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សូមឡបាោះពុមព និងបំឡពញផ្នែកទងំអស់ថ្នពាកយឡនោះផ្ែលអនុវត្តចំឡពាោះអែក។ ពាក្យសនេះមិនអាចត្ត្វូបានបញ្ច បត់ាមត្បពន័ធសេឡិចត្ត្នូិក្។  
សូមអានឡសចកត ីផ្ែនំទងំអស់មុនឡពលបំឡពញពាកយឡនោះ។ 

 
 
ពាកយឡនោះត្តូ្វបានឡត្បើត្បាស់ឡែើមបីវាយត្ថ្មៃសិទធិទទួលបានជំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់អែកឡលើវកិកយបត្ត្ថ្ងៃឡពទយពីអែកនតល់ឡសវា Mass General Brigham។ 
អែកអាចឡត្បើត្បាស់ពាកយឡនោះ ឡែើមបីឡសែ ើសំុជំនួយទូទត់្វកិកយបត្ត្ថ្ងៃផ្ងទសុំខភាពពីស្ថា ប័ន 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 វត្ថ ុ Mass General Brigham មិនត្តូ្វបានចាត់្ទុកថាជាោរជំនួសោរចុោះឡ ម្ ោះកន ុងកមម វធីិធានរ៉ា ប់រងសុខភាព ឬផ្ននោរជំនួយណាមួយផ្ែលមានត្ស្ថប់។  
ខែៈឡពលផ្ែលកមម វធីិឡនោះរ៉ា ប់រងឡលើឡសវាឡពទយចាបំាច់ទងំអស់ ោរបញុ្្ោះត្ថ្មៃផ្ត្បត្បួលអាត្ស័យឡលើត្បភឡ ទថ្នឡសវាកមមផ្ែលបានតល់ជូន 
និងទីតំងផ្ែលនតល់ជូនឡសវាផ្ងទ។ំ  សូមឡមើលឡោលនឡោបាយឡពញឡលញឡៅឡលើឡេហទំព័ររបស់ឡយើងសត្មាប់ពត៌័្មានលមអិត្អំពីអវ ីផ្ែលបានរ៉ា ប់រង។  
បញ្ជ ីឡសវាកមមខៃ ោះផ្ែលជាធមមតត្តូ្វបានែកឡចញមានែូចខាងឡត្ោម។ 

• ោរបែិឡសធឡសវាឡត្ៅបណាត ញេឡត្មាង 

• ោរវោះោត់្ផ្កសមភសស 

• ឡសវាពាបាលជំងឺោម នកូន (ART & IVF) 

• ឡសវាផ្ងទចំាបំាច់ភាេឡត្ចើនឡត្ៅពឡីវជជស្ថស្រសត  រមួទងំឡសវាពាបាលត្កពោះ 

• សមាភ រងាយត្សួលសត្មាប់អែកជំងឺរមួទងំោរស្ថែ ក់ឡៅលំដាប់ខពស់នងផ្ែរ។ 

• ឡសវាកមមផ្ែលកំែត់្ថាជា "ោរបង់ត្បាក់ឡដាយខល នួឯងផ្ត្ប ុឡណាណ ោះ"  
 
ការខក្ខានក្ន ុងការដាក់្ពាក្យស ន្ ើ្ ុំក្មម វធីិជុំនួយរប្់រដាា ភិបាលដែលេនក្មានលក្ខណៈ្មបត្តតិ្រប់ត្ានអ់ាចបណ្តត លឱ្យមានការពនារសពល 
ឬការបែិស្ធពាក្យរប្់េនក្។  ត្បសិនឡបើអែកត្តូ្វោរជំនួយកន ុងោរដាក់ពាកយសំុជំនួយពីរដាា ភិបាល អែកត្បឹកាផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុ Mass General Brigham របស់ឡយើងមាែ ក់
អាចជួយបាន។   
 
