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I. គោលរំណង   
A. ទិដ្ឋភាពទូគៅ  

អងគភាព Mass General Brigham (MGB) គឺជាអងគភាពគលើកលលងពនធ លដ្លមានគរសកកមមមូលដ្ឋឋ នគឺផ្តល់គសវាកមម ដ្ល់មនុសស 
ទាងំអស់លដ្លប្តូវការការលែទាសុំខភាពគវជ្ជសាស្រសត។ MGB ខិតខំធានាថាអនកជំ្ងឺលដ្លប្តូវការគសវារនាា ន់ សគស្រ គ្ ោះរនាា ន់ 
និងគសវាកមមចាំច់ លផ្នកគវជ្ជសាស្រសតមិនប្តូវរដិ្គសធគសវាកមមទាងំគនាោះ គដ្ឋយលផ្ែកគលើអសមតថភាពចំគ ោះ ការរង់ប្ាក់ររស់ពួកគគ 
គហើយសមតថភាពហិរញ្ញវតថុគនាោះ មិនរារាងំរុគគលទាងំគនោះពើការលសែងរក ឬទទួលការលែទាសុំខភាព គនាោះគទ។ គទាោះជាយ៉ា ងណាក៏គដ្ឋយ 
សប្មារ់អងគភាព Mass General Brigham គដ្ើមបើរនតផ្តល់គសវាកមមលដ្លមាន គុណភាពខពស់ និងោបំ្ទតប្មូវការសហគមន៍គនាោះ 
អងគភាពនើមួយៗមានការទទួលខុសប្តូវកនុង ការលសែងរកការទូទាត់ប្ាក់ ភាា មៗសប្មារ់គសវាកមមលដ្លការប្រមូលប្ាក់ 
ប្តូវានអនុញ្ញញ តនិងមិនផ្ាុយនឹងរទរបញ្ញតតិសហគមន៍ រដ្ឋមា៉ា សាជូ្គសត (Commonwealth of Massachusetts (MA)) 
ឬរទរបញ្ញតតិសហព័នធ រួមទាងំចារ់សតើពើការពាាលលផ្នកគវជ្ជសាស្រសត រនាា ន់និងការ្រ (EMTALA)។ 
 

ឯកសារគនោះរ ា្ ញអំពើដំ្គណើ រការននការប្រមូលប្ាក់នែាពាាលគវជ្ជសាស្រសតពើគណនើអនកជំ្ងឺមាន ក់ៗគដ្ឋយ MGB - និង 
ទើភាន ក់្រប្រមូលប្ាក់ខាងគប្ៅលដ្លអាចមាន លដ្លរកាទុកគដ្ឋយ MGB - និងរគងកើតការអនុវតតប្សរោន នឹងការប្រមូលប្ាក់ 
(Section IV) លដ្លផ្តល់ជំ្នួយដ្ល់រុគគលលដ្លមិនអាចរង់ប្ាក់ (តាមគគប្មាងទូទាត់ប្ាក ់ឬជំ្នួយហរិញ្ញវតថុ) (Section 
VI និង Section IV(C)(2)ឬវធិានការចារ់លដ្លអាចមាន (Section V(H))។  
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B. វសិាលភាព  
គោលការណ៍គនោះអនុវតតចំគ ោះអងគភាព Mass General Brigham លដ្លានគរៀររារ់គៅកនុងឧរសមព័នធ Appendix A.  

កំណត់សមាគ ល៖់  ប្គូគពទយលដ្ល ក់ព័នធនឹងអងគភាពទាងំគនោះ រ៉ាុលនតអនកលដ្លគចញវកិកយរប្ត "ឯកជ្ន" ប្តូវានគលើកទឹកចិតត 
រ៉ាុលនតមិនតប្មូវឱ្យអនុវតតតាមគោលការណ៍គនោះគទ។ ព័ត៌មានលមែតិអាចប្តូវានរកគ ើញគៅគលើរញ្ជ ើសាខាអនកផ្តល់គសវាកមម 
Mass General Brigham ។ 
 

II. និយមន័យ  
គសវាសុខភាពផ្ាូវចិតត៖ គសវាកមមចាំច់លផ្នកគវជ្ជសាស្រសតលដ្លគតត តគលើសុខភាពផ្ាូវចិតត និងខួកាលររស់អនកជំ្ងឺ គហើយអាចផ្តល់ជូ្ន 
ការកំណត់ការលែទាសុំខភាពមយួចំនួន។ 
 

គសវាកមមលដ្លគប្ជ្ើសគរ ើស៖ គសវាកមមចាំច់លផ្នកគវជ្ជសាស្រសតលដ្លមិនរំគពញតាមនិយមន័យននគសវាកមមសគស្រ គ្ ោះរនាា ន់ ឬគសវាកមម 
រនាា ន់។ តាមធមមតាអនកជំ្ងឺកំណត់កាលគពលគវលាគសវាកមមទាងំគនោះជាមុន រ៉ាុលនតមិនលមនទាងំប្សុងគនាោះគទ។ 
 

គសវាកមមសគស្រ គ្ ោះរនាា ន់៖ គសវាកមមចាំច់លផ្នកគវជ្ជសាស្រសតលដ្លផ្តល់ជូ្នរនាា រ់ពើការចរ់គផ្តើមសាថ នភាពសុខភាព មិនថារាងកាយឬ 
ផ្ាូវចិតត លដ្លរ ា្ ញគដ្ឋយគរាគសញ្ញញ ននភាពធងន់ធងរប្គរ់ប្ោន់ រមួទាងំការឈចឺរ់ធងន់ធងរ លដ្លមិនមានការយកចិតតទុកដ្ឋក់ខាង 
គវជ្ជសាស្រសតភាា មៗអាចប្តូវានរពឹំងទុកគដ្ឋយសមគហតុផ្លគដ្ឋយអនកលែទាសុំខភាពលដ្លមានចំគណោះដឹ្ងអំពើសុខភាពនិងថាន ជំាម
ធយម គដ្ើមបើនាឱំ្យការកំណត់សុខភាពររស់រុគគលគនាោះ ឬអនកដ៏្នទលដ្លសថិតកនុងគប្ោោះថាន ក់ធងន់ធងរ ការចុោះគខាយធងន់ធងរដ្ល់មុខ្រ 
រាងកាយ ឬដំ្គណើ រការខុសប្រប្កតើធងន់ធងរននសរ ើរាងគ ឬលផ្នកណាមួយ ឬទាក់ទងនឹងស្រសតើមាននផ្ាគ ោះ ដូ្ចលដ្លានកំណត់រលនថមកនុង 
លផ្នក 1867(e) (1) (B) ននចារ់សតើពើការធានារា៉ា រ់រងសងគមកិចច 42 U.S.C. § 1295dd(e)(1)(B)។ ការពិនិតយនិងពាាល 
លផ្នកគវជ្ជសាស្រសតសប្មារ់លកខខណឌ គវជ្ជសាស្រសតសគស្រ គ្ ោះរនាា ន់ ឬគសវាគផ្សងគទៀតលដ្លផ្តល់ដ្ល់កប្មិតលដ្លប្តូវការ ប្សរតាមចារ ់
សតើពើការពាាលខាងគវជ្ជសាស្រសតនិងការ្រសគស្រ គ្ ោះរនាា ន់ (EMTALA) (42 USC 1395(dd)) មានលកខណៈសមបតតិប្គរ់ប្ោន់ 
ជាការលែទាសំគស្រ គ្ ោះរនាា ន់។ 
 

គសវាសគស្រ គ្ ោះរនាា ន់ក៏រមួរញ្ចូ លផ្ងលដ្រ៖ 

• គសវាកមមានកំណត់ថាជាការសគស្រ គ្ ោះរនាា ន់គដ្ឋយប្គូគពទយលដ្លមានអាជាា រណ័ណ 

• ការលែទាខំាងគវជ្ជសាស្រសតអនកជំ្ងឺកនុងមនាើរគពទយលដ្ល ក់ព័នធនឹងការលែទាសំគស្រ គ្ ោះរនាា ន់អនកជំ្ងឺគប្ៅមនាើរគពទយ និង, 

• ការគផ្ារអនកជំ្ងឺកនុងមនាើរគពទយពើមនាើរគពទយលែទាលំដ្លធងន់ធងរគផ្សងគទៀតគៅកាន់មនាើរគពទយ Mass General Brigham 
សប្មារ់ការផ្តល់ជូ្នការលែទាអំនកជំ្ងឺកនុងមនាើរគពទយលដ្លមិនអាចមានតាមរគរៀរគផ្សងគទៀត។ 
 

រំណុលជំ្ ក់សគស្រ គ្ ោះរនាា ន់៖ 
ការចត់ថាន ក់គណនើអនកជំ្ងឺលដ្លានដ្ឋក់ជូ្នពិនិតយគៅកមមវធិើធានារា៉ា រ់រងសុខភាពរដ្ឋមា៉ា សាជូ្គសត (Massachusetts Health 
Safety Net (HSN)) គដ្ឋយអនុគលាមតាមលកខណៈវនិិចឆ័យលដ្លានពិពណ៌នា 101 CMR 613.06(2) លដ្លាការលែទា ំ
លដ្លមិនមានសំណងប្តូវានរារ់រញ្ចូ លតាមរយៈ HSN។ 
 



 
ប្រតិរតតិការវដ្តប្ាក់ចំណូល 

គោលការណ៍ឥណទាន និងប្រមូលប្ាក់ 
              ឆ្ន សំារគពើពនធ 2023 

 
មគគុគទាសក៍លណនាអំំពើភាពប្កើប្កននប្ាក់ចំណូលសហព័នធ (FPG)៖ រ ែ្ ស់ប្ាកច់ំណូលលដ្លគចញជាគរៀងរាល់ឆ្ន គំដ្ឋយប្កសួង 
សុខាភិាលនិងគសវាកមមពលរដ្ឋ (Department of Health and Human Services (HHS))។ គោលការណ៍លណនាទំាងំគនោះ 
ប្តូវានគប្រើគដ្ើមបើកំណត់ភាពមានសិទធិទទួលានកមមវធិើ និងការធានារា៉ារ់រងមួយចំនួន (ដូ្ចជាកមមវធិើ Medicaid)។  
 

ជំ្នួយហរិញ្ញវតថុ៖ ការផ្តល់គសវាលែទាសុំខភាពលដ្លផ្តល់ជូ្នគដ្ឋយឥតគិតនែា ឬរញ្ចុ ោះតនមាដ្ល់អនកជំ្ងឺលដ្លមានសិទធិទទួលាន 
គដ្ឋយមានឯកសារនិងរញ្ញជ ក់តប្មូវការហរិញ្ញវតថុ លដ្លរំគពញតាមលកខណៈវនិិចឆ័យលដ្លានរគងកើតគ ើងគៅកនុងគោលការណ៍គនោះ។ 
 

ការរញ្ចុ ោះតនមាជំ្នយួហរិញ្ញវតថុ៖ ការលកតប្មូវតុលយភាពទឹកប្បាក់ររស់អនកជំ្ងឺលដ្លប្តូវគធែើគ ើងគដ្ឋយលផ្ែកគលើសាថ នភាពហរិញ្ញវតថុ 
ររស់អនកជំ្ងឺគដ្ឋយគយងតាមគោលការណ៍ជំ្នួយហរិញ្ញវតថុ។ ការរញ្ចុ ោះតនមាទាងំអស់សប្មារ់ជំ្នួយហរិញ្ញវតថុប្តូវលតអនុគលាម 
តាមរទរបញ្ញតតិររស់រដ្ឋ និងសហព័នធរមួទាងំ ចណុំច IRS 501 (r)។ 
 

អនកប្រឹកាគយរល់លផ្នកហរិញ្ញវតថុ៖ អនកតំណាងលដ្លទទួលខុសប្តូវកនុងការវាយតនមាការទទួលខុសប្តូវររស់អនកជំ្ងឺ ការកំណត ់
អតតសញ្ញញ ណ និងជំ្នួយជ្គប្មើសែវកិារដ្ឋ (Medicare, Medicaid ជាគដ្ើម) កំណត់ថាគតើអនកជំ្ងឺមានសិទធិទទួលានជំ្នួយ 
ហរិញ្ញវតថុ និងរគងកើតគគប្មាងទូទាត់ប្ាក់ឬគទ។ 
 

ការប្រឹកាគយរល់លផ្នកហរិញ្ញវតថុ៖ គសវាកមមលដ្លផ្តល់ជូ្នអនកជំ្ងឺគដ្ឋយោម នការគចញនែាធានារា៉ា រ់រងប្គរ់ប្ោន់ មិនអាចរង់នែា 
ា៉ា ន់សាម ន/ការទទួលខុសប្តូវជាក់លសតងមុនគពលការពាាល ឬអនកលដ្លមានតុលយភាពទឹកប្បាក់ហួសកាលកំណត់យ៉ា ងគប្ចើន។ 
 

អនកជំ្ងឺលដ្លមានប្ាក់ចំណូលទារ៖ រុគគលមាន ក់លដ្លជាអនករស់គៅសមគមន៍រដ្ឋ Massachusetts គហើយចងប្កងឯកសារថា 
ប្ាក់ចំណូលសរុរលដ្លានតា ស់រតូរានលកសប្មួល (Modified Adjusted Adjusted Income (MAGI)) ននប្គួសារ 
MassHealth ររស់ោត់គឺគសមើនឹង ឬតិចជាង 300% នន FPL។ 
 

រំណុលជំ្ ក់កមមវធិើគមឌើគ ត (Medicare Bad Debt)៖ ការចំណាយលដ្លកមមវធិើ CMS/Medicare អនុញ្ញញ តឱ្យមនាើរគពទយ 
ទាមទារសំណងសប្មារ់ការធានារា៉ារ់រងរមួ និងការកាត់យកប្ាក់កមមវធិើ Medicare លដ្លមិនានរង់ប្ាក់ភាគគប្ចើន ប្រសិន 
គរើតុលយភាពទឹកប្បាក់ប្តូវានដំ្គណើ រការទាងំប្សុងកនុងវដ្តវកិកយរប្តរង់ប្ាក់គដ្ឋយខាួនឯងលដ្លានរគងកើតគ ើង ឬការកំណត់ 
ប្តូវាន គធែើគ ើងថាអនកជំ្ងឺលដ្លប្កខសត់សប្មារ់គោលរំណងននតុលយភាពទឹកប្បាក់។ ការកំណត់ភាពប្កខសត់ប្តូវលតលផ្ែកគលើកប្មិត 
ប្ាក់ចំណូលររស់អនកជំ្ងឺ និងការពិនិតយគ ើងវញិគលើប្ទពយសមបតតិលដ្លអាចមានររស់ពួកគគ លដ្លជាធមមតាមិនរារ់រញ្ចូ ល 

យនយនត និងលំគៅដ្ឋឋ នចមបងររស់ពួកគគ និងគណនើធនាោរ/លសកអរបររមា។ 
 

គសវាកមមចាំច់លផ្នកគវជ្ជសាស្រសត៖ គសវាកមមលដ្លរពឹំងទុកគដ្ឋយសមគហតុផ្លគដ្ើមបើការ រ គធែើគរាគវនិិចឆ័យ ការ រភាពកាន់លត 
អាប្កក់ កាត់រនថយ លកតប្មូវ ឬពាាលសាថ នភាពលដ្លរងកគប្ោោះថាន ក់ដ្ល់អាយុជ្ើវតិ រណាត លឱ្យរងទុកខ ឬឈចឺរ់ គធែើឱ្យខូច 
ប្ទង់ប្ទាយរាងកាយ ឬដំ្គណើ រការខុសប្រប្កតើ គំរាមកំលហងរងកឱ្យកាន់លតធងន់ធងរដ្ល់ពិការភាព ឬរណាត លឱ្យមានជំ្ងឺ ឬភាព 
ទន់គខាយ។ គសវាកមមចាំច់លផ្នកគវជ្ជសាស្រសតរមួមានគសវាអនកជំ្ងឺកនុងមនាើរគពទយ និងអនកជំ្ងឺគប្ៅមនាើរគពទយលដ្លប្តូវានអនុញ្ញញ ត 
គប្កាមកមមវធិើ Title XIX ននចារ់សតើពើការធានារា៉ា រ់រងសងគមកិចច។ 

  



 
ប្រតិរតតិការវដ្តប្ាក់ចំណូល 

គោលការណ៍ឥណទាន និងប្រមូលប្ាក់ 
              ឆ្ន សំារគពើពនធ 2023 

 
 

គសវាកមមគផ្សងគទៀត៖ គសវាកមមលដ្លភាពចាំច់លផ្នកគវជ្ជសាស្រសតមិនប្តូវានរ ា្ ញដ្ល់ប្គូគពទយពិនិតយគ ើងវញិឬជាកលនាងលដ្ល 
មានលកខណៈសមបតតិប្គរ់ប្ោន់ររស់អនកជំ្ងឺសប្មារ់គសវាកមមគនោះ មិនអាចរំគពញតាមនិយមន័យលផ្នការធានារា៉ា រ់រងទូគៅសប្មារ់ 
ការរំគពញតាមលកខណៈវនិិចឆ័យចាំច់លផ្នកគវជ្ជសាស្រសតសំខាន់ៗសប្មារ់គសវាកមមគទ។ គសវាកមមគផ្សងគទៀតរមួរញ្ចូ លគសវាកមម 
ផ្ងលដ្រ លដ្លលផ្នការធានារា៉ា រ់រងជាគប្ចើនមិនចត់ទុកថាចាំច់លផ្នកគវជ្ជសាស្រសត លដ្លប្តូវរារ់រញ្ចូ ល រ៉ាុលនតមិនកំណត់ចំគ ោះ៖ 
ការវោះកាត់លកសមផសស ការរងកកំគណើ តកនុងវ ើប្ដូ្ (In-Vitro Fertilization (IVF)) ឬការពាាលគដ្ឋយការរនតពូជ្កប្មិតខពស់ 
គផ្សងគទៀត (Advanced Reproductive Therapy (ART)) គសវាឆ្ាងកាត់ប្កពោះ អវតតមានការសគប្មចររស់អនករង់ប្ាក់អំពើ 
ភាពចាំច់លផ្នកគវជ្ជសាស្រសត និងចំណុច្យប្សួលររស់អនកជំ្ងឺ ដូ្ចជាការគិតនែាលដ្លទាក់ទងនឹងគសវាគពញមួយយរ់ខាងគលើ 
និងគលើសពើតប្មូវការសប្មារ់ការលែទាខំាងគវជ្ជសាស្រសត ឬគសវាអនកជំ្ងឺគពញមួយយរ់ (អនកជំ្ងឺកនុងមនាើរគពទយ ឬការចូលសប្មាកគៅ 
មនាើរគពទយគដ្ឋយលផ្នក) លដ្លមិនមានការរ ា្ ញឱ្យគ ើញចាស់ពើភាពចាំច់លផ្នកគវជ្ជសាស្រសត។ 
 

ដំ្គណាោះប្សាយវកិកយរប្តអនកជំ្ងឺ (PBS)៖ ប្កសងួគៅ Mass General Brigham ទទួលខុសប្តូវចំគ ោះដំ្គណើ រការវដ្ត 
ប្ាក់ចំណូលគដ្ឋយខាួនឯងទាងំអស់ រមួទាងំគសវាអតិែិជ្ន ការប្រមូលប្ាក ់ការកំណត់ជំ្នួយហរិញ្ញវតថុ (គប្ៅពើ WDH) 
និងដំ្គណើ រការ ដំ្គណើ រការរំណុលជំ្ ក់ (Bad Debt), ឥណទានអនកជំ្ងឺ/ការសងប្ាក់វញិ និងដំ្គណើ រការ ក់ព័នធ។ 
 

ការទទលួខុសប្តវូររស់អនកជំ្ងឺ៖ ការទទួលខុសប្តូវលផ្នកហរិញ្ញវតថុលដ្លគកើតគ ើងគដ្ឋយសារឧរករណ៍/អនកផ្តល់គសវាលដ្លជា 
លទធផ្លសប្មារ់ការទទួលានគសវាលែទាសុំខភាព; ចំនួនទឹកប្ាក់ប្តូវានកំណត់គដ្ឋយគយងគៅតាមអតថប្រគយជ្ន៍ធានារា៉ា រ់រង 
ររស់អនកជំ្ងឺសប្មារ់គសវាកមមលដ្លានកំណត់គពលជាក់លាក់; រមួទាងំការកាតយ់កប្ាក់ ការទូទាត់ប្ាក់រមួោន  សហធានារា៉ារ់រង 
និងគសវាលដ្លមិនគចញនែាធានារា៉ា រ់រង។ 
 

ការលែទាសុំខភាពគប្កាយគពលជំ្ងឺធងន់ធងរ៖ គសវាចាំច់លផ្នកគវជ្ជសាស្រសត រមួទាងំគសវាសាត រនើតិសមបទា ផ្តល់ជូ្នគៅមនាើរគពទយលដ្ល 
ប្តូវចត់ថាន ក់គប្កាយគពលជំ្ងឺធងន់ធងរ។ 

ការរង់ប្ាក់គដ្ឋយខាួនឯង៖ អនកជំ្ងឺប្តូវានកំណត់ថាមិនមានការគចញនែាធានារា៉ា រ់រង ឬការគប្ជ្ើសគរ ើសគចញពើការគចញនែា 
ធានារា៉ារ់រងររស់ពួកគគសប្មារ់គសវាកមម/ប្ពឹតតកិារណ៍ជាក់លាក់គនាោះគទ។ 
 

