

❑

រ ួមបញ្្ល
ូ លិខិត្ឡនទៀងផ្ទទត្់ត្បាក់ចែ
ំ ូ ល (ផ្នែកទី 3 និងផ្នែកទី 4) ។
•
រ ួមបញ្្ល
ូ ចាប់ចមៃ ងថ្នទត្មង់ឡលខ IRS 1040 ឬ 1040A ងមីបំនុត្របស់អែក។
•
ឡបើមានោរផ្ទៃស់បតរងម
ូ ីៗឡនោះថ្នត្បាក់ចំែូលរបស់អែក រ ួមបញ្្ល
ូ ឯកស្ថរែូ ចជាចុងសនៃ ឹកមូ លបបទនប័ត្ត្ងមីៗ (អបបបរមា 4 សនៃ ឹក)
លិខិត្បញ្ញជក់ពីភាពអត្់ោរងារឡធវ ើ របាយោរែ៍ធនោរ/ោរវ ិនិឡោេ និង/ឬរបាយោរែ៍សនត ិសុខសងគ ម។

❑

ត្បសិនឡបើត្េួ ស្ថររបស់អែកមានឡលើសពី 300% ថ្នឡោលោរែ៍ផ្ែនំសតីពភា
ី ពត្កីត្កថ្នត្បាក់ចំែូលសហព័នធ (FPL) របស់សហរែា អាឡមរ ិក
អែ កក៏ត្ត្ូវបំឡពញផ្នែកទី 5 នងផ្ែរ។ អែ កឡលើសពី 300% FPL ឡបើត្បាក់ចែ
ំ ូ លរបស់អែកឡលើសពីផ្ែនកំែត្់ខាងឡត្ោម៖
ទំហំត្េួ ស្ថរ
2020 FPL

❑

1
$37,470

2
$50,730

3
$63,990

4
$77,250

5
$90,510

ត្ទពយសមបត្ត ិអាចត្ត្ូវបានឡត្បើត្បាស់ឡែើមបីកំែត្់សោតនុពលរបស់អែកកនុងោរទូ ទត្់ វ ិកក យបត្ត្ថ្ងៃឡពទយរបស់អែក។
អែ កនឹងត្ត្ូវនតល់ព័ត្៌មានអំពីត្ទពយសមបត្ត ិរបស់អែកឡបើចំែុច ណាមួ យខាងឡត្ោមអនុវត្ត ចំឡពាោះអែ ក (ផ្នែកទី 6)៖
•
លំឡៅដាានអចិថ្ស្រនតយ៍របស់អែកសា ិត្ឡៅខាងឡត្ៅសហរែា អាឡមរ ិក
•
អែ កសូ មឡសែ ើសុំោរបញ្្ុោះត្ថ្មៃ សត្មាប់ឡសវាកមម ផ្ែលជាទូ ឡៅមិនមានសិទធិទទួ លបាន (ឧ. ឡសវាផ្ងទ ំផ្ែលទក់ទងនឹងឡសវាមិនផ្មនសឡស្រងាគោះបនទន់
ោរបង់ត្បាក់រ ួមោែ ោរធានរ៉ាប់រងរ ួមោែ និងត្បាក់ោត្់កង)
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•
❑

អែ កសូ មឡសែ ើសុំោរបញ្្ុោះត្ថ្មៃ ពីមនទ ីរឡពទយ McLean Hospital, មនទ ីរឡពទយ Partners HealthCare ឡៅនទោះ ឬមនទ ីរឡពទយ Spaulding Network។

ត្បេល់ពាកយផ្ែលបានបំឡពញឡដាយផ្ទទល់ឡៅោន់ អ្ន កប្រឹកាផ្ននកហិរញ្ញ វត្ថុររេ់អ្នកជំងឺ PHS ដោយផ្ទាល់ ឬឡនញើអផ្ុី មលឡៅ៖

Mass General Brigham
ែំឡណាោះត្ស្ថយទូ ទត្់ វ ិកក យបត្ត្អែ កជំងឺ
399 Revolution Drive, Suite 410
Somerville, MA 02145-1462

សែើមបីធានាបាននូ វការពិនិត្យសឡើង វ ិញភ្លាមៗននពាក្យ្ុំរប្់េនក្ ្ូមបុំសពញត្រប់ដននក្ទុំងេ្់សលើក្ដលងដត្បញ្ជជក្់សនេងពីសនេះ។
ែុំសណើរការននពាក្យ្ុំនឹងត្ត្ូវពនារសពលសបើេនក្បាត្់ព័ត្មា
៌ ន ឬឯក្សារចុំបាច់។
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ពាក្យស្នើ្ុំជន
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1.