អែកត្តូ្វផ្ត្បឡញ្េញឱ្យបានឡពញឡលញនូវោរធានរ៉ា ប់រងឡនសងឡទៀត្ ោរទមទរបំែុលឡដាយភាេីទីបី ោរធានរ៉ា ប់រងឡលើរងយនត  
ឬោរធានរ៉ា ប់រងឡលើសំែងកមមករផ្ែលត្តូ្វយកមកពិចារណា។ 
  

ត្បសិនឡបើអែកមានសំែួរណាមួយអំពពីាកយឡនោះ សូមទក់ទង សេវាហិរញ្ញ វត្ថ ុអ្នកជំងឺ ឡៅមនទ ីរឡពទយរបស់អែក ឬទូរស័ពទឡៅ (617) 726-3884 ។ 
បញ្ជ ីត្តួ្ត្ពនិិត្យពាក្យ្ ុំ 

❑ បំឡពញផ្នែក ទងំអស់ផ្ែលអាចអនុវត្តបាន ថ្នពាកយឡនោះ- ផ្នែកនឹងបងាា ញថាឡត្ើវាអាចត្តូ្វបានទុកឡចាលឬអត់្។  
 

❑ រមួបញ្្លូចាប់ចមៃងថ្នប័ែណ ឡបើកបររបស់អែក អត្តសញ្ញញ ែប័ែណ មានរបូងត្ឡនសងឡទៀត្ ឬឯកស្ថរផ្ែលបញ្ញជ ក់កផ្នៃងស្ថែ ក់ឡៅបចុ្បបនែ របស់អែក។  
រល់អវ ីផ្ែលដាក់ឡសែ ើត្តូ្វផ្ត្បញ្្លូឡ ម្ ោះរបស់អែក (ផ្នែកទី 1)។  
 

❑ រមួបញ្្លូលិខិត្ឡនទៀងផ្ទទ ត់្ត្បាក់ចំែូល (ផ្នែកទី 3 និងផ្នែកទី 4) ។  

• រមួបញ្្លូចាប់ចមៃងថ្នទត្មង់ឡលខ IRS 1040 ឬ 1040A ងមីបំនុត្របស់អែក។  

• ឡបើមានោរផ្ទៃ ស់បត រូងមីៗឡនោះថ្នត្បាក់ចំែូលរបស់អែក រមួបញ្្លូឯកស្ថរែូចជាចុងសនៃ ឹកមូលបបទនប័ត្ត្ងមីៗ (អបបបរមា 4 សនៃ ឹក) 
លិខិត្បញ្ញជ ក់ពីភាពអត់្ោរងារឡធវ ើ របាយោរែ៍ធនោរ/ោរវនិិឡោេ និង/ឬរបាយោរែ៍សនត ិសុខសងគម។  

 
❑ ត្បសិនឡបើត្េួស្ថររបស់អែកមានឡលើសពី 300% ថ្នឡោលោរែ៍ផ្ែនំសត ីពភីាពត្កីត្កថ្នត្បាក់ចំែូលសហព័នធ  (FPL) របស់សហរែាអាឡមរកិ 

អែកក៏ត្តូ្វបំឡពញផ្នែកទី 5 នងផ្ែរ។ អែកឡលើសពី 300% FPL ឡបើត្បាក់ចំែូលរបស់អែកឡលើសពីផ្ែនកំែត់្ខាងឡត្ោម៖  
 

ទំហំត្េួស្ថរ 1 2 3 4 5 

2020 FPL $37,470 $50,730 $63,990 $77,250 $90,510 

 
 

❑ ត្ទពយសមបត្ត ិអាចត្តូ្វបានឡត្បើត្បាស់ឡែើមបីកំែត់្សោត នុពលរបស់អែកកន ុងោរទូទត់្វកិកយបត្ត្ថ្ងៃឡពទយរបស់អែក។  
អែកនឹងត្តូ្វនតល់ព័ត៌្មានអំពីត្ទពយសមបត្ត ិរបស់អែកឡបើចំែុច ណាមួយខាងឡត្ោមអនុវត្តចំឡពាោះអែក (ផ្នែកទី 6)៖  