អនកជំ្ងឺលដ្លមិនមានធានារា៉ា រ់រង៖ អនកជំ្ងឺលដ្លមិនមានការធានារា៉ា រ់រងសុខភាពណាមួយលដ្លប្តូវអនុវតតសប្មារ់កាលររគិចឆទ 
ជាក់លាក់ននគសវាកមម ឬកលនាងលដ្លមានការគចញនែាធានារា៉ា រ់រងររស់ពួកគគមិនមានប្រសិទធភាពសប្មារ់គសវាកមមជាក់លាក់មួយ 
គដ្ឋយសារការកំណត់រណាត ញ អតថប្រគយជ្ន៍ននការធានារា៉ារ់រង ឬគសវាលដ្លមិនមានការគចញនែាធានារា៉ា រ់រងគផ្សងគទៀត។ 
 

អនកជំ្ងឺលដ្លការគចញនែាធានារា៉ា រ់រងមិនប្គរ់ប្ោន់៖ អនកជំ្ងឺលដ្លមានការធានារា៉ា រ់រងមួយចំនួន ឬប្រភពននការទូទាត់ប្ាក ់
ភាគើទើរើគផ្សងគទៀត លដ្លការចំណាយគប្ៅគោគ ៉ា គលើសពើលទធភាពកនុងការទូទាត់ប្ាក់ររស់ោត់។ 
 

គសវាកមមរនាា ន់៖ គសវាចាំច់លផ្នកគវជ្ជសាស្រសតប្តូវានផ្តល់ជូ្នរនាា រ់ពើការចរ់គផ្តើមសាថ នភាពសុខភាពភាា មៗ មិនថារាងកាយ 
ឬខួកាល លដ្លរ ា្ ញគដ្ឋយគរាគសញ្ញញ ប្សួចប្សាវននភាពធងនធ់ងរប្គរ់ប្ោន់ (រមួទាងំការឈចឺរ់ធងន់ធងរ) លដ្លអនកជំ្ងឺមាន 
ការប្រុងប្រយត័ននឹងគជ្ឿជាក់ថាការមិនមានការពាាលកនុងរយៈគពល 24 គមា៉ា ង អាចរពឹំងទុកគដ្ឋយសមគហតុផ្លថានឹងមាន 
លទធផ្លគៅកនុង៖ ការកំណត់សុខភាពររស់អនកជំ្ងឺលដ្លសថិតកនុងគប្ោោះថាន ក់ ការចុោះគខាយដ្ល់មុខ្ររាងកាយ ឬការមិន 
ដំ្គណើ រការសរ ើរាងគ ឬលផ្នកណាមួយននរាងកាយ។ គសវារនាា ន់ប្តូវផ្តល់ជូ្នសប្មារ់លកខខណឌ លដ្លមិនគំរាមកំលហងដ្ល់អាយុជ្ើវតិ 
និងមិនមានោនិភ័យខពស់ននការខូចខាតធងន់ធងរដ្ល់សុខភាពររស់រុគគលគនាោះគទ។ 
 



 
ប្រតិរតតិការវដ្តប្ាក់ចំណូល 

គោលការណ៍ឥណទាន និងប្រមូលប្ាក់ 
              ឆ្ន សំារគពើពនធ 2023 

 

III. ចំណាត់ថាន ក់ និងការទទួលានការលែទាសុំខភាព 
A. ទិដ្ឋភាពទូគៅ 

អនកជំ្ងឺទាងំអស់លដ្លរ ា្ ញការពាាលលដ្លមិនានកំណត់គពលគប្ោងទុកនឹងប្តូវានវាយតនមាគដ្ឋយគយងគៅតាម 

ចំណាត់ថាន ក់លដ្លមានគៅកនុងលផ្នកគនោះ។ គសវាមនាើរគពទយរនាា ន់ ឬសគស្រ គ្ ោះរនាា ន់មិនប្តូវរដិ្គសធ ឬពនាគពលគដ្ឋយលផ្ែក 
គលើសមតថភាពររស់ MGB គដ្ើមបើកំណត់អតតសញ្ញញ ណអនកជំ្ងឺ ការគចញនែាធានារា៉ារ់រង ឬលទធភាពរង់ប្ាក់ររស់ពួកគគគទ។ 
គទាោះជាយ៉ា ងណាក៏គដ្ឋយ ក៏គសវាលែទាសុំខភាពលដ្លមិនសគប្ោោះរនាា ន់ ឬមិនរនាា ន់អាចនឹងប្តូវពនាគពលឬគលើកគពល 
គដ្ឋយលផ្ែកគលើការពិគប្ោោះគយរល់ជាមួយរុគគលិកគាើនិកររស់ MGB គៅកនុងករណើ ទាងំគនាោះ គៅគពល MGB មិនអាចកំណត់ 
ប្រភពរង់ប្ាក់សប្មារ់គសវាកមមររស់ខាួន។ ភាពរនាា ន់ននការពាាលលដ្លទាក់ទងនឹងគរាគសញ្ញញ គាើនិកលដ្លរ ា្ ញររស់ 
អនកជំ្ងឺមាន ក់ៗនឹងប្តូវានកំណត់គដ្ឋយអនកជំ្នាញលផ្នកគវជ្ជសាស្រសតលដ្លានរគងកើតគ ើងតាមសតង់ដ្ឋរននការអនុវតតគៅមូលដ្ឋឋ ន 
សតង់ដ្ឋរគាើនិកជាតិនិងរដ្ឋសតើពើការលែទាសុំខភាព និងគោលការណ៍និងនើតិវធិើររស់រុគគលិកគវជ្ជសាស្រសត MGB។ គលើសពើគនោះ 
មនាើរគពទយទាងំអស់អនុវតតតាមតប្មូវការទាមទារចារ់សតើពើការពាាលគវជ្ជសាស្រសតសគស្រ គ្ ោះរនាា ន់និងចារ់ការ្រសកមម 
(Emergency Medical Treatment and Active Labor Act (EMTALA)) គដ្ឋយគធែើការពិនិតយសុខភាពគដ្ើមបើកំណត់ថា 
គតើមានសាថ នភាពគវជ្ជសាស្រសតសគស្រ គ្ ោះរនាា ន់ឬគទ។  

 

B. ប្រគភទគសវាកមម  
1. គសវាកមមសគស្រ គ្ ោះរនាា ន់ នងិគសវាកមមរនាា ន់   

MGB នឹងផ្តល់គសវាកមមសគស្រ គ្ ោះរនាា ន់និងគសវាកមមរនាា ន់ គដ្ឋយមិនគិតពើអតតសញ្ញញ ណអនកជំ្ងឺ ការគចញនែាធានារា៉ារ់រង 
ឬលទធភាពទូទាត់ប្ាក់គនាោះគទ។ ការចុោះគ ម្ ោះ និងការទទួលអនកជំ្ងឺសគស្រ គ្ ោះរនាា ន់និងរនាា ន់ នឹងប្តូវានអនុវតតប្សរ 
តាមតប្មូវការទាមទារររស ់EMTALA។ ព័ត៌មានប្រជាពលរដ្ឋនិងការធានារា៉ា រ់រងររស់អនកជំ្ងឺប្តូវប្រមូលឱ្យានឆ្រ់ 
តាមលដ្លអាចគធែើគៅាន។ គទាោះជាយ៉ា ងណាកគ៏ដ្ឋយ ក៏ការប្រមូលព័ត៌មានប្តូវានពនាគពល កនុងករណើ លដ្ល 
ការប្រមូលព័ត៌មានគនោះអាចពនាគពលការប្តួតពិនិតយលផ្នកគវជ្ជសាស្រសត ឬផ្លរ៉ាោះ ល់អវជិ្ជមានដ្ល់សាថ នភាពគាើនិក 
ររស់អនកជំ្ងឺ។ កនុងករណើ អនកជំ្ងឺមិនអាចផ្តល់ជូ្នការគចញនែាធានារា៉ា រ់រង ឬព័ត៌មានប្រជាពលរដ្ឋគៅគពលផ្តល់គសវាកមម  
 

និងការយល់ប្ពមពើអនកជំ្ងឺគនាោះ រាល់ការខិតខំប្រឹងលប្រងប្តូវានគធែើគ ើងគដ្ើមបើគធែើសមាា សន៍មិតតភកតិ ឬសាច់ញាតិលដ្ល 
អាចគៅជាមួយ ឬប្តូវកំណត់សមាគ ល់គដ្ឋយអនកជំ្ងឺតាមរគរៀរគផ្សងគទៀត។ កនុងករណើ ជាក់លសតង ព័ត៌មានធានារា៉ារ់រង 
លដ្លផ្តល់គដ្ឋយអនកជំ្ងឺប្តូវលតរញ្ញជ ក់ជាមួយអនករង់ប្ាក់តាមរយៈគគហទំព័រអនករង់ប្ាក់ ឬដំ្គណើ រការតា ស់រតូរទិននន័យ 
គអ ចិប្តូនិក (EDI) ឬដំ្គណើ រការសិទធិទទួលានគពលគវលាពិតប្ាកដ្ (Real-Time Eligibility (RTE))។ 

  



 
ប្រតិរតតិការវដ្តប្ាក់ចំណូល 

គោលការណ៍ឥណទាន និងប្រមូលប្ាក់ 
              ឆ្ន សំារគពើពនធ 2023 

 
 

2. គសវាកមមមិនសគស្រ គ្ ោះរនាា ន់ គសវាកមមមិនរនាា ន់ 
ការចុោះគ ម្ ោះនិងការទទួលអនកជំ្ងឺលដ្លមិនសគស្រ គ្ ោះរនាា ន់/មិនរនាា ន់ប្តូវអនុវតតមុនគពលផ្តល់គសវាកមម។ អនកជំ្ងឺលដ្ល 
ប្ត រ់មកវញិឬលដ្លានគរៀរចំគ ើង នឹងមានព័ត៌មានប្រជាពលរដ្ឋ ហរិញ្ញវតថុ និងធានារា៉ា រ់រងលដ្លានពិនិតយ 
គ ើងវញិ និងគធែើរចចុរបននភាពតាមតប្មូវការ រមួទាងំកលនាងលដ្លអាចអនុវតតាន ការគផ្ាៀងតា តស់ាថ នភាពធានារា៉ារ់រង 
ររស់ពួកគគតាមរយៈ EDI/RTE ឬវធិើសាស្រសតលដ្លអាចមានគផ្សងគទៀត។ គសវាកមមមិនសគស្រ គ្ ោះរនាា ន់ គសវាកមមមិនរនាា ន់ 
ជាទូគៅអាចប្តូវានចត់ថាន ក់រងជា៖ 

• គសវាកមមលដ្លគប្ជ្ើសគរ ើស  
• គសវាកមមគផ្សងគទៀត 
• ការលែទាសុំខភាពគប្កាយគពលជំ្ងឺធងន់ធងរ 
• គសវាសុខភាពផ្ាូវចិតត 

 

MGB អាចរដិ្គសធកនុងការផ្តល់ជូ្នអនកជំ្ងឺនូវគសវាកមម លដ្លមិនលមនសគស្រ គ្ ោះរនាា ន់ និងគសវាកមមមិនរនាា ន់គៅកនុងករណើ  
ទាងំគនាោះ គៅគពល MGB មិនទទួលានគជាគជ័្យកនុងការកំណត់ថាការទូទាត់ប្ាក់នឹងប្តូវានគធែើគ ើងសប្មារ់គសវាកមម 
ររស់ខាួន។ លផ្នក Section III(F)(2) ខាងគប្កាមគនោះ អនកជំ្ងឺលដ្លមានកមមវធិើធានារា៉ា រ់រងសុខភាពគពញគលញ (Health 
Safety Net Full) និងធានារា៉ា រ់រងសុខភាពមួយលផ្នក (Health Safety Net Partial) នឹងមានសិទធិទទួលានគដ្ឋយសនមត 
ចំគ ោះជំ្នួយហរិញ្ញវតថុគនាោះ អនកជំ្ងឺនឹងអាចលសែងរកការលែទាសុំខភាពសប្មារ់គសវាកមមលដ្លមានសិទធិទទួលាន (លផ្នក 
Section III(C)) គដ្ឋយោម នការដ្ឋក់ កយសំុជំ្នួយហរិញ្ញវតថុ។ គសវាកមមលដ្លប្តូវានកំណត់ថាមិនលមនជាការចាំច់ 
លផ្នកគវជ្ជសាស្រសតអាចប្តូវានពនាគពលគដ្ឋយោម នកំណត់រហូតដ្ល់ការគរៀរចំការទូទាត់ប្ាក់សមរមយលដ្លអាចគធែើគ ើង។ 
ចំណុចទាងំគនោះប្តូវរារ់រញ្ចូ ល រ៉ាុលនតមិនកំណត់ចំគ ោះ៖  

• ការវោះកាត់លកសមាសស 
• គសវាសងគមកិចច អរ់រ ំនិងវជិាជ ជ្ើវៈ 

 

C. ការទទួលាននិងការគផ្ាៀងតា ត់ព័ត៌មានអនកជំ្ងឺ  
• MGB នឹងខិតខំប្រឹងលប្រងយ៉ា ងយកចិតតទុកដ្ឋក់គដ្ើមបើកំណត់អតតសញ្ញញ ណអនកជំ្ងឺទាងំអស់ជាវជិ្ជមាន និងទទួល កត់ប្តា 

និងគផ្ាៀងតា ត់ព័ត៌មានប្រជាពលរដ្ឋនិងហរិញ្ញវតថុគពញគលញសប្មារ់អនកជំ្ងឺប្គរ់រូរលដ្លកំពុងលសែងរកការលែទាសុំខភាព។ 
• ព័ត៌មានលដ្លទទួលាននឹងរមួរញ្ចូ លព័ត៌មានប្រជាពលរដ្ឋ (ដូ្ចជាគ ម្ ោះ អាស័យដ្ឋឋ ន គលខទូរស័ពា គលខធានារា៉ារ់រង 

សងគមកិចចររស់អនកជំ្ងឺ ប្រសិនគរើអាចអនុវតតាន គភទ នែងលខឆ្ន កំំគណើ ត និងអតតសញ្ញញ ណអនកជំ្ងឺលដ្លអាច 
អនុវតតាន) និងព័ត៌មានធានារា៉ា រ់រងសុខភាព (រមួទាងំគ ម្ ោះ និងអាសយដ្ឋឋ ន ព័ត៌មានររស់អនកយល់ប្ពមទទលួ។ 
និងព័ត៌មានការធានារា៉ា រ់រង ដូ្ចជាការទូទាត់ប្ាក់រមួោន  ការកាត់យកប្ាក់ និងចំនួនទឹកប្ាក់ធានារា៉ា រ់រងរមួោន ) 
ប្គរ់ប្ោន ់គដ្ើមបើធានាការទូទាត់ប្ាក់គសវាកមម។ 

• តប្មូវការទាមទារសប្មារ ់MGB គដ្ើមបើទទួលានព័ត៌មានគពញគលញនឹងលតងលតសប្មួលានតាមសាថ នភាពររស់ 
អនកជំ្ងឺលដ្លមានតប្មូវការលែទាសុំខភាពភាា មៗររស់អនកជំ្ងឺលដ្លកំណត់អាទិភាព។  

• វាជាកាតពែកិចចររស់អនកជំ្ងឺកនុងការផ្តល់ជូ្នការធានារា៉ា រ់រងគពញគលញនិងទាន់គពលគវលា និងព័ត៌មានប្រជាពលរដ្ឋ 
និងគដ្ើមបើដឹ្ងថាគសវាកមមអែើខាោះប្តូវានគចញនែាគដ្ឋយគោលនគយាយធានារា៉ា រ់រងររស់ពួកគគ។  
 



 
ប្រតិរតតិការវដ្តប្ាក់ចំណូល 

គោលការណ៍ឥណទាន និងប្រមូលប្ាក់ 
              ឆ្ន សំារគពើពនធ 2023 

 

D. ការទទួលខុសប្តូវររស់អនកជ្ំងឺ  
វាជាកាតពែកិចចររស់អនកជំ្ងឺគដ្ើមបើ៖ 

• ផ្តល់ការធានារា៉ា រ់រងគពញគលញនិងទាន់គពលគវលា និងព័ត៌មានប្រជាពលរដ្ឋ និងជូ្នដំ្ណឹងដ្ល់ MGB (និងរដ្ឋ 
ប្រសិនគរើអនកជំ្ងឺសថិតគៅកនុងកមមវធិើរដ្ឋ) អំពើការតា ស់រតូរណាមួយគៅកនុងធានារា៉ា រ់រង ឬព័ត៌មានប្រជាពលរដ្ឋ 
ររស់ពួកគគ លដ្លប្តូវរារ់រញ្ចូ ល រ៉ាុលនតមិនកំណត់ចំគ ោះការតា ស់រតូរប្ាក់ចំណូល ឬសាថ នភាពធានារា៉ារ់រង។ 

• គសនើសំុនិងរកាការគចញនែាធានារា៉ា រ់រងតាមរយៈកមមវធិើលដ្លឧរតថមាគដ្ឋយរដ្ឋឋ ភិាលណាមួយ លដ្លពួកគគអាចមាន 
លកខណៈសមបតតបិ្គរ់ប្ោន់ រមួទាងំការរញ្ជូ នឯកសារលដ្លប្តូវការទាងំអស់កនុងរយៈគពលកំណត់លដ្លប្តូវការ។ 
អនកជំ្ងឺទាងំអស់ប្តូវទទួលាននិងរកាការគចញនែាធានារា៉ា រ់រង ប្រសិនគរើការគចញនែាធានារា៉ា រ់រងលដ្លអាច 
ទទួលយកានសប្មារ់ពួកគគ។  

• ជូ្នដំ្ណឹងដ្ល់ MGB អំពើការគចញនែាធានារា៉ា រ់រងគប្ោោះថាន ក់យនយនតលដ្លអាចគកើតមាន ការគចញនែាធានារា៉ារ់រង 
ការទទួលខុសប្តូវររស់ភាគើទើរើ ឬការគចញនែាធានារា៉ារ់រងសំណងកមមករលផ្នក (Section IV(D) និង Section V(F)). 

o សប្មារ់អនកជំ្ងឺលដ្លគចញនែាធានារា៉ា រ់រងគដ្ឋយកមមវធិើរដ្ឋ (State Program) សូមដ្ឋក់ កយទាមទារសំណង 
ប្រសិនគរើមានទាក់ទងនឹងគប្ោោះថាន ក់ ររួស ឬការាត់រង់ណាមួយ គហើយជូ្នដំ្ណឹងដ្ល់កមមវធិើរដ្ឋ (State 
Program) (ឧទាហរណ៍ការយិល័យកមមវធិើ Medicaid និងកមមវធិើធានារា៉ា រ់រងសុខភាព (Health Safety 
Net) កនុងរយៈគពលដ្រ់នែងននព័ត៌មានលដ្លទាក់ទងនឹងរណតឹ ងឬការទាមទារធានារា៉ា រ់រងណាមួយលដ្ល 
គចញនែាធានារា៉ាររ់ងការចំណាយគលើគសវាកមមលដ្លផ្តល់គដ្ឋយ MGB។  

o អនកជំ្ងឺប្តូវានទាមទាររលនថមគទៀត គដ្ើមបើផ្តល់សិទធិដ្ល់ការទូទាត់ប្ាក់ភាគើទើរើលដ្លគចញនែាធានារា៉ា រ់រង 
ការចំណាយគលើគសវាកមមលដ្លរង់ប្ាក់គដ្ឋយការយិល័យកមមវធិើ (Massachusetts Office of Medicaid) 
ឬកមមវធិើធានារា៉ា រ់រងសុខភាព (Health Safety Net)។  

• ខិតខំប្រឹងលប្រងសមគហតុផ្លគដ្ើមបើយល់ពើការកំណត់ននការគចញធានារា៉ា រ់រងររស់ពួកគគ រមួទាងំការកំណត់ 
លកខខណឌ រណាត ញ ការកំណត់លកខខណឌ ការគចញនែាធានារា៉ា រ់រងគលើគសវាកមម និងការទទួលខុសប្តូវលផ្នកហរិញ្ញវតថុ 
គដ្ឋយសារការធានារា៉ា រ់រងមានកប្មិត ការទូទាត់ប្ាក់រមួោន  សហធានារា៉ារ់រង និងការកាត់យកប្ាក់។  

• អនុវតតតាមការលណនាអំំពើការធានារា៉ា រ់រង ការអនុញ្ញញ តជាមុន និងគោលការណ៍ប្គរ់ប្គងលផ្នកគវជ្ជសាស្រសតគផ្សងគទៀត 
លដ្លអាចអនុវតតាន។  

• រំគពញតប្មូវការទាមទារការធានារា៉ារ់រងគផ្សងគទៀត លដ្លប្តវូរារ់រញ្ចូ ល រ៉ាុលនតមិនកំណត់ចំគ ោះការរំគពញការសប្មរ 
សប្មួលសំណំុលរររទននការធានារា៉ារ់រង ការគធែើរចចុរបននភាពព័ត៌មានសមាជិ្កភាព ការគធែើរចចុរបននភាពព័ត៌មានអំពើ 
ប្គូគពទយ។ 

• ការទូទាត់ប្ាក់រមួោន  ការកាត់យកប្ាក់ និងចំនួនប្ាក់ធានារា៉ា រ់រងរមួោន តាមលកខណៈទាន់គពលគវលា។  

• ផ្តល់ការគធែើរចចុរបននភាពទាន់គពលអំពើប្រជាពលរដ្ឋ ការធានារា៉ាររ់ង និងភាពមានសិទធិទទួលាន HSN 
និងទិននន័យប្រចឆំ្ន លំដ្លអាចកាត់យកប្ាក់ាន។ 