ព័ត្៌មានមូ លដាាន

សូ មបំឡពញផ្នែកឡនោះអំពីអែកដាក់ពាកយសុំ។ អែ កឡសែ ើសុំេឺជាអែ កជំងឺ ឬអែ កទទួ លខុសត្ត្ូវផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថុសត្មាប់អែកជំងឺ។
ឯក្សារចុំបាច់៖ សូ មបញ្្ល
ូ ឯកស្ថរផ្ែលបញ្ញជក់កផ្នៃ ងស្ថែក់ឡៅ៖ ប័ែណឡបើកបរ អត្ត សញ្ញញែប័ែណមានរ ូបងត្ឡនសងឡទៀត្ ឬឯកស្ថរ
ផ្ែលបញ្ញជក់ពីកផ្នៃ ងស្ថែក់ឡៅបច្ុបបនែ របស់អែក។ អវ ីក៏ឡដាយផ្ែលបានដាក់ឡសែ ើត្ត្ូវផ្ត្បញ្្ល
ូ ឡ្មោះរបស់អែក។
នាមត្ត្ក្ូ ល

នាមខល ួន

នងៃដខឆ្នុំក្សុំ ណើត្

នាមក្ណ្ត
ត ល

សភទ
ត្ប ុស ❑

សលខទូ រ្័ពទ
ឡៅនទោះ៖

ត្សី ❑

អា្យដាានសនញ្
ើ ុំបត្ត្ (រ ួមបញ្្ល
ូ ទីត្ក ុង រែា និងឡលខកូ ែត្ំបន់)
( )

ឡៅកផ្នៃ ងឡធវ ើោរ៖ (
ទូ រស័ពទចល័ត្៖

)

( )

ស្មេះេន ក្ជុំងឺ (ឡបើខុសពីអែកដាក់ពាកយសុំ)

កាលបរ ិសចេ ទននការនតល់ស្វារប្់េនក្ជុំងឺ (រ ួមបញ្ចូលទីតាង
ុំ ដែល នតលជ
់ ូនស្វាក្មម )

នងៃដខឆ្នុំក្សុំ ណើត្រប្់េនក្ជុំងឺ (ឡបើខុសពីអែកដាក់ពាកយសុំ)

សលខក្ុំណត្់ត្តាសវជជសាស្ត្តរប្់េនក្ជុំងឺ (MRN) និង
សលខរណនី (របាយការណ៍)

2.

ព័ត្៌មានត្រួសារ

ឡបើអាច សូ មរយឡ្មោះបត ីឬត្បពនធ និងកូ នអាយុឡត្ោម 19 ឆ្ែំរបស់អែកដាក់ពាកយសុំផ្ែលរស់ឡៅជាមួ យអែ កដាក់ពាកយសុំ។
ផ្នែកឡនោះអាចត្ត្ូវបានទុកឱ្យឡៅទឡទឡបើអែកដាក់ពាកយសុំមិនរស់ឡៅជាមួ យបត ីឬត្បពនធ ឬកូ ន។
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ពាក្យស្នើ្ុំជន
ុំ ួ យហិរញ្ញវត្ថុ Mass General Brigham
ស្មេះ នន្មាជិក្ត្រួសារ

3.