• លំឡៅដាា នអចិថ្ស្រនតយ៍របស់អែកសា ិត្ឡៅខាងឡត្ៅសហរែាអាឡមរកិ 

• អែកសូមឡសែ ើសំុោរបញុ្្ោះត្ថ្មៃសត្មាប់ឡសវាកមមផ្ែលជាទូឡៅមិនមានសិទធិទទួលបាន (ឧ. ឡសវាផ្ងទផំ្ែលទក់ទងនឹងឡសវាមិនផ្មនសឡស្រងាគ ោះបនទ ន់ 
ោរបង់ត្បាក់រមួោែ  ោរធានរ៉ា ប់រងរមួោែ  និងត្បាក់ោត់្កង) 

https://www.massgeneralbrigham.org/sites/default/files/Financial-Counseling-Sites_Khmer.pdf
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• អែកសូមឡសែ ើសំុោរបញុ្្ោះត្ថ្មៃពីមនទ ីរឡពទយ McLean Hospital, មនទ ីរឡពទយ Partners HealthCare ឡៅនទោះ ឬមនទ ីរឡពទយ Spaulding Network។ 
 

❑ ត្បេល់ពាកយផ្ែលបានបំឡពញឡដាយផ្ទទ ល់ឡៅោន់ អ្នកប្រឹកាផ្ននកហិរញ្ញ វត្ថ ុររេ់អ្នកជំងឺ PHS ដោយផ្ទា ល់ ឬឡនញើអីុផ្ម លឡៅ៖ 
 

Mass General Brigham 
ែំឡណាោះត្ស្ថយទូទត្់វកិកយបត្ត្អែកជំងឺ 
399 Revolution Drive, Suite 410  
Somerville, MA 02145-1462  

 
សែើមបីធានាបាននូវការពិនិត្យសឡើងវញិភ្លា មៗននពាក្យ្ ុំរប្់េនក្ ្ូមបុំសពញត្រប់ដននក្ទុំងេ្ស់លើក្ដលងដត្បញ្ជជ ក់្សនេងពីសនេះ។  
ែុំសណើរការននពាក្យ្ ុំនឹងត្ត្វូពនារសពលសបើេនក្បាត់្ព័ត៌្មាន ឬឯក្សារចុំបាច់។  
 
  

https://www.massgeneralbrigham.org/sites/default/files/Financial-Counseling-Sites_Khmer.pdf
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1. ព័ត៌្មានមូលដាា ន   
 
សូមបំឡពញផ្នែកឡនោះអំពីអែកដាក់ពាកយសំុ។  អែកឡសែ ើសំុេឺជាអែកជំងឺ ឬអែកទទួលខុសត្តូ្វផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថ ុសត្មាប់អែកជំងឺ។  
 
ឯក្សារចុំបាច៖់ សូមបញ្្លូឯកស្ថរផ្ែលបញ្ញជ ក់កផ្នៃងស្ថែ ក់ឡៅ៖  ប័ែណ ឡបើកបរ អត្តសញ្ញញ ែប័ែណ មានរបូងត្ឡនសងឡទៀត្ ឬឯកស្ថរ
ផ្ែលបញ្ញជ ក់ពីកផ្នៃងស្ថែ ក់ឡៅបចុ្បបនែ របស់អែក។  អវ ីក៏ឡដាយផ្ែលបានដាក់ឡសែ ើត្តូ្វផ្ត្បញ្្លូឡ ម្ ោះរបស់អែក។ 

 

2.  ព័ត៌្មានត្រួសារ  
 
ឡបើអាច សូមរយឡ ម្ ោះបត ីឬត្បពនធ  និងកូនអាយុឡត្ោម 19 ឆ្ែ ំរបស់អែកដាក់ពាកយសំុផ្ែលរស់ឡៅជាមួយអែកដាក់ពាកយសំុ។  
ផ្នែកឡនោះអាចត្តូ្វបានទុកឱ្យឡៅទឡទឡបើអែកដាក់ពាកយសំុមិនរស់ឡៅជាមួយបត ីឬត្បពនធឬកូន។  
 