  



 
ប្រតិរតតិការវដ្តប្ាក់ចំណូល 

គោលការណ៍ឥណទាន និងប្រមូលប្ាក់ 
              ឆ្ន សំារគពើពនធ 2023 

 
 

G.  គោលការណ៍ោម នការគរ ើសគអើង  
MGB នឹងមិនគរ ើសគអើងគដ្ឋយលផ្ែកគលើមូលដ្ឋឋ នននជាតិសាសន៍ ពណ៌សមបុរ ប្រភពគដ្ើមជ្នជាតិ សញ្ញជ តិ ជ្នររគទស 
សាសនា ជំ្គនឿ គភទ អតតសញ្ញញ ណគយនឌ័រ ទំគនារផ្ាូវគភទ អាយុ ឬពិការភាពគៅកនុងគោលការណ៍ររស់ខាួន ឬកនុងការអនុវតត 
គោលការណ៍ររស់ខាួនលដ្លទាក់ទងនឹងការទទួលាននិងការគផ្ាៀងតា ត់ព័ត៌មានហរិញ្ញវតថុ ការដ្ឋក់ប្ាក់កក់មុនអនុញ្ញញ តឱ្យ 
ចូលមនាើរគពទយ ឬមុនការពាាល គគប្មាងទូទាត់ប្ាក់ ការអនុញ្ញញ តចូលមនាើរគពទយលដ្លពនាគពលឬរដិ្គសធចូលមនាើរគពទយ 
ឬភាពមានសិទធទិទួលានកមមវធិើធានារា៉ា រ់រងសុខភាព (Health Safety Net)។ 

 

IV. ការគចញវកិកយរប្តនិងការប្រមូលប្ាក់អនកជំ្ងឺ  

A. ទិដ្ឋភាពទូគៅ 
មនាើរគពទយ Acute Care Hospitals និងអនកផ្តល់គសវាកមម MGB គផ្សងគទៀត នឹងខិតខំប្រឹងលប្រងយ៉ា ងយកចិតតទុកដ្ឋក់កនុងការប្រមូល 
រាល់ការគិតនែាទាងំអស់លដ្លដ្ល់គពលកំណត់ពើប្កុមហ ុនធានារា៉ា រ់រងគដ្ឋយប្សរតាមសតង់ដ្ឋរឧសាហកមមលដ្លានរគងកើតគ ើង 
គហើយនឹងលសែងរកការអនុវតតការទូទាត់ប្ាក់ និងការលកតប្មូវតាមកិចចសនាទាន់គពលគវលាចំគ ោះគណនើ ររស់អនកជំ្ងឺ។ កិចចខិតខំ 
ប្រឹងលប្រងទាងំគនោះ រមួមានការគចញវកិកយរប្តគគប្មាងធានារា៉ា រ់រងលដ្លអាចមានទាងំអស់គដ្ឋយ ប្សរតាមតប្មូវការទាមទារររស់ 
អនករង់ប្ាក់ និងការពិនិតយទាន់គពលគវលាចំគ ោះការទាមទារសំណងលដ្លានរដិ្គសធ។ អនកជំ្ងឺឬអនកធានាគផ្សងគទៀតនឹង 
ទទួលខុសប្តូវចំគ ោះតុលយភាពទឹកប្ាក់គណនើទាងំអស់លដ្លមានរនាា រ់ពើការអនុវតតការរង់ប្ាក់ធានារា៉ា រ់រង ការលកតប្មូវតាម 
កិចចសនាទាងំអស់ និងយល់ប្ពមគលើការរញ្ចុ ោះតនមា/ការលកតប្មូវគដ្ឋយអនុគលាមតាម ការលណនាអំំពើការគផ្ារប្ាក់ណាមួយលដ្ល 
ទទួលានពើអនករង់ប្ាក់ គលើកលលងលតតុលយភាពទឹកប្ាក់អាចរញ្ជូ នគៅ HSN។ ឬចត់ទុកថាប្តូវានគលើកលលងពើសកមមភាព 
ប្រមូលប្ាក់តាមរទរបញ្ញតតិររស់រដ្ឋ។ សកមមភាពប្រមូលប្ាក់អាចរមួរញ្ចូ ល រាយការណ៍អនកជំ្ងឺ លិខិតអនកជំ្ងឺ ទំនាក់ទំនង 
តាមទូរស័ពា និងលិខិតជូ្នដំ្ណឹងអំពើការប្រមូលប្ាក់ចុងគប្កាយលដ្ល ានរញ្ញជ ក់។  

B. ការគចញវកិកយរប្តអនកជំ្ងឺ 
MGB មានដំ្គណើ រការប្សរោន នឹងការទូទាត់ប្ាក់និងការប្រមូលប្ាក់សប្មារ់គសវាកមមគៅមនាើរគពទយ Acute Care Hospitals 
និងអនកផ្តល់ គសវកមម MGB គផ្សងគទៀត (សូមគមើលឧរសមព័នធ Appendix A សប្មារ់រញ្ជ ើគពញគលញ)។ MGB 
នឹងអនុវតតតាមនើតិវធិើប្រមូល ប្ាក/់ការគចញវកិកយរប្តខាងគប្កាម៖  

• វកិកយរប្តដំ្រូងប្តូវានគផ្ាើគៅអនកជំ្ងឺ ឬភាគើលដ្លទទួលខុសប្តូវចំគ ោះកាតពែកិចចហរិញ្ញវតថុតា ល់ខាួនររស់អនកជំ្ងឺ 
(ឧទាហរណ៍អនករង់ប្ាក់ភាគើទើរើ) 

• MGB នឹងគផ្ាើវកិកយរប្តជារនតរនាា រ់ ការគៅទូរស័ពា លិខិតប្រមូលប្ាក់ លិខិតជូ្នដំ្ណឹងតាមអុើលម៉ាល ឬវធិើទំនាក់ទំនង 
គផ្សងគទៀតលដ្លគប្រើប្ាស់គដ្ឋយ MGB (សូមគមើលលផ្នក Section IV(C)) លដ្លរគងកើតជាកិចចខិតខំប្រឹងលប្រងពិតប្ាកដ្ 
ចំគ ោះការទាក់ទងភាគើលដ្លទទួលខុសប្តូវចំគ ោះវកិកយរប្តលដ្លមិនានរង់ប្ាក់។  

• គយើងនឹងពាយមប្រមូលប្ាក់តុលយភាពទឹកប្ាក់លដ្លគៅគសសសល់រយៈគពល 120 នែងគដ្ឋយគិតចរ់ពើនែងទទួល 
គសវាកមម។ 

• រនាា រ់ពើ 120 នែង លិខិតជូ្នដំ្ណឹងអំពើការប្រមូលប្ាក់ចុងគប្កាយនឹងប្តូវានគផ្ាើជូ្ន។ គណនើ ED គលើសពើ $1,000 
នឹងប្តូវានគផ្ាើតាមរ៉ាុសតនប្រសណើ យល៍ដ្លមានការរញ្ញជ ក់។ 



 
ប្រតិរតតិការវដ្តប្ាក់ចំណូល 

គោលការណ៍ឥណទាន និងប្រមូលប្ាក់ 
              ឆ្ន សំារគពើពនធ 2023 

 
• គយើងនឹងរកាឯកសារននកិចចខិតខំប្រឹងលប្រងទាងំគនោះគដ្ឋយអនុគលាមតាមគោលការណ៍រកាឯកសារនផ្ាកនុង។ 

C. រាយការណ៍ លិខិត និងការគៅទូរស័ពាអនកជំ្ងឺ  
មនាើរគពទយ Acute Care Hospitals និងអនកផ្តល់គសវាកមម MGB គផ្សងគទៀតគដ្ឋយតា ល់ឬតាមរយៈភាន ក់្រលដ្លានកំណត់ 
ររស់ខាួន នឹងគរៀរចំឬគផ្ាើរាយការណ៍តាមរ៉ាុសតនប្រសណើ យគ៍ៅកាន់អនកជំ្ងឺជាប្រច ំគដ្ើមបើលណនាពួំកគគអំពើតុលយភាព 
ទឹកប្ាក់លដ្លជំ្ ក់។ តាមលទធភាពលដ្លអាចគធែើគៅាន អនកជំ្ងឺនឹងទទួលានគសចកតើសគងខរននការគិតនែា ការទូទាត ់
ប្ាក់និងការលកតប្មូវទាងំអស់ លដ្លរមួរញ្ចូ លការគចញវកិកយរប្តដំ្រូងតាមកាលររគិចឆទននគសវាកមមនើមួយៗ។ 
ជាទូគៅអនកជំ្ងឺប្តូវទទួលានរាយការណ៍ឬលិខិតលដ្លោម នប្កដ្ឋស/ជាប្កដ្ឋសចំនួនរួនចារ ់(4) ឬគប្ចើនជាងគនោះ 
គៅអំ ុងគពលននវដ្តការគចញវកិកយរប្ត លដ្លរពឹំងទុកថានឹងមានរយៈគពលយ៉ា ងតិច 120 នែង ប្រសិនគរើសកមមភាព 
គផ្សងគទៀតមិនគកើតគ ើង លដ្លរ ា្ ញថាការគចញវកិកយរប្តរលនថមគឺមិនអាចគៅរចួគនាោះគទ។ 

1. ការគៅទូរស័ពានិងលិខិតននការប្រមូលប្ាក់  
មនាើរគពទយ Acute Care Hospitals និងអនកផ្តល់គសវាកមម MGB គផ្សងគទៀត នឹងខិតខំប្រឹងលប្រងសមគហតុផ្លគដ្ើមបើ 
ប្រមូលប្ាក់តុលយភាពទឹកប្ាក់លដ្លគៅសល់ទាងំអស់លដ្លដ្ល់គពលកំណត់សង MGB។ កិចចខិតខំប្រឹងលប្រង 
ប្រមូលប្ាក់លដ្លានចំណាយនឹងលប្រប្រួលអាប្ស័យគលើកតាត មួយចំនួនលដ្លប្តូវរារ់រញ្ចូ ល រ៉ាុលនតមិនកំណត់ចំគ ោះ 
តុលយភាពទឹកប្ាក់គណនើ និងប្រវតតិប្រមូលប្ាក់ពើមុនររស់អនកជំ្ងឺ។ កិចចខិតខំប្រឹងលប្រងប្រមូលប្ាក់រលនថមអាច 
រមួរញ្ចូ លការគៅទូរស័ពាអនកជំ្ងឺ អុើលម៉ាល និងលខិត គដ្ើមបើរំគពញរលនថមដំ្គណើ រការរាយការណ៍អនកជំ្ងឺជាប្រច ំ
ដូ្ចលដ្លានពិពណ៌នាគៅលផ្នក Section IV(B). តាមលទធភាពលដ្លអាចគធែើានគនាោះ ការគៅទូរស័ពានិងលិខិត 
ទាងំគនោះ នឹងរមួរញ្ចូ លការគប្កើនរលឹំកលដ្លទាក់ទងនឹងលទធភាពទទួលានជំ្នួយហរិញ្ញវតថុ។  
 

2. លិខិតជូ្នដំ្ណឹងអំពើភាពអាចមានជំ្នួយហរិញ្ញវតថុ 
រាយការណ៍អនកជំ្ងឺនឹងរមួរញ្ចូ លលិខិតជូ្នដំ្ណឹងណាមួយលដ្លកំណត់គដ្ឋយរទរបញ្ញតតិ គដ្ើមបើជូ្នដំ្ណឹងដ្ល់អនកជំ្ងឺអំពើភាព 
អាចមាន និងមគធាាយទទួលានជំ្នួយហរិញ្ញវតថុ។ ភាសានិងខាឹមសារលិខិតជូ្នដំ្ណឹងទាងំគនោះនឹងអនុគលាមគៅតាមរទរបញ្ញតតិ 
ននការយិល័យប្រតិរតតិគសវាកមមសុខាភិាលនិងពលរដ្ឋ (Executive Office of Health and Human Services (EOHHS)) 
និងរទរបញ្ញតតិ IRS 501(r) នាគពលរចចុរបនន។ លិខិតជូ្នដំ្ណឹងលដ្ល ក់ព័នធនឹងលទធភាពទទួលានជំ្នួយហរិញ្ញវតថុនឹងប្តូវ 
រមួរញ្ចូ លផ្ងលដ្រគៅកនុងការប្ាប្ស័យទាក់ទងអនកជំ្ងឺជាលាយលកខណ៍អកសរនិងតា ល់មាត់គផ្សងគទៀតគៅតាមកប្មិតលដ្លអាចគធែើគៅ
ាន។ សប្មារព់័ត៌មានរលនថម សូមគមើលគគហទំព័រ Financial Assistance and Uninsured Patient Discount Policy 
 

3. អនកជំ្ងឺទទួលានការការ រពើវធិានការប្រមូលប្ាក់ 
មនាើរគពទយ Acute Care Hospitals និងអនកផ្តល់គសវាកមម MGB គផ្សងគទៀតនឹងចត់វធិានការសមគហតុផ្ល គដ្ើមបើធានាថាោម ន 
វធិានការប្រមូលប្ាក់ រមួទាងំការគៅទូរស័ពា រាយការណ៍ ឬលិខិតប្តូវានផ្តួចគផ្តើមសប្មារ់តុលយភាពទឹកប្ាក់ អនកជំ្ងឺទាងំគនាោះ 
លដ្លអាចគលើកលលងពើវធិានការប្រមូលប្ាក់តាមរទរបញ្ញតតិ រមួទាងំអនកជំ្ងឺលដ្លានកំណត់ថាជា អនកជំ្ងឺមានប្ាក់ចំណូលទារ 
គដ្ឋយការយិល័យកមមវធិើគមឌើគ ត (Office of Medicaid) (គលើកលលងលតអនកជំ្ងឺ លដ្លមានប្ាក់ចំណូលទារលតរ៉ាុគណាណ ោះ) 
ឬានចុោះគ ម្ ោះកនុងកមមវធិើ MassHealth, គគប្មាងសុវតថិភាពគវជ្ជសាស្រសតកុមារ (Children’s Medical Security Plan (CMSP)) 
លដ្លមានប្ាកច់ំណូលប្គួសារ MAGI គសមើនឹងឬតិចជាង 300% នន FPG, NH Medicaid លដ្លមាន MAGI ប្ាក់ចំណូលប្គួសារ 

https://grcarcher.partners.org/default.aspx?requestUrl=..%2fGenericContent%2fRecord.aspx%3fid%3d221592%26moduleId%3d65
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គសមើនឹងឬតិចជាង 250% ននជំ្នួយសគស្រ គ្ ោះរនាា ន់ដ្ល់ មនុសសចស់ ជ្នពិការ និងកុមារ (FPG, Emergency Aid to the 
Elderly, Disabled, and Children (EAEDC)) និងកមមវធិើធានារា៉ា រ់រងសុខភាព (Health Safety Net) (គពញ ឬលផ្នកខាោះ)។ 

• ប្រសិនគរើវាប្តូវានកំណត់ថាអនកជំ្ងឺានចុោះគ ម្ ោះកនុងប្រគភទណាមួយគនាោះ វធិានការប្រមូលប្ាក់ទាងំអស់ (គលើកលលងលត 
ការទូទាត់ប្ាក់រមួោន លដ្លអាចអនុវតតាន និងការកាត់យកប្ាក់ HSN) ជាមួយអនកជំ្ងឺនឹងប្តូវរិទ គសវាកមមលដ្លានគកើត 
គ ើងគៅអំ ុងគពលននភាពមានសិទធិទទួលានររស់អនកជំ្ងឺ។  

• វធិានការប្រមូលប្ាក់នឹងរញ្ឈរ់ផ្ងលដ្រ ដ្រារណាអនកជំ្ងឺប្តូវានកំណត់ថាជាអនកជំ្ងឺមានប្ាក់ចំណូលទារ ប្រសិនគរើ 
តុលយភាពទឹកប្ាក់មានចរ់ពើអំ ុងគពលលដ្លអនកជំ្ងឺមិនប្តូវានចុោះគ ម្ ោះកនុងកមមវធិើលដ្លមានលកខណៈសមបតតិប្គរ់ប្ោន់។  

• មនាើរគពទយ Acute Care Hospitals និងអនកផ្តល់គសវាកមម MGB គផ្សងគទៀត អាចរនតគផ្ាើលិខិតគសនើសំុព័ត៌មានឬ វធិានការគដ្ឋយ 
អនកជំ្ងឺ គដ្ើមបើគដ្ឋោះប្សាយរញ្ញា ការគចញនែាធានារា៉ា រ់រង និង/ឬ រញ្ញា ភាពមានសិទធិទទួលាន ជាមួយអនករង់ប្ាក់សំខាន់ 
កមមវធិើសំណងកមមករ (Workers Compensation Program) ឬគដ្ើមបើទទួលាន ព័ត៌មានអំពើការទទួលខុសប្តូវររស់ភាគើ 
ទើរើ ឬព័ត៌មានប្កុមហ ុនដឹ្កជ្ញ្ជូ ន MVA ណាមួយ។ 
 

4. លិខិតជូ្នដំ្ណឹងអំពើការប្រមូលប្ាក់ចុងគប្កាយ  
មនាើរគពទយ Acute Care Hospitals និងអនកផ្តល់គសវាកមម MGB គផ្សងគទៀត នឹងខិតខំប្រឹងលប្រងគដ្ឋយសមគហតុផ្ល គដ្ើមបើគផ្ាើជូ្ន 
អនកជំ្ងឺមាន ក់ៗនូវលិខិតជូ្នដំ្ណឹងអំពើការប្រមូលប្ាក់ចុងគប្កាយ មុនគពលគណនើប្តូវានកាត់គចញជា រំណុលជំ្ ក់ (Bad 
Debt)។ កនុងករណើ ភាគគប្ចើន លិខិតជូ្នដំ្ណឹងអំពើការប្រមូលប្ាក់ចុងគប្កាយនឹងប្តូវរញ្ចូ លគៅ កនុងរាយការណ៍ររស់អនកធានា។  

5. ការតែ កការគចញវកិកយរប្ត 
កនុងសាថ នភាពមួយចំនួន ការគចញវកិកយរប្តនិងសកមមភាពប្រមូលប្ាក់រនត អាចមិនសមរមយ គហើយអាចប្តូវានតែ ក ឬរញ្ឈរ។់ 
សាថ នភាពលររគនោះ ប្តូវរារ់រញ្ចូ ល រ៉ាុលនតមិនកំណត់ចំគ ោះ៖ រាយការណ៍មិនគផ្ាើជូ្នគហើយប្រព័នធគិតនែា គសវាប្រចលំខ (Section 
IV(C)(7)), ករណើ កសយ័ធន (Section IV(D)(1)), អនកជំ្ងឺលដ្លានសាា រ់ (Section IV(D)(2)), ការតវា៉ា ររស់អនកជំ្ងឺ 
ឬរញ្ញា គសវាកមមអតិែិជ្ន តុលយភាពទឹកប្ាក់ទារ (Section IV(C)(8)) ឬការកំណត់កមមវធិើ MassHealth 
លដ្លមិនទាន់សគប្មច ឬប្ាក់ចណូំលទារ (Section V(E)(5))។   

6. រំណុលជំ្ ក់សគស្រ គ្ ោះរនាា ន់  
ចំគ ោះករណើ ទាងំគនាោះលដ្លគណនើមួយប្តូវគិតពិចរណាសប្មារ់ការដ្ឋក់ កយសំុគៅ HSN ជារំណុលជំ្ ក់ សគស្រ គ្ ោះរនាា ន់ 
(Emergent Bad Debt) មនាើរគពទយ Acute Care Hospitals និងអនកផ្តល់គសវាកមម MGB គផ្សងគទៀត 
នឹងធានាថាលកខខណឌ ខាងគប្កាមប្តូវានរំគពញ៖ 
 

• គណនើគនោះប្តូវានកំណត់វធិានការប្រមូលប្ាក់រនតយ៉ា ងតិច 120 នែង។ 

• សំណួរអំពើភាពមានសិទធិទទួលានប្តូវានគធែើគ ើងគៅកាន់ MMIS គដ្ើមបើពិនិតយគមើលការគចញនែាធានារា៉ារ់រង។ 

• គសវាកមមលដ្លានផ្តល់ជូ្នមានលកខណៈសមបតតិប្គរ់ប្ោន់ជាការសគស្រ គ្ ោះរនាា ន់ឬរនាា ន់ តាមនិយមន័យគៅកនុង 
គោលការណ៍គនោះ។ 

 

 



 
ប្រតិរតតិការវដ្តប្ាក់ចំណូល 

គោលការណ៍ឥណទាន និងប្រមូលប្ាក់ 
              ឆ្ន សំារគពើពនធ 2023 

 
• លិខិតជូ្នដំ្ណឹងអំពើការប្រមូលប្ាក់ចុងគប្កាយប្តូវានគផ្ាើតាមរ៉ាុសតនប្រសណើ យល៍ដ្លមានការរញ្ញជ ក់សប្មារ់ 