ទុំនាក្់ទន
ុំ ង

នងៃដខឆ្នុំក្សុំ ណើត្

ត្បាក្់ចណ
ុំ ូ លដែលទទួ លបាន

សូ មបំឡពញផ្នែកឡនោះអំពីត្បាក់ចែ
ំ ូ លផ្ែលទទួ លបានសត្មាប់អែកដាក់ពាកយសុំ និងសមាជិកត្េួ ស្ថរនីមួយៗផ្ែលរយកនុងផ្នែកទី 2 ផ្ែលជាអែ កឡធវ ោ
ើ រ។
្ូមរាយបញ្ជីចណ
ុំ ូ ល្រប ដែលជាចុំណូល មន បង់ពនធ និងកាត្់ក្ង។ ផ្នែកឡនោះអាចត្ត្ូវបានទុកឱ្យឡៅទឡទឡបើអែកឡសែ ើសុំ និងសមាជិកត្េួ ស្ថររបស់ោត្់មិនមានត្បាក់
ចំែូលណាមួ យផ្ែលទទួ លបាន។
ឯក្សារចុំបាច់៖ សូ មបញ្្ល
ូ ឯកស្ថរផ្ែលឡនទៀងផ្ទទត្់ត្បាក់ចែ
ំ ូ លឡនោះ៖ ចុងសនៃ ឹកប័ែណឡបើកត្បាក់ផ្ខ ពនធ ឡលើត្បាក់ចំែូល របាយោរែ៍ W2 របាយោរែ៍ធនោរ
ឬភសតុតងឡនសងឡទៀត្។
ស្មេះត្រួសារសធវ ើការ
្មាជិក្

4.

ស្មេះ និងអា្យដាានរប្់នសិ ោជក្

ចុំនួនទឹក្ត្បាក្់្រប F ភ្លពញឹក្ញាប់
រក្បាន
C េូ សធីកមួ យ



ត្បចាំសបាតហ៍



ត្បចាំផ្ខ



ត្បចាំឆ្ែំ



ត្បចាំសបាតហ៍



ត្បចាំផ្ខ



ត្បចាំឆ្ែំ



ត្បចាំសបាតហ៍



ត្បចាំផ្ខ



ត្បចាំឆ្ែំ



ត្បចាំសបាតហ៍



ត្បចាំផ្ខ



ត្បចាំឆ្ែំ

ការសត្បើត្បា្់មណឌល្ខភ្លព
ដត្មួ យរត្់

ត្បាក្់ចណ
ុំ ូ លសនេងសទៀត្

សូ មបំឡពញផ្នែកឡនោះអំពីត្បាក់ចែ
ំ ូ លឡនសងឡទៀត្សត្មាប់អែកដាក់ពាកយសុំ និងសមាជិកត្េួ ស្ថរនីមួយៗផ្ែលមានរយកនុងផ្នែកទី 2 ផ្ែល
ទទួ លបានត្បាក់ចំែូលឡនសងឡទៀត្។ ត្បាក់ចំែូលឡនសងឡទៀត្េឺជាត្បាក់ផ្ែលអែ កទទួ លបានផ្ែលមិនផ្មនមកពីនិឡោជក។ ្ូមរាយបញ្ជីចណ
ុំ ូ ល្រប ដែលជាចុំណូល
មន បង់ពនធ និងកាត្់ក្ង។ ផ្នែកឡនោះអាចទុកឡៅទឡទ ឡបើអែកដាក់ពាកយ និងសមាជិកត្េួ ស្ថររបស់ោត្់មិនមានត្បាក់ចំែូលឡនសងឡទៀត្ឡទ។
ឯក្សារចុំបាច់៖ សូ មបញ្្ល
ូ ឯកស្ថរផ្ែលឡនទៀងផ្ទទត្់ត្បាក់ចែ
ំ ូ លឡនោះ៖ ចុងសនៃ ឹកប័ែណឡបើកត្បាក់ផ្ខ ពនធ ឡលើត្បាក់ចំែូល របាយោរែ៍ W2 របាយោរែ៍ធនោរ
ឬភសតុតងឡនសងឡទៀត្។
ត្បសភទននត្បាក្់ចណ
ុំ ូ ល

្មាជិក្ត្រួសារ
ក្ុំពងទទួ លបានត្បាក្់ចណ
ុំ ូ ល

ចុំនួនទឹក្ត្បាក្់្រប
បានទទួ ល

ភ្លពញឹក្ញាប់

េូ សរងវ ង់មួយ។

ភាពអត្់ោរងារឡធវ ើ

ត្បចាំសបាតហ៍ ត្បចាំផ្ខ ត្បចាំឆ្ែំ

សនត ិសុខសងគ ម

ត្បចាំសបាតហ៍ ត្បចាំផ្ខ ត្បចាំឆ្ែំ

អត្ា ត្បឡោជន៍របស់អត្ីត្យុទធជន

ត្បចាំសបាតហ៍ ត្បចាំផ្ខ ត្បចាំឆ្ែំ
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ពាក្យស្នើ្ុំជន
ុំ ួ យហិរញ្ញវត្ថុ Mass General Brigham
ត្បចាំសបាតហ៍ ត្បចាំផ្ខ ត្បចាំឆ្ែំ