 នាមត្ត្កូ្ល      នាមខល នួ     នាមក្ណ្តត ល 

 នងៃដខឆ្ន ុំក្ុំសណើត្ 

 

 សភទ  

ត្បសុ ❑ ត្សី ❑ 

 សលខទូរ្័ពទ  

  ឡៅនទោះ៖                 ( )  
  ឡៅកផ្នៃងឡធវ ើោរ៖   ( ) 

  ទូរស័ពទចល័ត្៖       (  ) 

 អា្យដាា នសនញើ្ ុំប ត្ត្ (រមួបញ្្លូទីត្កងុ រែា និងឡលខកូែតំ្បន់)  
 

 

 ស ម្ េះេនក្ជុំងឺ (ឡបើខុសពីអែកដាក់ពាកយសំុ)  កាលបរសិចេទននការនតល់ស្វារប្់េនក្ជុំងឺ (រមួបញ្ច ូលទីតាុំងដែល នតលជូ់នស្វាក្មម) 
 

 នងៃដខឆ្ន ុំក្ុំសណើត្រប្់េនក្ជុំងឺ (ឡបើខុសពីអែកដាក់ពាកយសំុ) 
 

 សលខក្ុំណត់្ត្តាសវជជសាស្ត ត្ រប្់េនក្ជុំងឺ (MRN) និង  
 សលខរណនី (របាយការណ)៍ 
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 ស ម្ េះ នន្មាជិក្ត្រួសារ  ទុំនាក់្ទុំនង  នងៃដខឆ្ន ុំក្ុំសណើត្ 

   

   

   

   

   

 
 

3.  ត្បាក់្ចុំណូលដែលទទួលបាន  
 
សូមបំឡពញផ្នែកឡនោះអំពីត្បាក់ចំែូលផ្ែលទទួលបានសត្មាប់អែកដាក់ពាកយសំុ និងសមាជិកត្េួស្ថរនីមួយៗផ្ែលរយកន ុងផ្នែកទី 2 ផ្ែលជាអែកឡធវ ើោរ។  
្ូមរាយបញ្ជ ីចុំណូល្រ ប ដែលជាចុំណូល ម ន បង់ពនធ និងកាត់្ក្ង។ ផ្នែកឡនោះអាចត្តូ្វបានទុកឱ្យឡៅទឡទឡបើអែកឡសែ ើសំុ និងសមាជិកត្េួស្ថររបស់ោត់្មិនមានត្បាក់
ចំែូលណាមួយផ្ែលទទួលបាន។  
 
ឯក្សារចុំបាច៖់  សូមបញ្្លូឯកស្ថរផ្ែលឡនទៀងផ្ទទ ត់្ត្បាក់ចំែូលឡនោះ៖  ចុងសនៃ ឹកប័ែណ ឡបើកត្បាក់ផ្ខ ពនធឡលើត្បាក់ចំែូល របាយោរែ៍ W2 របាយោរែ៍ធនោរ 
ឬភសត ុតងឡនសងឡទៀត្។  
 

 ស ម្ េះត្រួសារសធវើការ 
 ្មាជិក្ 

 ស ម្ េះ និងអា្យដាា នរប្ន់សិោជក្  ចុំនួនទឹក្ត្បាក់្្រ ប 
 រក្បាន  

F  ភ្លពញឹក្ញាប ់
C េូសធីកមួយ 

   ការសត្បើត្បា្់មណឌ ល្ ខភ្លព 
   ដត្មួយរត់្ 

    ត្បចាំសបាត ហ៍ 

 ត្បចាំផ្ខ 

 ត្បចាឆំ្ែ ំ  

 

   
 ត្បចាំសបាត ហ៍ 

 ត្បចាំផ្ខ 

 ត្បចាឆំ្ែ ំ  

 