តុលយភាពទឹកប្ាក់ $1,000 ដុ្លាា រ ឬគប្ចើនជាងគនោះ។ គណនើលដ្លប្តូវានចងប្កងជាឯកសារប្តឹមប្តូវជា 
រាយការណ៍មិនគផ្ាើជូ្នគហើយប្រព័នធគិតនែាគសវាប្រចលំខ អាចប្តូវានដ្ឋក់ជូ្ន HSN គដ្ឋយមិនចាំច់គផ្ាើតាម 
រ៉ាុសតនប្រសណើ យអំ៍ពើការជូ្នដំ្ណឹងពើការប្រមូលប្ាក់ចុងគប្កាយតាមរយៈរ៉ាុសតនប្រសណើ យល៍ដ្លមានការរញ្ញជ ក់ 
ប្រសិនគរើរយៈគពល 120 នែងានកនាងផុ្តពើការគចញវកិកយរប្តដំ្រូង គហើយថារនាា រ់ពើការខិតខំប្រឹងលប្រង 
សមគហតុផ្លគនាោះ MGB មិនអាចទទួលានអាសយដ្ឋឋ នលដ្លានគធែើរចចុរបននភាពគទ។  ការពាយម 
សមគហតុផ្លនឹងប្តូវានគធែើគ ើង គដ្ើមបើជូ្នដំ្ណឹងដ្ល់អនករស់គៅ MA ថា HSN អាចផ្តល់ព័ត៌មានលមែិតអំពើ 
ការទាមទារសំណងណាមួយលដ្លដ្ឋក់ជូ្ននិគយជ្កររស់អនកជំ្ងឺ។  
 

7. ការប្រគល់រាយការណ៍មិនគផ្ាើជូ្នគហើយប្រព័នធគិតនែាគសវាប្រចលំខ 
មនាើរគពទយ Acute Care Hospitals និងអនកផ្តល់គសវាកមម MGB គផ្សងគទៀត នឹងខិតខំប្រឹងលប្រងគដ្ឋយសមគហតុផ្ល 
គដ្ើមបើតាមដ្ឋននិងគឆ្ាើយតរគៅនឹងរាយការណ៍ររស់អនកជំ្ងឺទាងំអស់លដ្លានរញ្ជូ នមកវញិគដ្ឋយ USPS លដ្លមិន 
អាចប្រគល់ជូ្នាន។ គៅគពលគណនើមួយប្តូវានកត់សមាគ ល់ថាជារាយការណ៍មិនគផ្ាើជូ្នគហើយប្រព័នធគិតនែាគសវា 
ប្រចលំខគនាោះ ោម នរាយការណ៍ ឬលិខិតណាមួយនឹងប្តូវានដំ្គណើ រការគទ លុោះប្តាលតអាសយដ្ឋឋ នែមើប្តូវានកំណត់ 
អតតសញ្ញញ ណ។ គរាយការណ៍គណនើមិនគផ្ាើជូ្នគហើយប្រព័នធគិតនែាគសវាប្រចលំខ នឹងប្តូវកំណត់សញ្ញញ គៅកនុង 
ប្រព័នធចុោះគ ម្ ោះ គដ្ើមបើជូ្នដំ្ណឹងដ្ល់រុគគលិកលដ្ល ក់ព័នធកនុងដំ្គណើ រការចុោះគ ម្ ោះគដ្ើមបើទទួលានអាសយដ្ឋឋ នែមើ 
មួយពើអនកជំ្ងឺ។ គណនើលដ្លមានព័ត៌មានប្រជាពលរដ្ឋែមើៗរំផុ្ត មានរាយការណ៍មិនគផ្ាើជូ្នគហើយប្រព័នធគិតនែាគសវា 
ប្រចលំខគនាោះ អាចប្តូវានរញ្ជូ នគៅទើភាន ក់្រខាងគប្ៅថាជារំណុលជំ្ ក់ (Bad Debt) សប្មារ់ការតាមដ្ឋនរលនថម 
គលើកលលងលតរំណុលជំ្ ក់រនាា ន់ (Emergent Bad Debt ) លដ្លអាចគកើតមាន នឹងប្តូវតាមដ្ឋនរយៈគពល 120 
នែងមុនគពលដ្ឋក់ជំ្នួស។  
 

8. ការលកតប្មូវតុលយភាពទឹកប្ាក់ទារ 
គដ្ឋយមានទទលួសាគ ល់ការចំណាយគលើដំ្គណើ រការរាយការណ៍ និងវធិានការប្រមូលប្ាក់គនាោះ MGB អាចទរ់សាក ត ់
រាយការណ៍គលើគណនើគប្កាមកប្មិត "ការគចញវកិកយរប្តជាដុ្លាា រកប្មិតទារ" ររស់ខាួន។ ដូ្ចោន គនោះលដ្រ រនាា រ់ពើ 
ការគចញវកិកយរប្តគនាោះ MGB អាចកំណត់កប្មិតគលើការប្រមូលប្ាក់និងវធិានការប្សាវប្ជាវគលើតុលយភាពទឹកប្ាក់ទារ 
និងលកតប្មូវគណនើគប្កាមកប្មិត "ការលលងគប្រើគកើតតុលយភាពទឹកប្ាក់ទារ" ររស់ខាួន។ កនុងករណើណាក៏គដ្ឋយ 
ក៏ការលកតប្មូវតុលយភាពទឹកប្ាក់ទារលដ្លគធែើគ ើងគប្កាមលផ្នកគនោះ នឹងប្តូវគចញវកិកយរប្តគៅ HSN គនាោះគទ។ 
កប្មិតតុលយភាពទឹកប្ាក់ទារធមមតាអនុវតតចំគ ោះតុលយភាពទឹកប្ាក់គណនើអនកធានាតិចជាង $10.00 ដុ្លាា រ។ 
 

9. លិខិតជូ្នដំ្ណឹងរលនថម  
MGB នឹងរកាដំ្គណើ រការមួយគដ្ើមបើកំណត់តុលយភាពទឹកប្ាក់អនកជំ្ងឺទាងំអស់ លដ្លកំណត់ការគិតនែារលនថមគលើ 
ភាពទុកចិតតកមមវធិើធានារា៉ា រ់រងសុខភាព (Health Safety Net Trust Fund Surcharge) ដូ្ចលដ្លានរញ្ញជ ក ់
គៅចំណុច 101 CMR 614។ ចំនួនទឹកប្ាក់រលនថមនឹងប្តូវានគចញវកិកយរប្តដ្ល់អនកជំ្ងឺ គហើយមូលនិធិលដ្លប្រមូល 
ប្តូវរញ្ជូ នគៅ HSN តាមកាលកំណត់គពលគវលាលដ្លានគសនើសំុររស់ពួកគគ។ 



 
ប្រតិរតតិការវដ្តប្ាក់ចំណូល 

គោលការណ៍ឥណទាន និងប្រមូលប្ាក់ 
              ឆ្ន សំារគពើពនធ 2023 

 
10.  មិនមានការគចញវកិកយរប្តតុលយភាពទឹកប្ាក ់

MGB នឹងរកាដំ្គណើ រការគដ្ើមបើកំណត់តុលយភាពទឹកប្ាក់អនកជំ្ងឺទាងំអស់ លដ្លគយងគៅតាម "ចារ់សតើពើោម នការភាា ក់គផ្ែើល 
2021 ននចារ់សតើពើការរប្មុងប្ាក់ទុករមួោន  (“No Surprises Act of the 2021 Consolidated Appropriations Act”) 
មិនអនុញ្ញញ តឱ្យមានការគចញវកិកយរប្តតុលយភាពទឹកប្ាក់គទ។ គណនើ/តុលយភាពទឹកប្ាក់ទាងំគនោះ មានទំនាកទ់ំនង 
ដូ្ចខាងគប្កាម៖ (1) គសវាសគស្រ គ្ ោះរនាា ន់គប្ៅរណាត ញ; (2) គសវាមិនលមនសគស្រ គ្ ោះរនាា ន់ គដ្ឋយអនកផ្តល់គសវាកមមលដ្លមិន 
ចូលរមួគៅមនាើរលែទាសុំខភាពលដ្លចូលរមួមួយចំនួន (លុោះប្តាលតមានការជូ្នដំ្ណឹង និងការយល់ប្ពមតាមលកខខណឌ ទាមទារ) 
និង; (3) ការរ ា្ ញពើការការ រអនកជំ្ងឺជំ្ទាស់នឹងការគចញវកិកយរប្ត តុលយភាពទឹកប្ាក់ (លិខិតជូ្នដំ្ណឹង 
និងគណនើយល់ប្ពម)។ 

• គណនើអនកជំ្ងឺ MGB នឹងកំណត់អតតសញ្ញញ ណ និងពិនិតយគមើលគ ើងវញិនូវលិខិតជូ្នដំ្ណឹងនិងគណនើការយល់ប្ពម 
និងប្គរ់ប្គងតុលយភាពទឹកប្ាក់អនកជំ្ងឺ គដ្ឋយអនុគលាមតាមតប្មូវការទាមទារ NSA លដ្លានរញ្ញជ ក់។  

• គណនើអនកជំ្ងឺ MGB នឹងមិនគធែើឱ្យមានតុលយភាពទឹកប្ាក់វកិកយរប្តអនកជំ្ងឺសប្មារ់គសវាកមមអនកផ្តល់គសវាគប្ៅរណាត ញ 
លដ្លានកំណត់អតតសញ្ញញ ណគៅគពលមិនានទទួលការជូ្នដំ្ណឹងនិងការយល់ប្ពមឬគសវាកមមននអនកផ្តល់គសវាលដ្លផ្គត់
ផ្គង់ចាំច់ឬ មិនរារ់រញ្ចូ លរគប្ៅរណាត ញណាមួយគដ្ឋយអនុគលាមតាមតប្មូវការទាមទារ NSA លដ្លានរញ្ញជ ក់។  

• គណនើអនកជំ្ងឺ MGB នឹងមិនគចញវកិកយរប្តអនកជំ្ងឺសប្មារ់ចំនួនគលើសពើអនករង់ប្ាក់លដ្លរ ា្ ញចំនួនទឹកប្ាក់សប្មារ់ 
ការទូទាត់ប្ាក់លដ្លមានលកខណៈសមបតតិប្គរ់ប្ោន់ (Qualifying Payment Amount (QPA)) គដ្ឋយលផ្ែកគលើ 
ការទទួលខុសប្តូវររស់អនកជំ្ងឺសប្មារ់ការទាមទារសំណងលដ្លអាចអនុវតតាន; តុលយភាពទឹកប្ាក់លដ្លមិនអាចគចញ 
វកិកយរប្តជូ្នអនកជំ្ងឺនឹងប្តូវកាត់គចញគដ្ឋយគប្រើគលខកូដ្លកតប្មូវNSA លដ្លសមប្សរ។ 

 

D. សាថ នភាពពិគសស - ការគចញវកិកយរប្ត  
1. ការកសយ័ធនររស់អនកជំ្ងឺ 

MGB នឹងខិតខំប្រឹងលប្រងសមគហតុផ្លគដ្ើមបើតាមដ្ឋនការជូ្នដំ្ណឹងអំពើការកសយ័ធនទាងំអស់ គហើយរកាទុកវាគៅកនុងឯកសារ 
គដ្ើមបើធានាថានើតិវធិើតុលាការលដ្លានអនុម័តទាងំអស់ ប្តូវានអនុវតត រមួទាងំការដ្ឋក់ កយរណតឹ ងទាមទារសំណងគៅ 
តុលាការតាមការសមប្សរ ឬការគលើកលលងរំណុល។  

2. អនកជ្ំងឺលដ្លានសាា រ ់
គៅគពលសមប្សរ និងការចំណាយមានប្រសិទធភាពគនាោះ MGB នឹងគធែើការលសែងរកអចលនប្ទពយ វកិកយរប្តអចលនប្ទពយ 
និងដ្ឋក់រណតឹ ងសិទធិយកប្ទពយកូនរំណុលជំ្ទាស់នឹងអចលនប្ទពយ។  

3. គប្ោោះថាន ក់យនយនត (MVA) និងការទទួលខុសប្តូវររស់ភាគើទើរើ (MA) 
• កិចចខិតខំប្រឹងលប្រងសមគហតុផ្លនឹងប្តូវានគធែើគ ើង គដ្ើមបើគចញវកិកយរប្តគៅប្កុមហ ុនដឹ្កជ្ញ្ជូ ន MVA/TPL គដ្ើមបើប្រមូល 

ចំនួនទឹកប្ាក់ននការការ រររួសតា ល់ខាួន (PIP) លដ្លអាចមាន។  

• ការទាមទារសំណងធានារា៉ា រ់រងនឹងប្តូវដំ្គណើ រការរនាា រ់ពើចំនួនទឹកប្ាក់ PIP អស់។  



 
ប្រតិរតតិការវដ្តប្ាក់ចំណូល 

គោលការណ៍ឥណទាន និងប្រមូលប្ាក់ 
              ឆ្ន សំារគពើពនធ 2023 

 
• MGB ក៏អាចដ្ឋក់ដ្ឋក់រណតឹ ងសិទធយិកប្ទពយកូនរំណុលជំ្ទាស់នឹងការទូទាត់ប្ាក់ររួសរាងកាយនាគពលអនាគត លដ្លគធែើ 

គ ើងគដ្ឋយប្កុមហ ុនដឹ្កជ្ញ្ជូ ន MVA ដ្ល់អនកជំ្ងឺ ប្រសិនគរើគយើងអាចរគងកើតគ ម្ ោះគមធាវ ើររស់អនកជំ្ងឺលដ្លប្គរ់ប្គង 
ការទាមទារសំណងគនោះ។  

• ការទាមទារសំណងមិនប្តូវានដ្ឋក់ជូ្ន HSN គទ រហូតទាល់លតការខិតខំប្រឹងលប្រងគដ្ឋយឧសាហ៍ពាយមគដ្ើមបើ 
ប្រមូលប្ាក់តុលយភាពទឹកប្ាក់ពើភាគើគផ្សងគទៀត ានអស់។  

• តាមកប្មិតលដ្លអាចគធែើាន អនកជំ្ងឺនឹងទទួលានការគប្កើនរលឹំកថាពួកគគមានកាតពែកិចចរាយការណ៍អំពើការទាមទារសំណង TPL 
លដ្លអាចគកើតមានណាមួយកនុងរយៈគពល 10 នែងរនាា រ់ពើការគរើកការទាមទារសំណងគៅការយិល័យកមមវធិើ Medicaid ឬ HSN។ 
ការទទួលានគ ើងវញិណាមួយលដ្លានទទួលរនាា រ់ពើការរញ្ជូ នការទាមទារសំណងគៅ HSN នឹងប្តូវាន ទូទាត់ប្ាក់ជំ្ទាស់ 
នឹងការទាមទារសំណងគដ្ើម គហើយរាយការណ៍គៅ HSN រួមទាងំការលុរគចល ឬការសងវញិលដ្ល ានទាមទារ។ 

4. គប្ោោះថាន ក់យនយនត (MVA) និងការទទួលខុសប្តូវររស់ភាគើទើរើ (NH) 
អនកជំ្ងឺលដ្លមានការគចញនែាធានារា៉ា រ់រងសុខភាពអាចគប្ជ្ើសគរ ើស គដ្ើ់មបើឱ្យ MGB គចញវកិកយរប្តធានារា៉ា រ់រងសុខភាពររស់ពួកគគ។ 
តុលយភាពទឹកប្ាក់លដ្លគចញវកិកយរប្តដ្ល់អនកជំ្ងឺ នឹងមិនប្តូវទទួលរងនូវការរញ្ចុ ោះតនមា ឬការលកតប្មូវតាមទមាា រ់ណាមួយគ ើយ។ 

5. សំណងកមមករ 
ជាទូគៅការទាមទារសំណង WCA ប្តូវានទូទាត់ប្ាក់ទាងំប្សុងជាមួយនឹងប្កុមហ ុនដឹ្កជ្ញ្ជូ ន WCA ប្រសិនគរើការគចញនែា 
ធានារា៉ា រ់រងមានសុពលភាព។ MGB នឹងគធែើការពាយមសមគហតុផ្លគដ្ើមបើរនតការគចញនែាធានារា៉ា រ់រងររស់ WCA 
រួមទាងំការដ្ឋក់ កយរណដឹ ងការទាមទារសំណងលផ្នកចារ់ផ្ងលដ្រ។ ប្រសិនគរើមិនមានការគចញនែាធានារា៉ា រ់រង WCA គនាោះ 
រនាា រ់មកការទាមទារសំណងប្តូវានប្គរ់ប្គងតាមរគរៀរធមមតា។ 

6. ការគចញនែាធានារា៉ា រ់រងរនាា រ់រនស ំHSN 
MGB នឹងខិតខំប្រឹងលប្រងយ៉ា ងម៉ាត់ចត់គដ្ើមបើកំណត់ការដ្ឋក់ កយរណតឹ ងទាមទារសំណងគៅ HSN ជាការគចញនែាធានារា៉ា រ់រង 
រនាា រ់រនសំចំគ ោះតុលយភាពទឹកប្ាក់ទាងំគនាោះ លដ្លអាចប្តូវានគចញនែាធានារា៉ា រ់រងគដ្ឋយ HSN រួមទាងំការកាត់យកប្ាក់ 
សហធានារា៉ា រ់រង និងគសវាលដ្លមិនគចញនែាធានារា៉ា រ់រង។ ការណ៍គនោះរារ់រញ្ចូ លទាងំករណើ ទាងំគនាោះ 
លដ្លអនកជំ្ងឺានអស់ការធានារា៉ា រ់រងររស់ពួកគគ 
ឬការចុោះគ ម្ ោះររស់អនកទាងំគនាោះជាមួយអនករង់ប្ាក់មិនសកមមគៅគពលគសវាកមមានផ្តល់ជូ្ន។  

ការទាមទារសំណងសប្មារ់គសវាកមមនានាលដ្លានរដិ្គសធគដ្ឋយសារលតកំហុសរគចចកគទសចំគ ោះការទាមទារសំណង 
ឬការរដិ្គសធរគចចកគទសគផ្សងគទៀត ដូ្ចលដ្លានគរៀររារ់គៅចំណុច 101 CMR 613.03(1)(c) នឹងមិនប្តូវានដ្ឋក់ជូ្ន HSN គទ។ 
ប្រសិនគរើ MGB ទទួលានការទូទាត់ប្ាក់រលនថម ឬលកតប្មូវគលើការទាមទារសំណងលដ្លានដ្ឋក់ពើមុនគៅ HSN គនាោះ រនាា រ់មក 
ការទាមទារសំណងលដ្លានលកតប្មូវនឹងប្តូវដ្ឋក់ជូ្ន HSN។ 

  



 
ប្រតិរតតិការវដ្តប្ាក់ចំណូល 

គោលការណ៍ឥណទាន និងប្រមូលប្ាក់ 
              ឆ្ន សំារគពើពនធ 2023 

 
 

7. ការកាត់យកប្ាក់ HSN មួយលផ្នក 
MGB នឹងគចញវកិកយរប្តអនកជំ្ងឺសប្មារ់ 100% ននការកាត់យកប្ាក់ HSN ប្រចឆំ្ន រំរស់ពួកគគ រហូតទាល់លតការគិតនែាគសមើនឹង 
ការកាត់យកប្ាក់ប្រចឆំ្ន រំរស់អនកជំ្ងឺប្តូវានគចញវកិកយរប្ត រួមទាងំតុលយភាពទឹកប្ាក់ណាមួយលដ្លរួមរញ្ចូ លកនុងគគប្មាង 
ទូទាត់ប្ាក់។ ការទាមទារសំណងមិនប្តូវដ្ឋក់ជូ្ន HSN រហូតដ្ល់ការកាត់យកប្ាក់ររស់អនកជំ្ងឺប្តូវានរំគពញ។ ការណ៍គនោះ 
រួមរញ្ចូ លទាងំគប្គឿងររកិាខ រតក យរណរទាងំអស់ និងមណឌ លសុខភាពមនាើរគពទយលដ្លកំពុងដំ្គណើ រការជាលផ្នកមួយននអាជាា រ័ណណររស់ 
MGB (សូមគមើលឧរសមព័នធ Appendix A). 