ត្បាក់បំណាច់ត្បចាំឆ្ែំ
និងត្បាក់ឡស្ថធននិវត្ត ន៍
ត្បាក់ឧបត្ា មភចិញ្េឹមកូ ន និងអាហារកិចេ

ត្បចាំសបាតហ៍ ត្បចាំផ្ខ ត្បចាំឆ្ែំ

ចំែូលពីោរជួ ល

ត្បចាំសបាតហ៍ ត្បចាំផ្ខ ត្បចាំឆ្ែំ

ត្បាក់សំែងកមម ករ

ត្បចាំសបាតហ៍ ត្បចាំផ្ខ ត្បចាំឆ្ែំ

ភាេលាភ និងចំែូលពីោរត្បាក់

ត្បចាំសបាតហ៍ ត្បចាំផ្ខ ត្បចាំឆ្ែំ

ឡនសងឡទៀត្

ត្បចាំសបាតហ៍ ត្បចាំផ្ខ ត្បចាំឆ្ែំ

5.

ការចុំណ្តយសលើការដងទុំ្ខភ្លពសនេងៗ

ផ្នែកឡនោះ ត្បផ្ហលជាមិនអនុវត្ត ចំឡពាោះអែ ក។ សូ មបំឡពញផ្នែកឡនោះលុោះត្តផ្ត្ត្បាក់ចំែូលត្េួ ស្ថររបស់អែកឡលើស 300% ថ្នឡោលោរែ៍ផ្ែនំសតីពីភាពត្កីត្កថ្នត្បាក់ចំែូល
សហព័នធ (ែូ ចបានឡរៀបរប់ឡៅទំព័រ 2)។
ឡបើអែកមានឡលើសពី 300% ថ្នឡោលោរែ៍ផ្ែនំសតីពីភាពត្កីត្កថ្នត្បាក់ចំែូលសហព័នធ អែ កត្ត្ូវរយបញ្ជ ីោរចំណាយឡលើោរផ្ងទ ំសុខភាពព ីទត
ី ង
ំ
ផ្ែលមិនរយកនុងទំព័រទី 1 (ឧ. មែឌលផ្ងទ ំសុខភាពផ្ែលមិនផ្មនឡៅកនុង Partners HealthCare)។
ផ្នែកឡនោះអាចត្ត្ូវបានទុកឡចាលឡបើត្បាក់ចំែូលត្េួ ស្ថររបស់អែកមានត្ិចជាង 300% ឬត្បសិនឡបើអែកមិនមានោរចំណាយឡលើោរផ្ងទ ំសុខភាពពីមែឌលននឡៅឡត្ៅ
Partners HealthCare ។ ឯកស្ថរអាចត្ត្ូវបានឡសែ ើសុំ បុផ្នត មិនត្ត្ូវបានទមទរឡៅឡពលឡនោះឡទ។
ភ្លពញឹក្ញាប់
F ្ត្មាប់សត្បើដត្មណឌល្ខភ្លព
នងាពាបាល
ចុំនួនទឹក្ត្បាក្់្រប
ោរចំណាយសរុប
វ ិកក យបត្ត្ថ្ងៃឡពទយ

ត្បចាំសបាតហ៍ ត្បចាំផ្ខ ត្បចាំឆ្ែំ

វ ិកក យបត្ត្ឱ្សងស្ថាន

ត្បចាំសបាតហ៍ ត្បចាំផ្ខ ត្បចាំឆ្ែំ

6.