   
 ត្បចាំសបាត ហ៍ 

 ត្បចាំផ្ខ 

 ត្បចាឆំ្ែ ំ  

 

   
 ត្បចាំសបាត ហ៍ 

 ត្បចាំផ្ខ 

 ត្បចាឆំ្ែ ំ  

 

4.  ត្បាក់្ចុំណូលសនេងសទៀត្  
 
សូមបំឡពញផ្នែកឡនោះអំពីត្បាក់ចំែូលឡនសងឡទៀត្សត្មាប់អែកដាក់ពាកយសំុ និងសមាជិកត្េួស្ថរនីមួយៗផ្ែលមានរយកន ុងផ្នែកទី 2 ផ្ែល
ទទួលបានត្បាក់ចំែូលឡនសងឡទៀត្។  ត្បាក់ចំែូលឡនសងឡទៀត្េឺជាត្បាក់ផ្ែលអែកទទួលបានផ្ែលមិនផ្មនមកពនិីឡោជក។  ្ូមរាយបញ្ជ ីចុំណូល្រ ប ដែលជាចុំណូល 
ម ន បង់ពនធ និងកាត់្ក្ង។ ផ្នែកឡនោះអាចទុកឡៅទឡទ ឡបើអែកដាក់ពាកយ និងសមាជិកត្េួស្ថររបស់ោត់្មិនមានត្បាក់ចំែូលឡនសងឡទៀត្ឡទ។  
 
ឯក្សារចុំបាច៖់  សូមបញ្្លូឯកស្ថរផ្ែលឡនទៀងផ្ទទ ត់្ត្បាក់ចំែូលឡនោះ៖  ចុងសនៃ ឹកប័ែណ ឡបើកត្បាក់ផ្ខ ពនធឡលើត្បាក់ចំែូល របាយោរែ៍ W2 របាយោរែ៍ធនោរ 
ឬភសត ុតងឡនសងឡទៀត្។  
 

ត្បសភទននត្បាក់្ចុំណូល 
 ្មាជិក្ត្រួសារ  
 ក្ុំព ងទទួលបានត្បាក់្ចុំណូល 

   ចុំនួនទឹក្ត្បាក់្្រ ប 
   បានទទួល 

   ភ្លពញឹក្ញាប ់
    េូសរងវង់មួយ។ 

 ការសត្បើត្បា្់មណឌ ល្ ខភ្លព 
 ដត្មួយរត់្ 

ភាពអត់្ោរងារឡធវ ើ    ត្បចាំសបាត ហ៍ ត្បចាំផ្ខ ត្បចាឆំ្ែ ំ   

សនត ិសុខសងគម   ត្បចាំសបាត ហ៍ ត្បចាំផ្ខ ត្បចាឆំ្ែ ំ   

អត្ាត្បឡោជន៍របស់អតី្ត្យុទធជន    ត្បចាំសបាត ហ៍ ត្បចាំផ្ខ ត្បចាឆំ្ែ ំ   
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ត្បាក់បំណាច់ត្បចាឆំ្ែ ំ 

និងត្បាក់ឡស្ថធននិវត្តន៍ 

  ត្បចាំសបាត ហ៍ ត្បចាំផ្ខ ត្បចាឆំ្ែ ំ   

ត្បាក់ឧបត្ាមភចិញ្េ ឹមកូន និងអាហារកិចេ   ត្បចាំសបាត ហ៍ ត្បចាំផ្ខ ត្បចាឆំ្ែ ំ   

ចំែូលពោីរជួល   ត្បចាំសបាត ហ៍ ត្បចាំផ្ខ ត្បចាឆំ្ែ ំ   

ត្បាក់សំែងកមមករ   ត្បចាំសបាត ហ៍ ត្បចាំផ្ខ ត្បចាឆំ្ែ ំ   

ភាេលាភ និងចំែូលពីោរត្បាក់ 
  

ត្បចាំសបាត ហ៍ ត្បចាំផ្ខ ត្បចាឆំ្ែ  ំ  

ឡនសងឡទៀត្   ត្បចាំសបាត ហ៍ ត្បចាំផ្ខ ត្បចាឆំ្ែ ំ   

 
  