8. ជ្នរងគប្ោោះននឧប្កិដ្ឋកមមហឹងា 
MGB នឹងជួ្យអនកជំ្ងឺកនុងការដ្ឋក់ កយរណតឹ ងទាមទារសំណងជាមួយកមមវធិើជ្នរងគប្ោោះននឧប្កិដ្ឋកមមហឹងាររស់អគគគមធាវ ើ MA។ 
កនុងករណើ ភាគគប្ចើន ការគចញវកិកយរប្តដ្ល់អនកជំ្ងឺនឹងប្តូវតែ ក គៅខណៈគពលការទាមទារសំណង VVC លដ្លមិនទាន់សគប្មច។ 
ជាទូគៅការទូទាត់ប្ាក់ទាងំគនោះ ប្តូវានចត់ទុកថាជាការទូទាត់ប្ាក់គពញគលញគដ្ឋយមិនមានចំនួនទឹកប្ាក់លដ្លគៅសល់ប្តូវាន 
គចញវកិកយរប្តដ្ល់អនកជំ្ងឺគនាោះគទ។ 

V. ការទូទាត់រំណុលហរិញ្ញវតថុ៖  
A. ទិដ្ឋភាពទូគៅ 

MGB 
នឹងខិតខំប្រឹងលប្រងយ៉ា ងយកចិតតទុកដ្ឋក់គដ្ើមបើកំណត់ការទទួលខុសប្តូវលផ្នកហិរញ្ញវតថុររស់អនកជំ្ងឺឱ្យានឆ្រ់តាមលដ្លអាចគធែើានគៅអំ ុ
ងគពលននការលែទាសុំខភាពអនកជំ្ងឺ។ កនុងករណើ អាចគធែើគៅាន មនាើរគពទយ Acute Care Hospitals និងអនកផ្តល់គសវាកមម MGB គផ្សងគទៀត 
នឹងប្រមូលការរង់ប្ាក់រួម ការកាត់យកប្ាក់ ចំនួនទឹកប្ាក់ធានារា៉ា រ់រងរួមោន  ឬប្ាក់តមកល់លដ្លប្តូវការមុនគពលផ្តល់គសវាកមមណាមួយ។ 
អនកជំ្ងឺលដ្លជាសមាជិ្កគគប្មាងលែទាសុំខភាពលដ្លានប្គរ់ប្គង ឬលផ្នការធានារា៉ា រ់រងលដ្លមានតប្មូវការទាមទារការចូលគប្រើប្ាស់ 
ជាក់លាក់គនាោះ ទទួលខុសប្តូវចំគ ោះការយល់ដឹ្ងនិងការអនុគលាមតាមតប្មូវការទាមទារលផ្នការធានារា៉ា រ់រង រួមទាងំអនកជំ្នាញលណនារំនត 
ការផ្តល់សិទធិអនុញ្ញញ ត ឬការកំណត់លកខខណឌ  'រណាត ញ' គផ្សងគទៀត។ MGB នឹងគសនើសំុការយល់ប្ពមជាមុន ការផ្តល់សិទធិអនុញ្ញញ ត 
ឬការធានាននការទូទាត់ប្ាក់លដ្លចាំច់ណាមួយពើប្កុមហ ុនធានារា៉ា រ់រងគៅគពលណាលដ្លអាចគធែើគៅាន។ ចំគ ោះសាថ នភាពមួយចំនួន 
រួមទាងំការផ្តល់គសវាកមមសគស្រ គ្ ោះរនាា ន់ និងគសវាកមមរនាា ន់ ការលណនារំនតនិងការផ្តល់សិទធិអនុញ្ញញ តទាងំគនោះ អាចគធែើគ ើងរនាា រ់ពើការផ្តល់ 
គសវាកមម។ អនកជំ្ងឺទាងំអស់លដ្លទទួលតុលយភាពទឹកប្ាក់សប្មារ់គសវាកមម នឹងទទួលានការជូ្នដំ្ណឹងអំពើភាពអាចរកានននគសវា 
ប្រឹកាគយរល់ហិរញ្ញវតថុអនកជំ្ងឺ គដ្ើមបើជួ្យពួកគគរំគពញការទទួលខុសប្តូវលផ្នកហិរញ្ញវតថុររស់ពួកគគ។ MGB នឹងខិតខំប្រឹងលប្រងឱ្យអស់ពើ 
សមតថភាពគដ្ើមបើផ្តល់ជូ្នការលណនាដំ្ល់អនកជំ្ងឺទាងំអស់អំពើការទទួលខុសប្តូវលផ្នកហិរញ្ញវតថុដ៏្សំខាន់ណាមួយ មុនគពលការផ្តល់គសវាកមម 
ដ្ល់កប្មិតលដ្លព័ត៌មានគនោះអាចមាន។ ការប្តួតពិនិតយប្សរតាម EMTALA នឹងប្តូវរំគពញមុនគពលសកមមភាពគដ្ើមបើកំណត់ 
ការទទួលខុសប្តូវលផ្នកហិរញ្ញវតថុររស់អនកជំ្ងឺ។ 
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B. ការគរៀរចំការា៉ា ន់សាម ន  

ចំគ ោះចំណុច M.G.L. c. 111 s. 228 សប្មាររ់ដ្ឋមា៉ា សាជូ្គសត Massachusetts, មនាើរគពទយ Acute Care Hospitals 
និងអនកផ្តល់គសវាកមម MGB គផ្សងគទៀត នឹងផ្តល់ជូ្នការា៉ា ន់សាម នដ្ល់អនកជំ្ងឺតាមការគសនើសំុកនុងរយៈគពល 2 នែងនននែងគធែើការ 
តាមកាលររគិចឆទគសនើសំុសប្មារ់ចំនួនអនកជំ្ងឺអាចចំណាយប្ាក់ដូ្ចខាងគប្កាម (លផ្ែកគលើគគប្មាងធានារា៉ា រ់រងររស់អនកជំ្ងឺ)៖  

• រយៈគពលា៉ា ន់សាម នននការសាន ក់គៅមនាើរគពទយ 
• នើតិវធិើគវជ្ជសាស្រសត 
• គសវាលែទាសុំខភាព  
• ការចំណាយគប្ៅគោគ ៉ា លដ្លអាចមាន 
• អនកជំ្នាញលណនារំនត 

ប្កសួងលដ្លទទលួខុសប្តូវចំគ ោះការផ្តល់ការា៉ា ន់សាម ន នឹងមានការលប្រប្រួលគៅតាមទើតាងំ រ៉ាុលនតជាទូគៅ ក់ព័នធនឹង 
មជ្ឈមណឌ លទទួលអនកជំ្ងឺ និងការប្រឹកាគយរល់លផ្នកហរិញ្ញវតថុររស់អនកជំ្ងឺ។ MGB នឹងរកាដំ្គណើ រការា៉ា ន់ប្រមាណ 
អនកជំ្ងឺលដ្លផ្តល់គសវាកមមគដ្ឋយខាួនឯងគៅគលើគគហទំព័រររស់ខាួន (www.patientgateway.org) សប្មារ់ទាងំអនកជំ្ងឺលដ្ល 
ានចុោះគ ម្ ោះនិងមិនទាន់ានចុោះគ ម្ ោះ ជាមួយនឹងការចូលគប្រើប្ាស់គសវាកមមដ៏្ធំទូលាយមួយតាមរទរបញ្ញតតសិតើពើតមាា ភាព 
តនមាគសវាកមមគមឌើល រ Medicare។ ព័ត៌មានលមែិតរលនថមទាក់ទងនឹងដំ្គណើ រការា៉ា ន់សាម នលដ្លមានគៅកនុងគោលការណ៍ 
ា៉ា ន់សាម ន និងនើតិវធិើ រមួទាងំតប្មូវការទាមទារជាក់លាក់គដ្ើមបើផ្តល់ការា៉ា ន់សាម នចុងគប្កាយដ្ល់អនកជំ្ងឺជាលាយលកខណ៍អកសរ 
គដ្ឋយមានជ្គប្មើសការទូទាត់ប្ាក់។ 
 

1. ការា៉ា ន់សាម នគសាម ោះប្តង់ 
• រុគគលិកទទួលអនកជំ្ងឺនឹងផ្តល់ការា៉ា ន់សាម ន (Good Faith Estimate (GFE)) ដ្ល់អនកជំ្ងឺលដ្លរង់ប្ាក់គដ្ឋយ 

ខាួនឯងលដ្លានកំណត់គពលគវលា 10 នែង ឬគប្ចើនជាងគនោះ មុនគសវាកមមកនុងរយៈគពលរើនែងនននែងគធែើការចរ់ពើនែង 
កំណត់គពលគវលាគប្ោងទុក។ គៅគពលានកណំត់គពល 3 នែងមុនគសវាកមម កនុងរយៈគពលមួយនែងនននែងគធែើការ 
រនាា រ់ពើកំណត់គពលគពលគវលាគប្ោងទុក គហើយគៅគពលានគសនើសំុកនុងរយៈគពល 3 នែង។” 

• ចំគ ោះការទទួលខុសប្តូវររស់អនកជំ្ងឺអំពើសាថ នភាពជាក់លាក់ខាងគលើ ចំនួនទឹកប្ាក់ា៉ា ន់សាម ននឹងប្តូវរដិ្គសធ។ 
សូមគយងគោលការណ៍ា៉ា ន់សាម នអនកជំ្ងឺ។  

• ការា៉ា ន់សាម នគសាម ោះប្តង់ នឹងរមួរញ្ចូ លចំណុចដូ្ចខាងគប្កាម៖  
a. គលខកូដ្គរាគវនិិចឆ័យ 
b. គលខកូដ្គសវាកមមលដ្លរពឹំងទុក 
c. ការគិតនែាលដ្លរពឹំងទុក 
d. គ ម្ ោះនិងនែងលខឆ្ន កំំគណើ ត DOB អនកជំ្ងឺ  
e. ការពិពណ៌នាអំពើគសចកតើរាយការណ៍ឬគសវាកមមសំខាន់ៗ 
f. កាលររគិចឆទគសចកតើរាយការណ៍ឬគសវាកមមប្តូវានកំណត់គពលគប្ោងទុក 
g. គ ម្ ោះអនកផ្តល់គសវាកមម 
h. NPI និង TIN 
i. ទើតាងំអនកផ្តល់គសវាកមម 

 

http://www.patientgateway.org/


 
ប្រតិរតតិការវដ្តប្ាក់ចំណូល 

គោលការណ៍ឥណទាន និងប្រមូលប្ាក់ 
              ឆ្ន សំារគពើពនធ 2023 

 
• ការា៉ា ន់សាម នគសាម ោះប្តង់ នឹងរមួរញ្ចូ លការមិនយល់ប្ពមដូ្ចខាងគប្កាម៖ 

a. ការា៉ា ន់សាម នគសាម ោះប្តង់ គឺជាការា៉ា ន់សាម នមួយនិងកំណត់ការតា ស់រតូរាន។ 
b. វាអាចមានគសចកតើរាយការណ៍ឬគសវាកមមរលនថមលដ្លមានគៅកនុងការា៉ា ន់សាម នគដ្ឋយគសាម ោះប្តង់ 
c. គសចកតើជូ្នដំ្ណឹងអំពើសិទធិអនកជំ្ងឺចំគ ោះជ្គមាា ោះ 
d. ការា៉ា ន់សាម នគដ្ឋយគសាម ោះប្តង់មិនលមនជាកិចចសនាគទ 
 

C. អនកជ្ំងឺមានធានារា៉ារ់រង  
• មនាើរគពទយ Acute Care Hospitals និងអនកផ្តល់គសវាកមម MGB គផ្សងគទៀត នឹងខិតខំប្រឹងលប្រងគដ្ើមបើគធែើឱ្យសាថ នភាពធានារា៉ា រ់រង 

ររស់អនកជំ្ងឺមានសុពលភាព និងតាមចំណុច M.G.L. c. 111 s. 228 នឹងជូ្នដំ្ណឹងដ្ល់អនកជំ្ងឺ ប្រសិនគរើអនកផ្តល់គសវាកមមគឺ 
គៅគប្ៅគគប្មាងធានារា៉ា រ់រងររស់អនកជំ្ងឺ (ឧទាហរណ៍អនកផ្តល់គសវាកមមគឺគៅគប្ៅរណាត ញ)។ MGB នឹងជួ្យអនកជំ្ងឺគដ្ឋយ 
អនុគលាមតាមតប្មូវការទាមទារលផ្នការធានារា៉ាររ់ងសុខភាពររស់ពួកគគ គដ្ឋយអនុគលាមតាមគោលការណ៍លដ្លានគរៀររារ់ 
ពើមុនគៅលផ្នក Section III(D).  

• គៅគពលណាអាចគធែើគៅាន ការគផ្ាៀងតា ត់គនោះនឹងរមួរញ្ចូ លការកំណត់ននការទទួលខុសប្តូវលផ្នកហរិញ្ញវតថុលដ្លរពឹំងទុក 
ររស់អនកជំ្ងឺ រមួទាងំការធានារា៉ារ់រងរមួលដ្លអាចអនុវតតាន ការកាត់យកប្ាក់ និងការទូទាត់ប្ាក់រមួោន ។  

• កនុងករណើ លដ្លអាចគធែើគៅាននិងសមប្សរតាមគាើនិក ការទូទាត់ប្ាក់ននចំនួនទឹកប្ាក់លដ្លានកំណត់ទុកជាមុនណាមួយ 
(ការរង់ប្ាក់រមួោន  ការកាត់យកប្ាក់តាមកំណត់) នឹងប្តូវានគសនើសំុពើអនកជំ្ងឺមុន ឬគៅគពលផ្តល់គសវាកមម។  

• កនុងករណើ ខាោះលផ្នការធានារា៉ា រ់រងររស់អនកជំ្ងឺ និងប្រគភទននការគចញនែាធានារា៉ា រ់រងអាចមិនអនុញ្ញញ តឱ្យមានការកំណត់ 
ពិតប្ាកដ្ចំគ ោះការទទួលខុសប្តូវលផ្នកហរិញ្ញវតថុររស់អនកជំ្ងឺសប្មារ់គសវាកមមគៅគពលចុោះគ ម្ ោះគ ើយ។ កនុងករណើ ទាងំគនាោះ 
MGB អាចគសនើសំុការដ្ឋក់តមកល់ប្ាក់គសមើនឹងការា៉ា ន់សាម នដ៏្លែរំផុ្តននការទទួលខុសប្តូវលផ្នកហរិញ្ញវតថុររស់អនកជំ្ងឺលដ្ល 
រពឹំងទុក។  

• អនកជំ្ងឺលដ្លមិនអាចផ្តល់ការរង់ប្ាក់ អាចប្តូវរញ្ជូ នគៅការប្រឹកាគយរល់លផ្នកហរិញ្ញវតថុររស់អនកជំ្ងឺ និង Financial 
Assistance and Uninsured Patient Discount Policy 
 

1. លផ្នការធានារា៉ា រ់រងតាមកិចចសនា 
កិចចសនា MGB លដ្លមានលផ្នការធានារា៉ារ់រងមួយចំនួនធំ។ កនុងករណើ ទាងំគនាោះ MGB 
នឹងលសែងរកការរង់ប្ាក់ពើគគប្មាងធានារា៉ា រ់រងសប្មារ់គសវាកមមលដ្លរា៉ា រ់រងទាងំអស់។  

• ការទូទាត់ប្ាក់ររស់អនកជំ្ងឺជាការទូទាត់ប្ាក់រមួោន  ការកាត់យកប្ាក់និងចំនួនធានារា៉ា រ់រងរមួោន ទាងំអស់ 
នឹងប្តូវានគសនើសំុមុនគពលផ្តល់គសវាកមម។  

• ប្រសិនគរើគសវាជាក់លាក់មួយប្តូវានកំណត់គដ្ឋយប្កុមហ ុនធានារា៉ា រ់រងថាមិនមានការគចញនែាធានារា៉ា រ់រង ឬគរើមិន 
ដូ្គចនោះគទ ប្តូវានរដិ្គសធចំគ ោះការទូទាត់ប្ាក់គនាោះ រនាា រ់មកការទូទាត់ប្ាក់សប្មារ់គសវាកមមគនាោះនឹងប្តូវ 
ានលសែងរកគដ្ឋយតា ល់ពើអនកជំ្ងឺគដ្ឋយប្សរតាមកិចចសនាធានារា៉ា រ់រងលដ្ល ក់ព័នធ។  

• គៅគពលណាអាចគធែើគៅាន MGB នឹងជួ្យអនកជំ្ងឺកនុងការរតឹងឧទធរណ៍ចំគ ោះការរដិ្គសធ ឬការវនិិចឆ័យមិនលែ 
គផ្សងគទៀតចំគ ោះគគប្មាងធានារា៉ារ់រងររស់ពួកគគ គដ្ឋយទទួលសាគ ល់ថាគគប្មាងធានារា៉ារ់រងជាគរឿយៗតប្មូវឱ្យមាន 
ការរតឹងឧទធរណ៍ទាងំគនោះលដ្លគរៀរចំគ ើងគដ្ឋយអនកជំ្ងឺ។  

 

https://grcarcher.partners.org/default.aspx?requestUrl=..%2fGenericContent%2fRecord.aspx%3fid%3d221592%26moduleId%3d65
https://grcarcher.partners.org/default.aspx?requestUrl=..%2fGenericContent%2fRecord.aspx%3fid%3d221592%26moduleId%3d65


 
ប្រតិរតតិការវដ្តប្ាក់ចំណូល 

គោលការណ៍ឥណទាន និងប្រមូលប្ាក់ 
              ឆ្ន សំារគពើពនធ 2023 

 
2. លផ្នការធានារា៉ា រ់រងលដ្លមិនមានកិចចសនា 

• MGB នឹងពប្ងើកការសប្មរសប្មួលការគចញវកិកយរប្តពើប្កុមហ ុនធានារា៉ា រ់រងររស់អនកជំ្ងឺគៅកនុងករណើ ទាងំគនាោះ លដ្ល 
MGB មិនមានកិចចសនាជាមួយប្កុមហ ុនធានារា៉ា រ់រង គៅគពលទទួលានការផ្តល់សិទធិអនុញ្ញញ ត ឬអនកជំ្ងឺប្តូវានគគដឹ្ង 
ថាមានការធានារា៉ារ់រងគប្ៅរណាត ញ។  

• គៅខណៈគពល MGB គចញវកិកយរប្តគលើគគប្មាងធានារា៉ា រ់រងររស់អនកជំ្ងឺ ការទទួលខុសប្តូវលផ្នកហរិញ្ញវតថុចុងគប្កាយ 
គឺសថិតគៅជាមួយអនកជំ្ងឺឬអនកធានា គហើយការខកខានររស់ប្កុមហ ុនធានាកនុងការគឆ្ាើយតរគៅនឹងវកិកយរប្តទាន់គពល 
អាចរណាត លឱ្យអនកជំ្ងឺប្តូវគចញវកិកយរប្តគដ្ឋយតា ល់សប្មារ់គសវាកមមនានា គលើកលលងលតករណើ ទាងំគនាោះលដ្លអនកជំ្ងឺ 
ប្តូវានការ រពើវធិានការប្រមូលប្ាក់ (Section IV(C)(3)).  

• តុលយភាពទឹកប្ាក់លដ្លគៅសល់រនាា រ់ពើការរង់ប្ាក់ធានារា៉ា រ់រងណាមួយអាចប្តូវគចញវកិកយរប្តដ្ល់អនកជំ្ងឺ។  
• គៅគពលណាអាចគធែើគៅាន MGB នឹងជួ្យអនកជំ្ងឺកនុងការរតឹងឧទធរណ៍ចំគ ោះការរដិ្គសធ ឬការវនិិចឆ័យមិនលែ 

គផ្សងគទៀតចំគ ោះគគប្មាងធានារា៉ារ់រងររស់ពួកគគ គដ្ឋយទទួលសាគ ល់ថាគគប្មាងធានារា៉ារ់រងតប្មូវឱ្យមាន 
ការរតឹងឧទធរណ៍គនោះលដ្លគរៀរចំគ ើងគដ្ឋយអនកជំ្ងឺ។ 

 

a. គសចកតើជូ្នដំ្ណឹង និងការយល់ប្ពម  
• MGB នឹងផ្តល់គសចកតើជូ្នដំ្ណឹង និងការយល់ប្ពមដ្ល់អនកជំ្ងឺររស់ខាួនគដ្ឋយមានការគោរពគសាម ោះប្តង់ 

ចំគ ោះតប្មូវការទាមទារគសចកតើជូ្នដំ្ណឹង និងការយល់ប្ពមចំគ ោះចារ់គសវាកមមសុខភាពសាធារណៈ (Public 
Health Service Act (PHS Act)) រួមទាងំ៖ 

• រុគគលិកទទួលអនកជំ្ងឺ MGB Patient Access នឹងកំណត់អតតសញ្ញញ ណគសវាអនកផ្តល់គសវាកមមលដ្លមិនចូលរួម 
លដ្លសថិតគៅគប្កាមលកខខណឌ ននគសចកតើជូ្នដំ្ណឹង និងការយល់ប្ពម[1] ក់ព័នធនឹងចារ់សតើពើោម នការភាា ក់គផ្ែើល 
(No Surprises Act (NSA)) គហើយផ្តល់ជូ្ននិងទទួលគសចកតើជូ្នដំ្ណឹងនិងការយល់ប្ពមកនុងរយៈគពលកំណត់ 
ខាងគប្កាមគដ្ឋយអនុគលាមតាមតប្មូវការទាមទារ NSA លដ្លានរញ្ញជ ក់៖ 
a. ប្រសិនគរើការណាត់ជួ្រប្តូវានគធែើគ ើងគលើសពើ 72 

គមា៉ា ងមុនគពលលដ្លរាយការណ៍ឬគសវាកមមប្តូវផ្តល់ជូ្នគនាោះ ឯកសារគសចកតើជូ្នដំ្ណឹងនិងការយល់ប្ពម 
នឹងប្តូវផ្តល់ជូ្នមិនយូរជាង 72 គមា៉ា ងមុនគពលរាយការណ៍ឬគសវាកមមប្តូវានកំណត់។  

b. ប្រសិនគរើរុគគលគធែើការណាត់ជួ្រសប្មារ់រាយការណ៍ឬគសវាកមមលដ្ល ក់ព័នធកនុងរយៈគពល 72 គមា៉ា ងនននែង 
លដ្លរាយការណ៍ឬគសវាកមមប្តូវផ្តល់ជូ្នគនាោះ ឯកសារទាងំគនោះនឹងប្តូវផ្តល់ជូ្នគៅនែងលដ្លការណាត់ជួ្រប្តូវ 
ានកំណត់គពលគវលាគប្ោងទុក។  

c. ចំគ ោះសាថ នភាពលដ្លរុគគលមាន ក់ប្តូវានផ្តល់ឯកសារគសចកតើជូ្នដំ្ណឹងនិងការយល់ប្ពមគៅនែងរាយការណ៍
ឬគសវាកមមនឹងប្តូវផ្តល់ជូ្ន រួមទាងំសប្មារ់គសវាកមមគសថរភាពគពលគប្កាយគនាោះ ឯកសារនឹងប្តូវផ្តល់ជូ្នមិន 
គលើសពើ 3 គមា៉ា ងមុនគពលផ្តល់រាយការណ៍ឬគសវាកមមលដ្ល ក់ព័នធ។ 