ព័ត្៌មានត្ទពយ្មបត្ត ិ

ផ្នែកឡនោះ ត្បផ្ហលជាមិនអនុវត្ត ចំឡពាោះអែ ក។ សូ មបំឡពញផ្នែកឡនោះផ្ត្កនុងករែី៖
•
ទីលំឡៅអចិថ្ស្រនតយ៍របស់អែកេឺឡៅខាងឡត្ៅសហរែា អាឡមរ ិក ឬ
•
អែ កកំពុងឡសែ ើសុំោរបញ្្ុោះត្ថ្មៃ សត្មាប់ោរផ្ងទ ំផ្ែលទក់ទងនឹងឡសវាមិនសឡស្រងាគោះបនទន់ ោរបង់ត្បាក់រ ួមោែ ោរធានរ៉ាប់រង ឬត្បាក់ោត្់កង។
អែ កជំងឺផ្ែលឡសែ ើសជ
ុំ ំនួយហិរញ្ញ វត្ថុសត្មាប់ោរផ្ងទ ំផ្ែលទក់ទងនឹងឡសវាមិនសឡស្រងាគោះបនទន់ផ្ែលនតល់ឡៅស្ថាប័ន Spaulding Network ឬមនទ ីរឡពទយ
McLean Hospital មិនចាំបាច់នតល់ពត្
័ ៌មានអំពីត្ទពយសមបត្ត ិឡនោះឡទ។
ផ្នែកឡនោះអាចត្ត្ូវបានទុកឱ្យឡៅទឡទ ឡបើអែកមិនផ្មនជាត្បឡភទណាមួ យផ្ែលបានរយខាងឡលើ។
ឯក្សារចុំបាច់៖ សូ មបញ្្ល
ូ ឯកស្ថរផ្ែលឡនទៀងផ្ទទត្់ត្បាក់ចែ
ំ ូ លឡនោះ៖ របាយោរែ៍ធនោរ ឬភសតុតងឡនសងឡទៀត្។
េន ក្មិនចុំបាច់បញ្ចល
ូ ទីលុំសៅចមបងរប្់េនក្ (ក្ដនា ងដែលេន ក្រ្់សៅ)
ត្ទពយ្មបត្ត ិ

មាច្់ក្មម ្ទ
ិ ធិ

ស្មេះធនាារ ឬត្ក្ ុមហន

ត្នមា ជាសាច់ត្បាក្់

េែនីសនស ំ
េែនីចរនត
េែនីសហភាពឥែទន
មូ លនិធិបរធនបាល
ភាេហុន/សញ្ញញប័ែណ
េែនីទីនាររ ូបិយវត្ថុ
សងគ ហធន
អចលនត្ទពយពាែិជជកមម ឬវ ិនិឡោេ
ឡនសងឡទៀត្

បានពិនិត្យឡ ើង វ ិញឡៅថ្ងៃទី 11/21

ទំព័រ 5 ថ្ន 7

ពាក្យស្នើ្ុំជន
ុំ ួ យហិរញ្ញវត្ថុ Mass General Brigham
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ពាក្យស្នើ្ុំជន
ុំ ួ យហិរញ្ញវត្ថុ Mass General Brigham

7.

ការេនញ្ជញត្

្ូមអានដននក្សនេះសដាយត្ប ុងត្បយ័ត្ន សហើយចេះហត្ថសលខាសៅខាងសត្កាម។
ព័ត្៌មានទ ំងអស់ឡលើពាកយឡនោះេឺពិត្ត្បាកែតមចំឡែោះែឹងរបស់ខ្ុំ។ ខ្ុំយល់ត្ពមនតល់ឯកស្ថរបផ្នា មតមោរឡសែ ើសុំ។
ខ្ុុំយល់ថាព័ត្៌មាន្មាៃត្់សនេះមិនអាចត្ត្ូវបានបសញ្ចញសៅភ្លរីណ្តមួ យសត្ៅពី Mass General Brigham សដាយាមនការយល់ត្ពមជាមនពីខ្ុ។
ុំ

ហត្ា ឡលខារបស់អែកដាក់ពាកយសុំ

ោលបរ ិឡចេ ទ

ឡបើចុោះហត្ា ឡលខាកនុងនមអែ កដាក់ពាកយសុំ៖ ព័ត្៌មានទំងអស់ឡលើពាកយឡនោះេឺពិត្ត្បាកែតមចំឡែោះែឹងរបស់ខ្ុំ។

ហត្ា ឡលខារបស់អែកត្ំណាងផ្ែលមានោរអនុញ្ញញត្

ោលបរ ិឡចេ ទ

ឡ្មោះអែ កត្ំណាងផ្ែលមានោរអនុញ្ញញត្

ទំនក់ទំនងជាមួ យអែ កដាក់ពាកយសុំ

ឡលខទូ រស័ពទទន
ំ ក់ទំនង
មនសពលដាក្់ស្នើ្ុំ ្ូមត្បាក្ែថាេន ក្បានបុំសពញដននក្ដែលអាចេនវត្តបានទុំងេ្់ននពាក្យ្សុំ នេះ សហើយបានបញ្ចល
ូ ឯក្សារដែលបានស្ន្
ើ ុំទង
ុំ េ្់។
ពាក្យដែលមិនមានព័ត្មា
៌ នសពញសលញនឹងមិនត្ត្ូវបានេនម័ត្សទ។
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