5. ការចុំណ្តយសលើការដងទុ្ំ  ខភ្លពសនេងៗ  
 

ផ្នែកឡនោះ ត្បផ្ហលជាមិនអនុវត្តចំឡពាោះអែក។  សូមបំឡពញផ្នែកឡនោះលុោះត្តផ្ត្ត្បាក់ចំែូលត្េួស្ថររបស់អែកឡលើស 300% ថ្នឡោលោរែ៍ផ្ែនំសត ីពីភាពត្កីត្កថ្នត្បាក់ចំែូល
សហព័នធ  (ែូចបានឡរៀបរប់ឡៅទពំ័រ 2)។  
 

ឡបើអែកមានឡលើសពី 300% ថ្នឡោលោរែ៍ផ្ែនំសត ីពីភាពត្កីត្កថ្នត្បាក់ចំែូលសហព័នធ  អែកត្តូ្វរយបញ្ជ ីោរចំណាយឡលើោរផ្ងទសុំខភាពព ីទតីងំ 
ផ្ែលមិនរយកន ុងទំព័រទី 1 (ឧ. មែឌ លផ្ងទសុំខភាពផ្ែលមិនផ្មនឡៅកន ុង Partners HealthCare)។  
ផ្នែកឡនោះអាចត្តូ្វបានទុកឡចាលឡបើត្បាក់ចំែូលត្េួស្ថររបស់អែកមានតិ្ចជាង 300% ឬត្បសិនឡបើអែកមិនមានោរចំណាយឡលើោរផ្ងទសុំខភាពពីមែឌ លននឡៅឡត្ៅ 
Partners HealthCare ។  ឯកស្ថរអាចត្តូ្វបានឡសែ ើសំុ ប ុផ្នតមិនត្តូ្វបានទមទរឡៅឡពលឡនោះឡទ។  
 

 នងាពាបាល  ចុំនួនទឹក្ត្បាក់្្រ ប 
 ភ្លពញឹក្ញាប ់ F ្ត្មាប់សត្បើដត្មណឌ ល្ ខភ្លព 

 ោរចំណាយសរុប 

 វកិកយបត្ត្ថ្ងៃឡពទយ  ត្បចាំសបាត ហ៍ ត្បចាំផ្ខ ត្បចាឆំ្ែ  ំ  

 វកិកយបត្ត្ឱ្សងស្ថា ន  ត្បចាំសបាត ហ៍ ត្បចាំផ្ខ ត្បចាឆំ្ែ  ំ  

6.  ព័ត៌្មានត្ទពយ្មបត្ត ិ
 
ផ្នែកឡនោះ ត្បផ្ហលជាមិនអនុវត្តចំឡពាោះអែក។  សូមបំឡពញផ្នែកឡនោះផ្ត្កន ុងករែី៖ 

• ទីលំឡៅអចិថ្ស្រនតយ៍របស់អែកេឺឡៅខាងឡត្ៅសហរែាអាឡមរកិ ឬ 

• អែកកំពុងឡសែ ើសំុោរបញុ្្ោះត្ថ្មៃសត្មាប់ោរផ្ងទផំ្ែលទក់ទងនឹងឡសវាមិនសឡស្រងាគ ោះបនទ ន់ ោរបង់ត្បាក់រមួោែ  ោរធានរ៉ា ប់រង ឬត្បាក់ោត់្កង។  
អែកជំងឺផ្ែលឡសែ ើសំុជំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុសត្មាប់ោរផ្ងទផំ្ែលទក់ទងនឹងឡសវាមិនសឡស្រងាគ ោះបនទ ន់ផ្ែលនតល់ឡៅស្ថា ប័ន Spaulding Network ឬមនទ ីរឡពទយ 
McLean Hospital មិនចាបំាច់នតល់ពត៌័្មានអំពីត្ទពយសមបត្ត ិឡនោះឡទ។  