• រុគគលិកទទួលអនកជំ្ងឺ MGB Patient Access នឹងមិនតប្មូវឱ្យមានគសចកតើជូ្នដំ្ណឹងនិងការយល់ប្ពមចំគ ោះគសវាកមម 
លដ្លគសចកតើជូ្នដំ្ណឹងនិងការយល់ប្ពមលដ្លមិនអាចអនុវតតាន គដ្ឋយអនុគលាមតាមតប្មូវការទាមទារររស់ NSA 
លដ្លានរញ្ញជ ក់ (ឧទាហរណ៍សគស្រ គ្ ោះរនាា ន់ ជំ្នួយរលនថម)។ 

• រុគគលិកទទួលអនកជំ្ងឺ MGB Patient Access នឹងផ្តល់ជូ្នសំណំុលរររទសតើពើគសចកតើជូ្នដំ្ណឹងនិងការយល់ប្ពម 
ជារូរវនតដ្ឋច់គដ្ឋយល ក និងមិនរួមរញ្ចូ លឯកសារគផ្សងគទៀតគ ើយ។ 



 
ប្រតិរតតិការវដ្តប្ាក់ចំណូល 

គោលការណ៍ឥណទាន និងប្រមូលប្ាក់ 
              ឆ្ន សំារគពើពនធ 2023 

 
D. អនកជំ្ងឺលដ្លមិនមានធានារា៉ា រ់រង (រង់ប្ាក់គដ្ឋយខាួនឯង)  

អនកជំ្ងឺលដ្លមិនមានការធានារា៉ា រ់រងសុខភាព គហើយមិនប្តូវានកំណត់ពើមុនថាប្តូវានយល់ប្ពមចំគ ោះជំ្នួយហិរញ្ញវតថុ ឬអនកជំ្ងឺលដ្ល 
មានប្ាក់ចំណូលទារ ដូ្ចលដ្លានពិពណ៌នារលនថមគៅលផ្នក Section V(E) នឹងប្តូវានគសនើសំុឱ្យផ្តល់ប្ាក់តមកល់ជាមុនសប្មារ់ 
គសវាកមមលដ្លមិនប្តូវការចាំច់គដ្ើមបើអនុវតតគដ្ឋយ EMTALA។  

• ប្ាក់តមកល់នឹងគសមើនឹង 100% ននការគិតនែាា៉ា ន់សាម នសប្មារ់គសវាកមមលដ្លប្តូវផ្តល់ជូ្ន លដ្លមានតិចជាងការរញ្ចុ ោះតនមាណាមួយ 
(សូមគមើលលផ្នក Section V(E)).  
o ចំគ ោះករណើ ទាងំគនាោះ លដ្លការា៉ា ន់សាម នចាស់លាស់អំពើការគិតនែាមិនអាចគធែើគៅានគនាោះ MGB អាចប្រមូលចំនួន 

ប្ាក់តមកល់លដ្លានកំណត់ទុកជាមុន ឬការធានាទូទាត់ប្ាក់លដ្លមានសុវតថិភាពតាមរគរៀរគផ្សងគទៀត។  
• ប្រសិនគរើអនកជំ្ងឺមិនផ្តល់ជូ្នប្ាក់តមកល់ ឬរ ា្ ញថាអសមតថភាពចំគ ោះការរង់ប្ាក់តមកល់គនាោះ អនកជំ្ងឺអាចប្តូវានរញ្ជូ នគៅ 

Patient Financial Counseling.  
• អនកជំ្ងឺទាងំអស់នឹងប្តូវានផ្តល់ជូ្នព័ត៌មានអំពើកមមវធិើជំ្នួយហិរញ្ញវតថុណាមួយលដ្លមានសប្មារ់ពួកគគ។  
• អនករស់គៅលដ្លោម នការធានារា៉ា រ់រងនឹងប្តូវានផ្តល់ជូ្នការប្រឹកាគយរល់លផ្នកហិរញ្ញវតថុ គដ្ើមបើកំណត់ភាពមានសិទធទិទួលាន 

ររស់ពួកគគសប្មារ់កមមវធិើរដ្ឋលដ្លអាចមានឬកមមវធិើឧរតថមាណាមួយគដ្ឋយរដ្ឋឋ ភិាលគផ្សងគទៀត ក៏ដូ្ចជាការផ្តល់ព័ត៌មានគដ្ើមបើ 
ជួ្យអនកជំ្ងឺកនុងការដ្ឋក់ កយសំុកមមវធិើទាងំគនោះ។  
o កមមវធិើរដ្ឋប្តូវរារ់រញ្ចូ ល រ៉ាុលនតមិនកំណត់ចំគ ោះ៖ កមមវធិើ MassHealth, ConnectorCare, លផ្នការសុវតថិភាពគវជ្ជសាស្រសត 

ររស់កុមារ (ConnectorCare, Children’s Medical Security Plan), កមមវធិើធានារា៉ា រ់រងសុខភាព (Health Safety Net)  
o ប្រសិនគរើមិនមានតប្មូវការភាា មៗគដ្ើមបើផ្តល់ជូ្នគសវាកមមគទ ការអនុញ្ញញ តឱ្យចូលមនាើរគពទយ ឬគសវាអនកជំ្ងឺគប្ៅមនាើរគពទយគនាោះ 

អាចប្តូវពនាគពលឬលុរគចលរហូតដ្ល់គពលអនកជំ្ងឺអាចរង់ប្ាក់ គរៀរចំហិរញ្ញវតថុសមរមយ ទទួលានការធានារា៉ា រ់រង 
ឬចុោះគ ម្ ោះកនុងកមមវធិើជំ្នួយហិរញ្ញវតថុលដ្លនឹងគចញនែាធានារា៉ា រ់រងគសវាកមមគនោះ។  

E. អនកជំ្ងឺលដ្លមានប្ាក់ចំណូលទារ (អនករស់គៅរដ្ឋ Massachusetts)  
1. និយមន័យ និងភាពមានសិទធិទទួលាន 

• អនកជំ្ងឺលដ្លមានប្ាក់ចំណូលទារ ប្តូវានកំណត់ថាជាការរំគពញតាមលកខណៈវនិិចឆ័យគៅចំណុច MA 101 CMR 
613.04(1)។ 

• ជាទូគៅការណ៍គនោះរួមរញ្ចូ លទាងំអនកជំ្ងឺលដ្លជាអនករស់គៅរដ្ឋ Massachusetts លដ្លានដ្ឋក់ កយគសនើសំុការគចញនែា 
ធានារា៉ា រ់រងជាមួយ EOHHS និងានគផ្ាៀងតា ត់ប្ាក់ចំណូលសរុរលដ្លាននលលកសប្មួល (MA Modifed Adjusted Gross 
Income (MAGI)) គសមើនឹងឬតិចជាង 300% ននគោលការណ៍លណនាភំាពប្កើប្កររស់សហព័នធ (FPG)។  

• សាថ នភាពសិទធិទទួលានររស់អនកជំ្ងឺសប្មារ់ការគចញនែាធានារា៉ា រ់រងគប្កាមកមមវធិើណាមួយ (MassHealth, កមមវធិើធានារា៉ា រ់រង 
សុខភាព (Health Safety Net), និងលផ្នការសុវតថភិាពគវជ្ជសាស្រសតររស់កុមារ (ConnectorCare, Children’s Medical Security 
Plan) គប្កាម 300%) នឹងប្តូវានគផ្ាៀងតា ត់គៅគពលចុោះគ ម្ ោះ។  

• ការកំណត់លកខខណឌ លដ្លានរញ្ញជ ក់គៅកនុងលផ្នកគនោះ សប្មារ់អនកជំ្ងឺលដ្លមានប្ាក់ចំណូលទារប្តូវានទាមទារសប្មារ់ 
គសវាកមមនានាគៅមនាើរគពទយ Acute Care Hospitals (សូមគមើលឧរសមព័នធ Appendix A) និងមជ្ឈមណឌ លសុខភាព 
មានលកខណៈសមបតតិប្គរ់ប្ោន់ររស់សហព័នធគៅរដ្ឋមា៉ា សាជូ្គសត (Federally Qualified Health Centers in Massachusetts) 
គហើយជាទូគៅមិនរារ់រញ្ចូ លគសវាកមមគៅការអនុវតតលដ្លមានសាខា ក់ព័នធ មនាើរគពទយនានាគៅ New Hampshire, មនាើរគពទយ 

https://www.massgeneralbrigham.org/en/patient-care/patient-visitor-information/financial-assistance#counselor


 
ប្រតិរតតិការវដ្តប្ាក់ចំណូល 

គោលការណ៍ឥណទាន និងប្រមូលប្ាក់ 
              ឆ្ន សំារគពើពនធ 2023 

 
McLean Hospital និងរណាត ញសាត រនើតិសមបទា (Spaulding Rehabilitation Network)។ ការរញ្ចុ ោះតនមាគសវាកមមគៅអងគភាព 
ទាងំគនាោះ ប្តូវានរួមរញ្ចូ លគៅកនុងជំ្នួយហិរញ្ញវតថុ និងគោលការណ៍រញ្ចុ ោះតនមាអនកជំ្ងឺលដ្លមិនមានធានារា៉ា រ់រង។ 

 

2. ការកំណត់លកខខណឌ គសវាកមម 
ចំគ ោះវសិាលភាពលដ្លអាចមានគឺថាអនកជំ្ងឺលដ្លប្តូវានកំណត់ថាជាអនកជំ្ងឺលដ្លមានប្ាក់ចំណូលទារ នឹងប្តូវានផ្តល់គសវាកមម 
ប្សរតាមគោលការណ៍លណនានំនការគចញនែាធានារា៉ា រ់រងទាងំ HSN ឬ MassHealth រួមទាងំការកំណត់លកខខណឌ  “គសវាកមមលដ្លមាន 
សិទធិទទួលាន” (គប្កាមរទរបញ្ញតតិររស់រដ្ឋ និងរូរមនតឱ្សែលដ្លអាចអនុវតតាន។  
 

3. កមមវធិើរញ្ញា លំាកលផ្នកគវជ្ជសាស្រសត (HSN Medical Hardship) 
អនករស់គៅរដ្ឋ Massachusetts លដ្លមានកប្មិតប្ាក់ចំណូលណាមួយអាចមានលកខណៈសមបតតិប្គរ់ប្ោន់សប្មារ់កមមវធិើ HSN 
Medical Hardship ប្រសិនគរើការចំណាយលផ្នកគវជ្ជសាស្រសតលដ្លអាចអនុញ្ញញ តានររស់ពួកគគគលើសពើប្ាក់ចំណូលររស់ប្គួសារគលើស 
ពើលទធភាពររស់ពួកគគកនុងការទូទាត់ប្ាក់គសវាកមមលដ្លមានសិទធទិទួលាន។ កមមវធិើគប្កើនរលឹំកគ ើងវញិគនោះ គឺតាមរទរបញ្ញតតិ 
លដ្លកំណត់វសិាលភាព គឺជាការកំណត់លតមួយដ្ង និងមិនលមនជាប្រគភទការគចញនែាធានារា៉ា រ់រងគៅចំណុច (101 CMR 613.05) 
គទ។ កមមវធិើគនោះ អាចអនុវតតសប្មារ់លតរនាា រ់ពើការផ្តល់គសវាកមម គៅគពលអនកជំ្ងឺមានការទទួលខុសប្តូវលផ្នកហិរញ្ញវតថុ។ 

a. លកខណៈសមបតតិប្គរ់ប្ោន់គលើការចំណាយ 
ប្រគភទនិងចំនួនទឹកប្ាក់ននការចំណាយគលើគវជ្ជសាស្រសតលដ្លអាចអនុញ្ញញ តានគនាោះ ប្តូវានរញ្ញជ ក់គៅចំណុច 101 CMR 
613.05។ វកិកយរប្តលដ្លានរង់និងមិនទាន់រង់ប្ាក់លដ្លមានកាលររគិចឆទគសវាកមមរហូតដ្ល់ 12 លខមុនកាលររគិចឆទនន 
ការដ្ឋក់ កយសំុ អាចដ្ឋក់ជូ្នពិនិតយគដ្ឋយមានការកំណត់ការដ្ឋក់ កយសំុចំនួន 2 កនុងរយៈគពល 12 លខ។  

b. ដំ្គណើ រការដ្ឋក់ កយសំុ 
MGB នឹងជួ្យអនកជំ្ងឺកនុងការប្រមូលព័ត៌មានលដ្លអាចអនុវតតានទាងំអស់ គហើយនឹងដ្ឋក់ កយសំុកមមវធិើ Medical Hardship 
ជូ្នគៅ HSN គដ្ើមបើពិនិតយគ ើងវញិ និងអនុម័ត ឬផ្តល់ជូ្នអនកជំ្ងឺនូវព័ត៌មានចាំច់គដ្ើមបើដ្ឋក់ កយសំុ។  អនកជំ្ងឺមាន 
ការទទួលខុសប្តូវកនុងការប្រមូល និងរញ្ជូ នឯកសារការចំណាយគលើគវជ្ជសាស្រសតលដ្លមានលកខណៈសមបតតិប្គរ់ប្ោន់។ MGB 
តប្មូវឱ្យរញ្ជូ ន កយសំុគៅ HSN កនុងរយៈគពល 5 នែងរនាា រ់ពើទទួលានឯកសារ និងការគផ្ាៀងតា ត់ទាងំអស់ពើអនកជំ្ងឺ។ 

c. ការសគប្មចចុងគប្កាយ 
HSN នឹងកំណត់លកខណៈសមបតតិប្គរ់ប្ោន់ររស់អនកជំ្ងឺសប្មារ់កមមវធិើ គហើយនឹងជូ្នដំ្ណឹងដ្ល់ MGB ថាគតើវកិកយរប្តមួយណា 
ជាការទទួលខុសប្តូវររស់អនកជំ្ងឺ គហើយវកិកយរប្តណាមួយអាចដ្ឋក់ជូ្ន HSN។ ការកំណត់កមមវធិើ Medical Hardship 
ប្តូវានកំណត់ចំគ ោះវកិកយរប្តទាងំគនាោះ លដ្លប្តូវរួមរញ្ចូ លជាមួយការដ្ឋក់ កយសំុគនោះ។ មិនមានរយៈគពលមានសិទធិ 
ទទួលានគទ គហើយវកិកយរប្តអាចគប្រើលតមតងគដ្ើមបើោបំ្ទការដ្ឋក់ កយសំុ។ 

d. ការការ រពើការប្រមូលប្ាក់ 
វធិានការប្រមូលប្ាក់ទាងំអស់ នឹងប្តូវរញ្ឈរ់ដំ្គណើ រការសប្មារ់តុលយភាពទឹកប្ាក់ទាងំអស់លដ្លប្តូវានកំណត់គដ្ឋយ 
HSN គដ្ើមបើមានសិទធិទទួលានការគចញនែាធានារា៉ា រ់រងគប្កាមកមមវធិើ Medical Hardship។ ការណ៍គនោះរមួរញ្ចូ លទាងំ 
តុលយភាពទឹកប្ាក់លដ្លអាចចត់តាងំគៅទើភាន ក់្រខាងគប្ៅ ឬទើភាន ក់្រប្រមូលប្ាក់លដ្លគធែើការកនុងនាមតំណាងឱ្យ 
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MGB។ ប្រសិនគរើ MGB ខកខានកនុងការអនុវតតកនុងរយៈគពល 5 នែងរនាា រ់ពើទទួលានការគផ្ាៀងតា ត់ទាងំអស់ពើអនកជំ្ងឺគនាោះ 
តុលយភាពទឹកប្ាក់ទាងំអស់លដ្លអាចមានលកខណៈសមបតតិប្គរ់ប្ោន់គៅគប្កាមកមមវធិើ Medical Hardship ប្តូវានការ រ 
ពើវធិានការប្រមូលប្ាក់។ 

4. ការទទួលខុសប្តូវររស់អនកជំ្ងឺលដ្លមានប្ាក់ចំណូលទារ 
ការទទួលខុសប្តូវលផ្នកហរិញ្ញវតថុសប្មារ់អនកជំ្ងឺលដ្លមានប្ាក់ចំណូលទារប្តូវានកំណត់ចំគ ោះការទូទាត់ប្ាក់រមួោន  
(ពើអនករង់ប្ាក់ណាមាន ក់ គលើកលលងលតកមមវធិើ Medicare) ឬការកាត់យកប្ាក់លដ្លកំណត់គដ្ឋយ HSN។  

a. ការទូទាត់ប្ាក់រមួោន គៅឱ្សែសាថ ន 
អនកជំ្ងឺលដ្លមានប្ាក់ចំណូលទារលដ្លមានអាយុគលើសពើ 18 ឆ្ន  ំប្តូវទទួលខុសប្តូវចំគ ោះការរង់ប្ាក់រមួោន សប្មារ់ 
គសវាកមមឱ្សែសាថ ន។ គដ្ឋយអនុគលាមតាមគោលការណ៍ទូគៅ ការទូទាត់ប្ាក់រមួោន នឹងប្តូវគសនើសំុគៅគពលផ្តល់គសវាកមម។ 
ការទូទាត់ប្ាក់រមួោន មិនចត់ទុកថាជាការទទួលខុសប្តូវររស់អនកជំ្ងឺ និងានប្រមូលប្ាក់គដ្ឋយអនុគលាមតាមដំ្គណើ រការ 
ប្រមូលប្ាក់គដ្ឋយខាួនឯងជាធមមតា។ មានប្ាក់អតិររមាប្រចឆំ្ន  ំ$250 ចំគ ោះការទូទាត់ប្ាក់រមួោន គៅឱ្សែសាថ ន។ 

b. ប្ាក់តមកល់សប្មារ់អនកជំ្ងឺលដ្លមានប្ាក់ចំណូលទារប្តូវានកំណត់ថាជាលផ្នក HSN ឬកមមវធិើ Medical 
Hardship 
ប្ាក់តមកល់នឹងប្តូវគសនើសំុពើអនកជំ្ងឺទាងំគនោះ លដ្លផ្តល់កិចចការគនោះគឺជាការគចញនែាធានារា៉ា រ់រងចមបងសប្មារ់តុលយភាព 
ទឹកប្ាក់គរើកចំហសប្មារ់គសវាចាំច់លផ្នកគវជ្ជសាស្រសតលដ្លមិនលមនសគស្រ គ្ ោះរនាា ន់ ឬមិនរនាា ន់ទាងំអស់ (Section 
III(B)(2)). សាថ នភាពរចចុរបននននការកាត់យកប្ាក់ប្គួសារប្រចឆំ្ន រំរស់អនកជំ្ងឺ នឹងប្តូវពិនិតយគ ើងវញិ គហើយ 
ការដ្ឋក់ប្ាក់តមកល់រហូតដ្ល់ 20% ននការកាត់យកប្ាក់ប្រចឆំ្ន រំរស់អនកជំ្ងឺ ឬការរមួចំលណកពើកមមវធិើ Hardship 
អាចប្រមូលប្ាក់ពើអនកជំ្ងឺរហូតដ្ល់អតិររមា $500 ដុ្លាា រ។ 

c. គគប្មាងទូទាត់ប្ាក់ 
អនកជំ្ងឺលដ្លមានប្ាក់ចំណូលទារ នឹងទទួលានការជូ្នដំ្ណឹងអំពើលទធភាពននគគប្មាងទូទាត់ប្ាក់ គដ្ើមបើរំគពញ 
តុលយភាពទឹកប្ាក់លដ្លគរើកចំហទាងំអស់តាមលកខខណឌ លដ្លានរញ្ញជ ក់គៅលផ្នក Section VI(B). 

d. គសវាកមមលដ្លមិនមានសិទធិទទួលាន 
អនកជំ្ងឺលដ្លមានប្ាក់ចំណូលទារនឹងតប្មូវឱ្យមានការរង់ប្ាក់សប្មារ់គសវាកមមលដ្លមិនមានសិទធិទទួលាន លដ្លប្តូវ 
រារ់រញ្ចូ ល រ៉ាុលនតមិនកំណត់ចំគ ោះគសវាកមមោម នកូន គសវាកមមលកសមផសស ឬគសវាសិកាជំ្ងឺនិងពាាលគជ្ើងលដ្លមិន 
ចាំច់លផ្នកគវជ្ជសាស្រសត (Section III(B)(2)) ជាមុនគទ ប្រសិនគរើអនកជំ្ងឺទទួលានការជូ្នដំ្ណឹងអំពើការចំណាយ 
អតិររមាននគសវាកមមទាងំគនោះ គហើយចុោះហតថគលខាគលើការទទួលសាគ ល់ថាគសវាកមមគនោះ មិនានគចញនែាធានារា៉ា រ់រងគដ្ឋយ 
HSN ឬកមមវធិើជំ្នួយរដ្ឋ Massachusetts ណាមួយគ ើយ។ 
គសវាកមមនឹងប្តូវានពនាគពលរហូតដ្ល់ការទូទាត់ប្ាក់ប្តូវានគធែើគ ើងប្សរតាមការលណនាគំៅលផ្ន Section III(B)(2). 

e. មនាើរគពទយសុខភាពផ្ាូវចិតត និងសាត រនើតិសមបទា  
ការទទួលខុសប្តូវលផ្នកហរិញ្ញវតថុសប្មារ់គសវាកមមទាងំគនោះ ប្តូវានគចញនែាធានារា៉ា រ់រងគៅលផ្នកជំ្នួយហរិញ្ញវតថុ 
និងគោលការណ៍រញ្ចុ ោះតនមាអនកជំ្ងឺលដ្លមិនមានធានារា៉ា រ់រង។ 

 



 
ប្រតិរតតិការវដ្តប្ាក់ចំណូល 

គោលការណ៍ឥណទាន និងប្រមូលប្ាក់ 
              ឆ្ន សំារគពើពនធ 2023 

 
5. ការសគប្មចសាថ នភាពលដ្លគៅរង់ច ំ

អនកជំ្ងឺលដ្ល MGB ានដ្ឋក់ជូ្នពិនិតយ កយសំុកមមវធិើលដ្លឧរតថមាគដ្ឋយរដ្ឋឬរដ្ឋឋ ភិាលគផ្សងគទៀត ជាទូគៅនឹងមាន 
វកិកយរប្តររស់ពួកគគរកាទុករហូតដ្ល់ការសគប្មចលដ្លគៅរង់ច ំ30 នែង។  រនាា រ់ពើ 30 នែង ពួកគគអាចដំ្គណើ រការជា 
ការរង់ប្ាក់គដ្ឋយខាួនឯងរហូតដ្ល់ការសគប្មចចិតតប្តូវានគធែើគ ើង។ តប្មូវការទាមទារប្ាក់តមកល់អាចប្តូវានគលើកលលង 
គដ្ឋយរង់ចកំារសគប្មចគដ្ឋយអនកប្រឹកាគយរល់លផ្នកហរិញ្ញវតថុអនកជំ្ងឺថា កយសំុររស់អនកជំ្ងឺានរំគពញ គហើយរពឹំងទុកថា 
នឹងប្តូវអនុម័ត។ 

 

F. សាថ នភាពពិគសសសប្មារ់ការទូទាត់រំណុលហិរញ្ញវតថុ - ការចុោះគ ម្ ោះ និងការទទួលខុសប្តូវ 
លផ្នកហិរញ្ញវតថុររស់អនកជំ្ងឺ  
គៅគប្កាមសាថ នភាពណាមួយ ព័ត៌មានឬនើតិវធិើរលនថមអាចប្តូវការចាំច់ គដ្ើមបើោបំ្ទដ្ល់ដំ្គណើ រការការទាមទារសំណង ររស់អនកជំ្ងឺ។  

1. សំណងកមមករ 
គសវាកមមទាក់ទងនឹងគប្ោោះថាន ក់ឧសាហកមមប្តូវានកំណត់អតតសញ្ញញ ណឱ្យានប្តឹមប្តូវគៅគពលចុោះគ ម្ ោះ។  ព័ត៌មានរលនថម 
លដ្លទាមទារពើអនកជំ្ងឺរួមមានកាលររគិចឆទ និងគពលគវលាននគប្ោោះថាន ក់ គ ម្ ោះនិងគលខទូរស័ពានិគយជ្ក និងប្កុមហ ុនផ្តល់សំណង 
កមមករនិងគលខទូរស័ពាររស់និគយជ្ក។ (សូមគមើលលផ្នក Section IV(D)(5) លដ្លទាក់ទងនឹងការដ្ឋក់ កយរណតឹ ងទាមទារ 
សំណងគៅប្កុមហ ុនផ្តល់សំណងកមមករមុនគពលដ្ឋក់ជូ្នពិនិតយ HSN។)  
 

2. គប្ោោះថាន ក់យនយនត (MVA) និងការទទួលខុសប្តូវររស់ភាគើទើរើ 
គសវាកមមទាក់ទងនឹងគប្ោោះថាន ក់យនយនត ឬការទទួលខុសប្តូវររស់ភាគើទើរើគផ្សងគទៀត ប្តូវានកំណត់អតតសញ្ញញ ណឱ្យាន 
ប្តឹមប្តូវគៅគពលចុោះគ ម្ ោះ។ កិចចខិតខំប្រឹងលប្រងគដ្ឋយឧសាហ៍ពាយម នឹងប្តូវគធែើគ ើងគដ្ើមបើប្រមូលព័ត៌មានរលនថមលដ្លចាំច់ 
សប្មារ់ការដ្ឋក់ជូ្នពិនិតយការទាមទារសំណង MVA រួមទាងំកាលររគិចឆទ និងគពលគវលាននគប្ោោះថាន ក់ ទើតាងំសប្មារ់ករណើ  
សំណំុគរឿងការទទួលខុសប្តូវររស់ភាគើទើរើ ប្កុមហ ុនធានារា៉ា រ់រងរែយនតលដ្លគគសាគ ល់ណាមួយ (គលើកលលងលតគៅ New 
Hampshire (NH) លដ្ល MGB មិនអាចដ្ឋក់ជូ្នពិនិតយការទាមទារសំណងគៅកាន់ប្កុមហ ុនដឹ្កជ្ញ្ជូ ន MVA) និងគ ម្ ោះគមធាវ ើ 
ណាមាន ក់លដ្ល ក់ព័នធនឹងការទាមទារសំណង (ប្រសិនគរើវាអាចមាន)។ (សូមគមើលលផ្នក Section IV(D)(3) លដ្ល 
ទាក់ទងនឹងការដ្ឋក់ កយរណតឹ ងទាមទារសំណងគៅប្កុមហ ុនទទួលខុសប្តូវ MVA គៅ MA មុនគពលដ្ឋក់ជូ្នពិនិតយ HSN។)  

• គៅកនុង NH ការទាមទារសំណងនឹងប្តូវដ្ឋក់ឯកសារគដ្ឋយមានការធានារា៉ា រ់រងលផ្នកគវជ្ជសាស្រសតររស់អនកជំ្ងឺ 
ឬគចញវកិកយរប្តគដ្ឋយតា ល់គៅអនកជំ្ងឺគដ្ឋយលផ្ែកគលើការលណនារំរស់អនកជំ្ងឺ។ 
គសវាកមមលដ្លគចញវកិកយរប្តដ្ល់អនកជំ្ងឺសប្មារ់ MVA មិនកំណត់ការរញ្ចុ ោះតនមាគទ (សូមគមើលលផ្នក Section IV(D)(4)). 

 

3. ជ្នរងគប្ោោះននឧប្កិដ្ឋកមមហិងានិងអំគពើហិងាគលើស្រសតើ (MA) 
ប្រសិនគរើអាចគធែើគៅាន គសវាកមមទាក់ទងនឹងជ្នរងគប្ោោះលដ្លធាា ក់គៅគប្កាមប្រគភទទាងំគនោះ ប្តូវានកំណត់អតតសញ្ញញ ណ 
ឱ្យានប្តឹមប្តូវគៅគពលចុោះគ ម្ ោះ គដ្ឋយមានគពលគវលានិងទើកលនាងគប្ោោះថាន ក់ រួមទាងំការរគងកើតការគចញនែាធានារា៉ា រ់រង 
ពិគសសលដ្លប្តូវការណាមួយកនុងករណើ ានរ ា្ ញ។ កនុងករណើ ខាោះ មានមូលនិធិមានកំណត់លដ្លអាចរកានពើការយិល័យ 
អគគគមធាវ ើ MA គដ្ើមបើទូទាត់ការចំណាយគលើគវជ្ជសាស្រសតលដ្លមិនប្តូវានគចញនែាធានារា៉ា រ់រងតាមរគរៀរគផ្សងគទៀតតាមរយៈ 



 
ប្រតិរតតិការវដ្តប្ាក់ចំណូល 

គោលការណ៍ឥណទាន និងប្រមូលប្ាក់ 
              ឆ្ន សំារគពើពនធ 2023 

 
ការធានារា៉ា រ់រងលផ្នកគវជ្ជសាស្រសត ឬកមមវធិើធានារា៉ា រ់រងសុខភាព (Health Safety Net)។ កនុងករណើ ានរ ា្ ញ អនកជំ្ងឺប្តូវាន 
រញ្ជូ នគៅការប្រឹកាគយរល់លផ្នកហិរញ្ញវតថុសប្មារ់ការរំគពញឯកសារសមរមយសប្មារ់សំណងពើមូលនិធិជ្នរងគប្ោោះននឧប្កិដ្ឋកមមហឹ
ងា ឬរុគគលិកទទួលអនកជំ្ងឺ ប្តូវលតប្រមូលឯកសារសប្មារ់គណនើវកិកយរប្តជូ្នគៅមូលនិធិអំគពើហិងាគលើស្រសតើ (VVA)។ 
ជ្នរងគប្ោោះ VVA មិនទទួលានការគចញវកិកយរប្តសប្មារ់គសវាកមមលដ្លមានលកខណៈសមបតតិប្គរ់ប្ោន់ណាមួយគ ើយ។ 
 

4. រគចចកវទិាព័ត៌មានសុខភាពសប្មារ់ចារ់សតើពើសុខភាពគសដ្ឋកិចច និងគាើនិកឆ្ន  ំ2010 (Economic 
and Clinical Health Act of 2010 (HITECH)) 
ផ្តល់ជូ្នអនកជំ្ងឺនូវសិទធិគៅគពលផ្តល់គសវាកមម គដ្ើមបើគសនើសំុឱ្យព័ត៌មានសុខភាពអនកជំ្ងឺ (Patient Health Information (PHI)) 
ររស់ពួកគគលដ្លទាក់ទងនឹងរាយការណ៍ឬគសវាកមមជាក់លាក់មួយមិនានរញ្ជូ នគៅការធានារា៉ា រ់រងសុខភាពររស់ពួកគគសប្មារ់
គោលរំណងននការទូទាត់ប្ាក់។  
• អនកជំ្ងឺប្តូវានរពឹំងថា នឹងទូទាត់តុលយភាពទឹកប្ាក់លដ្លគៅគសសសល់ណាមួយគពញគលញគៅគពលផ្តល់គសវាកមម 

ឬគៅគពលទទួលានរាយការណ៍។  
• HITECH អនុញ្ញញ តឱ្យអនកជំ្ងឺមិនមានវកិកយរប្តធានារា៉ា រ់រងលតរ៉ាុគណាណ ោះ។  
• វាមិនរដិ្គសធការទទួលខុសប្តូវលផ្នកហិរញ្ញវតថុររស់អនកជំ្ងឺចំគ ោះការទូទាត់ប្តាក់គណនើគទ។  

 

5. ការដ្ឋក់ កយសំុសមាង ត ់HSN 
 កយសំុសមាង ត់អាចប្តូវានដ្ឋក់ជូ្នពិនិតយគប្កាមសាថ នភាពពើរ។ 
• អនើតិជ្ន៖  កយសំុសមាង ត់អាចដ្ឋក់ជូ្នពិនិតយសប្មារ់អនើតិជ្នលដ្លរ ា្ ញគសវាកមមគរៀរចំលផ្នការប្គួសារ 

និងគសវាកមមទាក់ទងនឹងជំ្ងឺកាមគរាគ។ ពាកយសំុទាងំគនោះ អាចដំ្គណើ រការគប្កាមប្ាក់ចំណូលររស់អនើតិជ្ន 
គដ្ឋយមិនគិតពើប្ាក់ចំណូលប្គួសារគ ើយ។  

• រុគគលលដ្លប្តូវគគវាយដំ្ឬរគំលាភរំ ន៖ រុគគលទាងំគនោះ ក៏អាចគសនើសំុការគចញនែាធានារា៉ា រ់រង HSN គដ្ឋយលផ្ែកគលើ 
ប្ាក់ចំណូលតា ល់ខាួនររស់ពួកគគផ្ងលដ្រ។ អនកជំ្ងឺទាងំគនោះ អាចប្តូវានយល់ប្ពមចំគ ោះគសវាកមមគពញគលញលដ្ល 
គចញនែាធានារា៉ារ់រងគដ្ឋយ HSN។  

 

6. រុគគលោម នឯកសារ 
អនកជំ្ងឺអាចមានការប្ពួយារមាអំពើផ្លរ៉ាោះ ល់អគនាត ប្រគវសន៍ននការដ្ឋក់ កយសំុសាថ នភាពអនកជំ្ងឺលដ្លមានប្ាក់ចំណូលទារ។  

• អនកជំ្ងឺលដ្លមានមគធាាយមានកំណត់ 
ប្តូវានគលើកទឹកចិតតឱ្យដ្ឋក់ កយសំុកមមវធិើលដ្លឧរតថមាគដ្ឋយរដ្ឋឬរដ្ឋឋ ភិាលគផ្សងគទៀត។  

• ប្រសិនគរើអនកជំ្ងឺរនតរ ា្ ញពើការប្ពួយារមា អនកជំ្ងឺអាចប្តូវានរញ្ជូ នគៅទើភាន ក់្រខាងគប្ៅគដ្ើមបើប្រឹកាគយរល់។  
• អនកជំ្ងឺលដ្លរដិ្គសធមិនគសនើសំុជំ្នួយ នឹងរនតចត់ទុកថាជាការរង់ប្ាក់គដ្ឋយខាួនឯង។  
• គសវារនាា ន់ និងគសវាសគស្រ គ្ ោះរនាា ន់ (រមួទាងំថាន រំហូតដ្ល់ពើរសាត ហ៍លដ្លប្តូវការគដ្ើមបើគឆ្ាើយតរគៅនឹងការគំរាមកំលហង

ភាា មៗចំគ ោះសុខភាពររស់អនកជំ្ងឺ) ប្តូវលតរនតផ្តល់ជូ្ន (Section IV(B)(1)). 
• គសវាមិនរនាា ន់ និងគសវាមិនលមនសគស្រ គ្ ោះរនាា ន់ (Section III(B)(2)) អាចប្តូវពនាគពលឬលុរគចលរហូតដ្ល់គពល

អនកជំ្ងឺអាចរង់ប្ាក់ គរៀរចំហរិញ្ញវតថុសមរមយ ទទួលានការធានារា៉ារ់រង ឬចុោះគ ម្ ោះកនុងកមមវធិើជំ្នួយហរិញ្ញវតថុលដ្ល
នឹងគចញនែាធានារា៉ារ់រងគសវាកមមគនោះ។ 
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គោលការណ៍ឥណទាន និងប្រមូលប្ាក់ 
              ឆ្ន សំារគពើពនធ 2023 

 
7. ការសិកាប្សាវប្ជាវ 

គសវាកមមលដ្លទាក់ទងនឹងការសិកាប្សាវប្ជាវប្តូវានកំណត់អតតសញ្ញញ ណគៅគពលចុោះគ ម្ ោះសប្មារ់គសវាកមមគនាោះ 
គដ្ើមបើធានាថាការគិតនែាគសវាទាងំគនោះប្តូវានដ្ឋក់ជូ្នមូលនិធិប្សាវប្ជាវលដ្លានកំណត់។ 

 

8. អនកររចិច គសរ ើរាងគ 
MGB នឹងកំណត់អតតសញ្ញញ ណមាច ស់ជំ្នួយសរ ើរាងគគៅគពលផ្តល់គសវា គហើយធានាថាការទាមទារសំណងសប្មារ់គសវាទាងំគនោះ 
ប្តូវានអនុវតតគៅការធានារា៉ារ់រងសមប្សរ ឬប្រភពមូលនិធិគផ្សងគទៀត។ 

 

9. អនកជំ្ងឺអនតរជាតិ 
រលនថមពើគលើនើតិវធិើលដ្លមានលចងខាងគប្កាមសប្មារ់ប្កុមហ ុនធានារា៉ា រ់រង (Section V(C)) និងអនកជំ្ងឺលដ្លមិនមាន
ធានារា៉ារ់រង (Section V(D)), គនាោះ MGB នឹងខិតខំប្រឹងលប្រងគដ្ឋយសមគហតុផ្ល គដ្ើមបើប្រមូលព័ត៌មានអាសយដ្ឋឋ ន
កនុងប្សុកនិងអចិនស្រនតយស៍ប្មារ់អនករស់គៅររគទស គហើយទទួលយកអែើលដ្លជាវធិានការសមប្សររលនថម គឺប្តូវការចាំច់
គដ្ើមបើធានាការរង់ប្ាក់ជាមុនសប្មារ់គសវាកមមលដ្លមិនមានធានារា៉ា រ់រងទាងំអស់។ 

 

G. ប្ពឹតតិការណ៍លដ្លអាចរាយការណ៍ានគសាម ោះប្តង់ (SRE)  
MGB រកាការគោរពតាមតប្មូវការទាមទារការគចញវកិកយរប្តលដ្លអាចអនុវតតាន រមួទាងំរទរបញ្ញតតិររស់ប្កសួងសុខាភិាលរដ្ឋ 
(Department of Public Health) (105 CMR 130.332) សប្មារ់ការមិនរង់នែាគសវាជាក់លាក់ ឬការអនុញ្ញញ តឱ្យចូលមនាើរគពទយ
គ ើងវញិលដ្ល MGB កំណត់ថាជាលទធផ្លននប្ពឹតតិការណ៍លដ្លអាចរាយការណ៍គសាម ោះប្តង់ (SRE)។ ប្ពឹតតិការណ៍ SRE លដ្លមិន
គកើតគ ើងគៅមនាើរគពទយ Acute Care Hospitals និងអនកផ្តល់គសវាកមម MGB គផ្សងគទៀត (សូមគមើលឧរសមពន័ធ Appendix A) 
មិនប្តូវរារ់រញ្ចូ លពើការកំណត់ននការមិនរង់ប្ាក់គនាោះគនោះ។ MGB ក៏មិនលសែងរកការរង់ប្ាក់ពើអនកជំ្ងឺលដ្លមានប្ាក់ចំណូលទារ
លដ្លានកំណត់ថាមានសិទធិទទួលានកមមវធិើធានារា៉ា រ់រងសុខភាព (Health Safety Net) លដ្លការទាមទារសំណងប្តូវាន
រដិ្គសធដំ្រូងគដ្ឋយកមមវធិើធានារា៉ា រ់រង គដ្ឋយសារលតមានកំហុសកនុងការគចញវកិកយរប្តរដ្ឋាលគដ្ឋយ MGB។ MGB ក៏រកាព័ត៌មាន
ទាងំអស់គដ្ឋយអនុគលាមតាមចារ់សតើពើសិទធិឯកជ្នភាព សុវតថភិាព និងចារ់សតើពើការលួចអតតសញ្ញញ ណររស់សហព័នធ និងរដ្ឋ
ផ្ងលដ្រ។ 

 

H. ការកំណត់រំណុលជ្ំ ក់ (Bad Debt)   
តាមធមមតាគណនើនឹងប្តូវានរដិ្គសធពើរំណុលជំ្ ក់ (Bad Debt) កនុងករណើ មានកិចចខិតខំប្រឹងលប្រងប្រមូលប្ាក់នផ្ាកនុង
ប្តូវានអស់។ តាមធមមតាវាគកើតគ ើងរនាា រ់ពើគណនើានរញ្ច រ់វដ្តវកិកយរប្តរយៈគពល 120 នែង (Section IV(B)). 
គណនើមួយចំនួនអាចប្តូវានកំណត់មុនជាង 120 នែង គដ្ឋយសារសាថ នភាពកាត់រនថយ ដូ្ចជាអសមតថភាពកនុងការកំណត់
ទើតាងំអនកធានា (ឧទាហរណ៍រាយការណ៍មិនគផ្ាើជូ្នគហើយប្រព័នធគិតនែាគសវាប្រចលំខ)។ គណនើគៅកនុងរំណុលជំ្ ក់ 
(Bad Debt) ជាទូគៅនឹងទទួលានកិចចខិតខំប្រឹងលប្រងប្រមូលប្ាក់រលនថមជាចមបងគដ្ឋយទើភាន ក់្រប្រមូលប្ាក់ខាងគប្ៅ
ឬគមធាវ ើប្រមូលប្ាក់។ MGB នឹងធានាថារាល់ការតាមដ្ឋនរំណុលជំ្ ក់ (Bad Debt) គទាោះជាគដ្ឋយរុគគលិកខាងកនុង 
ឬទើភាន ក់្រខាងគប្ៅក៏គដ្ឋយ ក៏ប្រកាន់ខាជ រ់នូវចណុំចខាងគប្កាម៖ 
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1. រាយការណ៍ឥណទាន 

MGB និងភាន ក់្រររស់ខាួន មិនរាយការណ៍ពើរំណុលជំ្ ក់ (Bad Debt) ររស់អនកជំ្ងឺគៅកាន់ការយិល័យឥណទាន
ណាមួយគ ើយ។ MGB និងភាន ក់្រររស់ខាួន អាចគប្រើប្ាស់គសវាកមមការយិល័យឥណទានគដ្ើមបើកំណត់ការវាយតនមា
ឥណទានររស់អនកជំ្ងឺកនុងគោលរំណងកំណត់សមតថភាពររស់អនកជំ្ងឺ គដ្ើមបើរំគពញកាតពែកិចចហរិញ្ញវតថុររសព់ួកគគ។ 

2. រណតឹ ងវវិាទ 
MGB និងភាន ក់្រររស់ខាួន អាចរនតរណតឹ ងវវិាទជំ្ទាស់នឹងអនកជំ្ងឺ គដ្ើមបើធានាានការកាត់កតើររស់តុលាការសប្មារ់ 
រំណុលលដ្លជំ្ ក់ MGB។ កនុងករណើណាក៏គដ្ឋយ ក៏ដ្ើកានាខំាួន (លដ្លគគសាគ ល់ថាជា "ការភាជ រ់ឯកសារនាខំាួន") 
មិនប្តូវានគប្រើប្ាស់ជាលផ្នកននកិចចខិតខំប្រឹងលប្រងប្រមូលប្ាក់គនាោះគទ។  