 
ផ្នែកឡនោះអាចត្តូ្វបានទុកឱ្យឡៅទឡទ ឡបើអែកមិនផ្មនជាត្បឡភទណាមួយផ្ែលបានរយខាងឡលើ។ 
 
ឯក្សារចុំបាច៖់  សូមបញ្្លូឯកស្ថរផ្ែលឡនទៀងផ្ទទ ត់្ត្បាក់ចំែូលឡនោះ៖  របាយោរែ៍ធនោរ ឬភសត ុតងឡនសងឡទៀត្។ 
  

 
េនក្មិនចុំបាច់បញ្ច លូទលីុំសៅចមបងរប្់េនក្ (ក្ដនាងដែលេនក្រ្់សៅ)  

 

 ត្ទពយ្មបត្ត ិ  មាច ្់ក្មម្ទិធ  ិ  ស ម្ េះធនាារ ឬត្ក្មុហ  ន   ត្នមាជាសាច់ត្បាក់្ 

េែនីសនស ំ
   

េែនីចរនត  
   

េែនីសហភាពឥែទន 
   

មូលនិធិបរធនបាល 
   

ភាេហ ុន/សញ្ញញ ប័ែណ  
   

េែនីទីនាររបិូយវត្ថ ុ 
   

សងគហធន 
   

អចលនត្ទពយពាែជិជកមម ឬវនិិឡោេ 
   

ឡនសងឡទៀត្ 
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7.  ការេន ញ្ជញ ត្ 
 
្ូមអានដននក្សនេះសដាយត្បងុត្បយ័ត្ន សហើយច េះហត្ថសលខាសៅខាងសត្កាម។ 
 
ព័ត៌្មានទងំអស់ឡលើពាកយឡនោះេឺពិត្ត្បាកែតមចំឡែោះែឹងរបស់ខំុ្។  ខំុ្យល់ត្ពមនតល់ឯកស្ថរបផ្នាមតមោរឡសែ ើសំុ។  
ខុ្ុំយលថ់ាព័ត៌្មាន្មាៃ ត់្សនេះមនិអាចត្ត្វូបានបសញ្ច ញសៅភ្លរីណ្តមួយសត្ៅពី Mass General Brigham សដាយាម នការយល់ត្ពមជាម នពីខុ្ុំ។ 
 
 
     
ហត្ាឡលខារបស់អែកដាក់ពាកយសំុ  ោលបរឡិចេទ 
 
 
 
ឡបើចុោះហត្ាឡលខាកន ុងនមអែកដាក់ពាកយសំុ៖ ព័ត៌្មានទងំអស់ឡលើពាកយឡនោះេឺពិត្ត្បាកែតមចំឡែោះែងឹរបស់ខំុ្។ 
 
 
 
    
ហត្ាឡលខារបស់អែកតំ្ណាងផ្ែលមានោរអនុញ្ញញ ត្ ោលបរឡិចេទ 
 
 
 
    
ឡ ម្ ោះអែកតំ្ណាងផ្ែលមានោរអនុញ្ញញ ត្     ទំនក់ទំនងជាមួយអែកដាក់ពាកយសំុ   
 
 
   
ឡលខទូរស័ពទទនំក់ទំនង 
 
                  
ម នសពលដាក់្ស ន្ ើ្ ុំ ្ូមត្បាក្ែថាេនក្បានបុំសពញដននក្ដែលអាចេន វត្តបានទុំងេ្ន់នពាក្យ្ ុំសនេះ សហើយបានបញ្ច លូឯក្សារដែលបានស ន្ ើ្  ុំទុំងេ្់។  
ពាក្យដែលមនិមានព័ត៌្មានសពញសលញនឹងមិនត្ត្វូបានេន ម័ត្សទ។ 

 