3. សិទធិយកប្ទពយកូនរំណុល 
MGB នឹងរនតការភាជ រ់ឯកសារ ការប្រតិរតតិ និងការលក់ប្ទពយសមបតតិ រនាា រ់ពើការពិនិតយគ ើងវញិ និងការយល់ប្ពមពើ 
មនាើរគពទយ Acute Care Hospital ឬ CFO ររស់អនកផ្តល់គសវាកមម MGB គផ្សងគទៀត។ ប្រសិនគរើអនកជំ្ងឺប្តូវាន 
ចត់តាងំគដ្ឋយការយិល័យកមមវធិើ Medicaid ថាជាប្ាក់ចំណូលទារ ឬមានលកខណៈសមបតតបិ្គរ់ប្ោន់សប្មារ់ 
កមមវធិើជំ្នួយណាមួយគនាោះ MGB នឹងមិនលសែងរកការប្រតិរតតិតាមផ្ាូវចារ់ជំ្ទាស់នឹងលំគៅដ្ឋឋ នតា ល់ខាួនររស់អនកជំ្ងឺ 
ឬអនកធានាគដ្ឋយោម នការយលប់្ពមជាក់លាក់ពើប្កុមប្រឹកាភិាលគនាោះគទ។  

4. ទើភាន ក់្រប្រមូលប្ាក់ 
• ទើភាន ក់្រណាមួយលដ្លលសែងរកការប្រមូលប្ាក់តុលយភាពទឹកប្ាក់អនកជំ្ងឺកនុងនាមតំណាងឱ្យ MGB 

នឹងតប្មូវឱ្យប្រតិរតតិតាមគោលការណ៍ឥណទាន និងការប្រមូលប្ាក់គនោះ។  
• ការរតឹងតវា៉ា ររស់អនកជំ្ងឺសំខាន់ៗនឹងប្តូវរាយការណ៍គៅ MGB គដ្ើមបើពិនិតយគ ើងវញិ និងតាមដ្ឋន។  
• ភាន ក់្រទាងំអស់នឹងគោរពយ៉ា ងគពញគលញចំគ ោះរទរបញ្ញតតិននការប្រមូលប្ាក់រំណុលគដ្ឋយយុតតិធម៌ររស់ 

សហព័នធលដ្លប្តូវអនុវតត ក៏ដូ្ចជារទរបញ្ញតតិននការប្រមូលប្ាក់រំណុលលដ្លអាចកំណត់គដ្ឋយអគគគមធាវ ើរដ្ឋ 
Massachusetts។  

• ភាន ក់្រទាងំអស់នឹងរាយការណ៍ពើការប្រមូលប្ាក់ ឬសកមមភាពគណនើគផ្សងគទៀត រមួទាងំការសគប្មចចិតតរញ្ឈរ់ 
កិចចខិតខំប្រឹងលប្រងប្រមូលប្ាក់តាមគពលគវលាជាក់លាក់។  

• ជាទូគៅទើភាន ក់្រនឹងរញ្ឈរ់កិចចខិតខំប្រឹងលប្រងប្រមូលប្ាក់គលើគណនើណាមួយលដ្លដ្ឋក់ជាមួយពួកគគភាា មៗ 
គៅគពលពួកគគកំណត់ថាមិនមានសកាត នុពលសប្មារ់ការប្រមូលប្ាក់ និងគៅគពលមិនមានសកមមភាព 
ឬការទូទាត់ប្ាកគ់លើគណនើមិនគលើសពើមួយឆ្ន ។ំ  
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VI. ការគរៀរចំការទូទាត់ប្ាក់  
A. ទិដ្ឋភាពទូគៅ 

ការទូទាត់ប្ាក់អាចប្តូវគធែើគ ើងតាមការកំណត់គផ្សងៗោន គៅមនាើរគពទយ Acute Care Hospital ឬអនកផ្តល់គសវាកមម MGB 
គផ្សងគទៀត។ ការគរៀរចំសប្មារ់ការទូទាត់ពនាគពល គគប្មាងទូទាត់ប្ាក់ ឬការទូទាត់ប្ាក់តមកល់ទុកគដ្ឋយលផ្នកខាោះ ជាធមមតាប្តូវ 
ានគធែើគ ើងគដ្ឋយគសវាកមមលដ្លអនុញ្ញញ តឱ្យចូលមនាើរគពទយ ឬដំ្គណាោះប្សាយការគចញវកិកយរប្តអនកជំ្ងឺលតរ៉ាុគណាណ ោះ។ 
ការគរៀរចំការទូទាត់ប្ាក់ទាងំអស់នឹងប្រតិរតតតិាមលកខណៈវនិិចឆ័យលដ្លានកំណត់ទុកជាមុន 

1. សំណំុលរររទននការរង់ប្ាក់ 
• ការរង់ប្ាក់ជាមុនអាចប្តូវានគធែើគ ើងតាមលដ្លមានការរញ្ញជ ក់/មូលរបទានរប័្តធនាោរឬលសកធនាោរ ការគផ្ារប្ាក់ 

ឬរ័ណណឥណទាន/ឥណពនធ។ សាច់ប្ាក់មិនទទួលយកគៅទើតាងំមនាើរគពទយភាគគប្ចើនគទ។ មូលរបទានរ័ប្តឬលសក 
តា ល់ខាួនពើធនាោរអាគមរកិ ប្តូវានទទួលយកជាធមមតាសប្មារ់តុលយភាពទឹកប្ាក់តិចជាង $5,000 ដុ្លាា រ លុោះប្តាលត 
មានប្រវតតិននមូលរបទានរ័ប្តឬលសកលដ្លខកខានចំគ ោះមូលនិធិមិនប្គរ់ប្ោន់។ មូលរបទានរ័ប្តឬលសកតា ល់ខាួនអាច 
ប្តូវានគសនើសំុឱ្យានប្គរ់ប្ោន់ជាមុនសប្មារ់គសវាកមមលដ្លានកំណត់គពលគវលាគប្ោងទុក គដ្ើមបើទុកគពលសប្មារ់ 
ការគផ្ាៀងតា ត់មូលរបទានរ័ប្តឬលសក។ អនកជំ្ងឺលដ្លមានប្រវតតិរំណុលជំ្ ក់មាច ស់ប្ាក់កមចើ អាចប្តូវានពិនិតយគ ើងវញិ 
ជាលកខណៈរុគគល គដ្ើមបើកំណត់រគរៀរទូទាត់ប្ាក់សមរមយ។ 

• ការទូទាត់ប្ាក់គដ្ឋយមូលរបទានរ័ប្តឬលសកតា ល់ខាួន ប្តូវានគធែើគ ើងគៅកាន់អាសយដ្ឋឋ នគផ្ាើគៅគលើរាយការណ៍ 
អនកជំ្ងឺ   

• ការគចញវកិកយរប្ត និងការទូទាត់ប្ាក់តាមគអ ចិប្តូនិក៖ ទើតាងំ MGB ជាគប្ចើន ផ្តល់ជូ្នការចូលគប្រើគអ ចិប្តូនិក 
គៅកាន់រាយការណ៍និងការទូទាត់ប្ាក់ពើរាយការណ៍ទាងំគនាោះតាមគអ ចិប្តូនិក គដ្ឋយគប្រើរ័ណណឥណទាន/ឥណពនធ 
ឬការគផ្ារប្ាក ់ACH ររស់ធនាោរ។ 

• ការទូទាត់ប្ាក់ប្តូវានទទួលយកគដ្ឋយការគៅទូរស័ពាគៅកាន់មជ្ឈមណឌ លគៅទូរស័ពាដំ្គណាោះប្សាយការគចញវកិកយរ
ប្តអនកជំ្ងឺ ឬមជ្ឈមណឌ លគសវាកមមអតិែិជ្នលដ្លានកំណត់គផ្សងគទៀត។  

• MGB នឹងរកាដំ្គណើ រការមួយគដ្ើមបើតាមដ្ឋនលសក ‘ជំ្ ក់’ គហើយផ្ាុយមកវញិការរង់ប្ាក់ណាមួយលដ្លអាចអនុវតត 
ចំគ ោះគណនើររស់អនកជំ្ងឺ។ ការរញ្ជូ នលសក ‘ជំ្ ក់’ អាចជាគហតុផ្លសប្មារ់ការអនុវតតគណនើគៅរំណុលជំ្ ក់ 
(Bad Debt)។ 

2. រូរិយរ័ណណ 
លុោះប្តាលតមានការប្ពមគប្ពៀងោន តាមរគរៀរគផ្សងគទៀតគនាោះ ការទូទាត់ប្ាក់នឹងគធែើគ ើងជារូរិយរ័ណណអាគមរកិ។ 
ការរង់ប្ាក់លដ្លគធែើគ ើងជារូរិយរ័ណណលដ្លមិនលមនជារូរិយរ័ណណររស់សហរដ្ឋអាគមរកិ នឹងប្តូវានអនុវតត 
តាមអប្តារតូរប្ាក់លដ្លរញ្ញជ ក់គដ្ឋយធនាោរររស់ MGB តិចជាងនែាគសវារតូរប្ាក់ណាមួយ។ 
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B. គគប្មាងទូទាត់ប្ាក់  
គគប្មាងទូទាត់ប្ាក់គដ្ឋយមិនគិតការប្ាក់អាចមានសប្មារ់អនកជំ្ងឺទាងំអស់តាមការគសនើសំុ។ ការទទួលយកចុងគប្កាយននគគប្មាង 
ទូទាត់ប្ាក់គឺសថតិគៅគប្កាមការប្តួតពិនិតយគ ើងវញិគពញគលញននសាថ នភាព និងប្រវតតិទូទាត់ប្ាក់ររស់អនកជំ្ងឺ។ គគប្មាងទូទាត់ 
ប្ាក់អាចប្តូវានរគងកើតគ ើងតាម Patient Gateway ឬគដ្ឋយទាក់ទងដំ្គណាោះប្សាយការគចញវកិកយរប្ត អនកជំ្ងឺតាមទូរស័ពា 
គលខ (617) 726-3884.  ដំ្គណាោះប្សាយការគចញវកិកយរប្តអនកជំ្ងឺនឹងដំ្គណើ រការ និងប្តួតពិនិតយគគប្មាងទូទាត់ប្ាក់អនកជំ្ងឺ 
ទាងំអស់។ ជាទូគៅលផ្នការនឹងគចញនែាតុលយភាពទឹកប្ាក់គរើកចំហគៅទើតាងំ MGB ទាងំអស់ (Appendix A)។ 
  

ោម នការប្ាក់លដ្លប្តូវគិតគលើតុលយភាពទឹកប្ាក់លដ្លអនកជំ្ងឺានយល់ប្ពមគលើគគប្មាងទូទាត់ប្ាក់ គហើយអនកជំ្ងឺកំពុងមាន 
ការទូទាត់ប្ាក់រចចុរបនន។  
 

លផ្នការនានានឹងប្តូវពិនិតយគ ើងវញិជាប្រច ំគដ្ើមបើធានាថាការរង់ប្ាក់ទាងំអស់មានការគធែើ រចចុរបននភាព។ ប្រសិនគរើអនកជំ្ងឺ 
ខកខានការទូទាត់ប្ាក់ពើរដ្ងជារ់ៗោន គនាោះ MGB អាចដ្ឋក់គណនើគៅកនុងរំណុលជំ្ ក់ (Bad Debt)។ គៅគពលមាន 
ការជូ្នដំ្ណឹងពើអនកជំ្ងឺអំពើសាថ នភាពហរិញ្ញវតថុលដ្លានតា ស់រតូរគនាោះ MGB អាចវាយតនមាគ ើងវញិនូវកាតពែកិចចទូទាត់ប្ាក់ 
លដ្លគៅសល់ររស់អនកជំ្ងឺ។ 

1. គគប្មាងទូទាត់ប្ាក់សប្មារ់ការកាត់យកប្ាក់លផ្នកខាោះនន HSN និងកមមវធិើគវជ្ជសាស្រសត 
Medical Hardship 
• ការទូទាត់ប្ាក់ដំ្រូងមានចំនួនតិចជាង $500 ដុ្លាា រ ឬ 20% ននតុលយភាពទឹកប្ាក់លដ្លកាត់យកប្ាក់គនាោះ 

អាចប្តូវានទាមទារ រារ់រញ្ចូ លទាងំប្ាក់តមកល់ទុកទាងំអស់លដ្លទទួលយកមុនគពលផ្តល់គសវាកមមគៅកនុង 
ប្ពឹតតិការណ៍មិនរនាា ន់/មិនសគស្រ គ្ ោះរនាា ន់។ 

VII. តុលយភាពឥណទាន និងការសងប្ាក់វញិ  
ជាទូគៅ MGB នឹងសងប្ាក់ជូ្នអនកជំ្ងឺនូវតុលយភាពឥណទានណាមួយ លដ្លអាចរណាត លមកពើមូលនិធិគលើសប្តូវានប្រមូល 
ពើអនកជំ្ងឺ។ កនុងករណើ លដ្លកិចចខិតខំប្រឹងលប្រងកនុងការសងប្ាក់តុលយភាពឥណទានររស់អនកជំ្ងឺ/អនកធានាមិនានសគប្មចគនាោះ 
MGB នឹងរញ្ជូ នតុលយភាពឥណទានគៅកាន់ហរិញ្ញិកននសហគមន៍រដ្ឋ Massachusetts ប្សរតាមរទរបញ្ញតតិសតើពើអចលនប្ទពយ 
លដ្លគគគាោះរង់គចលររស់រដ្ឋ។ ព័ត៌មានលមែិតរលនថមប្តូវានរកគ ើញគៅកនុងគោលការណ៍ឥណទាន និងការសងប្ាក់ររស់ 
អនកជំ្ងឺ/អនកធានា។  
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ឧរសមព័នធ A: អងគភាព Mass General Brigham លដ្លជាសាខា  
គោលការណ៍គនោះ អនុវតតចគំ ោះអងគភាព Mass General Brigham ដូ្ចខាងគប្កាម៖ 

Acute Care Hospitals 
Massachusetts General Hospital (MGH) 
Brigham and Women’s Hospital (BWH) 
North Shore Medical Center (NSMC) 
Newton-Wellesley Hospital (NWH) 
Brigham and Women’s Faulkner Hospital (BWFH) 
Martha’s Vineyard Hospital (MVH) 
Nantucket Cottage Hospital (NCH) 
Cooley Dickinson Hospital (CDH) 
Wentworth Douglass Hospital (WDH) 
Massachusetts Eye and Ear (MEE) 

Behavioral Heath Hospitals  
McLean Hospital (MCL) 

Post-Acute Hospitals  
Spaulding Rehabilitation Hospital Boston (SRH) 
Spaulding Hospital for Continuing Medical Care Cambridge (SHC) 
Spaulding Rehabilitation Hospital Cape Cod (SCC) 

អងគការប្គូគពទយ 
Massachusetts General Physicians Organization (MGPO) 
Brigham and Women’s Physicians Organization (BWPO) 
North Shore Physicians Group (NSPG) 
Newton Wellesley Medical Group (NWMG) 
Cooley Dickinson Medical Group (CDMG) 
Nantucket Medical Group (NMG) 
Mass Eye and Ear Associates 
Wentworth Health Mass General Brigham (WHP) 
Mass General Brigham Community Physicians - wholly owned groups 

Pentucket Medical Associates (PMA) 
Mystic Health Care  

Home Care 
Mass General Brigham Home Care 

Mass General Brigham Ambulatory Care 
Mass General Brigham Urgent Care 
 

សូមគត់សមាគ ល់ថាប្គូគពទយលដ្ល ក់ព័នធនឹងអងគភាពទាងំគនោះ រ៉ាុលនតអនកលដ្លគចញវកិកយរប្ត "ឯកជ្ន" ប្តវូានគលើកទឹកចតិត រ៉ាុលនតមិនតប្មូវឱ្យ 
អនុវតតតាមគោលការណ៍គនោះគទ។ ពត័៌មានលមែិតអាចរកគ ើញគៅគលើ Mass General Brigham Provider Affiliate List 
 

https://www.massgeneralbrigham.org/content/dam/mgb-global/en/patient-care/patient-and-visitor-information/financial-assistance/documents/financial-counselors/Provider-Affiliate-List.pdf
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ឧរសមព័នធ B: ការដ្ឋក់ កយសំុជំ្នួយហរិញ្ញវតថុ  
កមមវធិើជំ្នួយហរិញ្ញវតថុ Mass General Brigham 
អាចរកគ ើញគៅទើគនោះ៖https://www.massgeneralbrigham.org/content/dam/mgb-global/en/patient-care/patient-and-
visitor-information/financial-assistance/documents/assistance-information/english/financial-assistance-application-
english.pdf  

 កយសំុអាចមានជា 10 ភាសាគៅគលើគគហទំព័រ  www.massgeneralbrigham.org: អង់គគាស អារា៉ារ ់ចិន នហទើ គប្កអូល ឥណឌូ គនសុើ 
លខមរ ព័រទុយោគ ល់ រុសសុើ គអសា៉ាញ និងគវៀតណាម។ 

 

 
 

ឧរសមព័នធ C: ការរាយការណ៍ សវនកមម និងការគោរពតាមរទរបញ្ញតតិ 
គោលការណ៍ទាងំគនោះ មានគោលរំណងជួ្យធានាការគោរពតាមរទរបញ្ញតតិររស់រដ្ឋលដ្លអាចអនុវតតានគៅរដ្ឋ New Hampshire 
និង Massachusetts រមួទាងំលកខណៈវនិិចឆ័យសប្មារ់គោលការណ៍ឥណទាននិងការប្រមូលប្ាក់គប្កាម MGL c.58 និងរទរបញ្ញតតិ 
 ក់ព័នធលដ្លានផ្សពែផ្ាយជាពិគសសគដ្ឋយការយិល័យប្រតិរតតិ MA ននគសវាកមមសុខាភិាលនិងពលរដ្ឋ 101 CMR 614 និង 101 
CMR 613 (កមមវធិើធានារា៉ា រ់រងសុខភាព Health Safety Net) លដ្លគប្កាយមកគៅថា “រទរបញ្ញតតិររស់រដ្ឋ”។ គលើសពើគនោះ 
គោលការណ៍គនោះគដ្ឋោះប្សាយតប្មូវការទាមទារសប្មារ់គសៀវគៅលណនាអំំពើការទូទាត់សំណងររស់អនកផ្តល់គសវាកមម Medicare 
(លផ្នកទើ 1 ជំ្ពូកទើ 3) មជ្ឈមណឌ លសប្មារ់គសវាកមម Medicare និង Medicaid, តប្មូវការទាមទាររំណុលជំ្ ក់ររស់កមមវធិើ 
Medicare (42 CFR 413.89 និងប្កមប្ាក់ចំណូលនផ្ាកនុងលផ្នក 501 (r) ដូ្ចលដ្លានទាមទារគៅគប្កាមលផ្នកទើ 9007 (a) 
ននចារ់ការ រអនកជំ្ងឺនិងចារ់លែទាសុំខភាពលដ្លមានតនមាសមរមយគៅសហពន័ធ (Pub. L. No. 111-148). 

 

MGB នឹងគោរពតាមតប្មូវការរាយការណ៍ទាងំអស់ ដូ្ចលដ្លានកំណត់គដ្ឋយ MGL c. 118G និងចំណុច 101 CMR 613, 614 
លដ្ល ក់ព័នធ និងប្ពឹតតិរប្តរដ្ឋាលលដ្ល ក់ព័នធ។ MGB នឹងរកាកំណត់ប្តាសវនកមមននសកមមភាពនានាលដ្លានគធែើគ ើង 
គដ្ឋយអនុគលាមតាមលកខណៈវនិិចឆ័យ និងតប្មូវការទាមទារចំណុច 101 CMR 613 និង 101 CMR 614។ MGB នឹងដ្ឋក់ឯកសារ 

https://www.massgeneralbrigham.org/content/dam/mgb-global/en/patient-care/patient-and-visitor-information/financial-assistance/documents/assistance-information/english/financial-assistance-application-english.pdf
https://www.massgeneralbrigham.org/content/dam/mgb-global/en/patient-care/patient-and-visitor-information/financial-assistance/documents/assistance-information/english/financial-assistance-application-english.pdf
https://www.massgeneralbrigham.org/content/dam/mgb-global/en/patient-care/patient-and-visitor-information/financial-assistance/documents/assistance-information/english/financial-assistance-application-english.pdf
https://www.massgeneralbrigham.org/en/patient-care/patient-visitor-information/financial-assistance#accordion-b8a4c1729a-item-bd6bfc89ed
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គោលការណ៍ឥណទាន និងប្រមូលប្ាក់គនោះតាមគអ ចិប្តូនិកជាមួយការយិល័យកមមវធិើ Medicaid, កមមវធិើធានារា៉ា រ់រងសុខភាព 
(Health Safety Net) តាមតប្មូវការគៅគពលគោលការណ៍ប្តូវានតា ស់រតូរ ឬគៅគពលមានការតា ស់រតូររទរបញ្ញតតិលដ្លប្រកាសឱ្យគប្រើ 
គដ្ឋយការយិល័យកមមវធិើ Medicaid, កមមវធិើធានារា៉ា រ់រងសុខភាព (Health Safety Net) លដ្លតប្មូវឱ្យដ្ឋក់ជូ្នពិនិតយគោលការណ៍ែមើ។ 

 
ឯកសារគយង៖ 

រទរបញ្ញតតិ MA Regulations 101 CMR 613, 614 និង MGL c. 118G. 
IRS 501 (r) c 

 


