ការថែទាំសខ
ុ ភាពដៃគូ (Partners HealthCare) ពាក្យសសនស
ើ ជ
ុាំ ាំនួយថននក្ហិរញ្ញវត្ថុ
សូ សបាោះពុ ព សហើយបាំសពញថននក្ទាំងអស់ដនពាក្យសសនើសុាំថៃលអនុវត្តចាំសពាោះអនក្។
ពាក្យសសនើសុាំសនោះ ិនអាចបាំសពញជាសអ

ិចត្ត្ូនិចបានសេ។ សូ អានសសចក្តីថែនាំទាំងអស់ ុនសពលបាំសពញពាក្យសសនើសុាំ។

ពាក្យសសនើសុាំសនោះត្ត្ូវបានសត្បើសៃើ បីវាយត្ដ ៃភាពមានសិេិរធ បស់អនក្សត្មាប់ជាំនួយថននក្ហិរញ្ញ វត្ថុសលើវ ិក្័យប័ត្ត្ថននក្
សវជជសាស្រសតពីអនក្នតល់សសវាថែទាំសុខភាពដៃគូ (Partners HealthCare)។

អនក្អាចសត្បើពាក្យសសនើសុាំសនោះសៃើ បីដាក្់ពាក្យសសនើសុាំជាំនួយពីវ ិក្័យប័ត្ត្ថែទាំសុខភាពពីអងគភាពថែទាំសុខភាពដៃគូ
(Partners HealthCare) ណា ួយៃូចខាង សត្កា ៖

Massachusetts General Hospital

Massachusetts General Physicians Organization

Brigham & Women’s Hospital

Brigham & Women’s Physicians Organization

North Shore Medical Center

North Shore Physicians Group

Newton-Wellesley Hospital

Newton-Wellesley Medical Group

Brigham & Women’s Faulkner Hospital

Martha’s Vineyard Hospital

Nantucket Cottage Hospital

Nantucket Cottage Medical Group

Cooley-Dickenson Hospital

Cooley-Dickenson Medical Group

Spaulding Rehabilitation Network

McLean Hospital

ដៃគូជាំនួយថននក្ហិរញ្ញ វត្ថុ ិនត្ត្ូវបានចាត្់េុក្ថាជាការជាំនួសការចុោះស្មោះក្នុងក្ មវ ិធីធានរ៉ា ប់រងសុខភាពណា ួយស

ើ យ។

ការបញ្ុ្ ោះត្ដ ត្ៃ ត្ូវបានក្ាំែត្់សដាយថនែក្សលើត្បសេេដនសសវាថៃលបាននតល់ និងេីតាំងថៃលការថែទាំត្ត្ូវបាននតល់ជូន។


សសវាសសគ្គោះបនាន់ និងសសវាបនាន់ជានឹងេូសៅត្ត្ូវបានចាត្់េុក្ថាមានលក្ខែៈ
ស បត្តិត្គប់ត្ាន់សត្មាប់ការបញ្ុ្ ោះត្ដ ។
ៃ



ក្នុងក្រែីភាគសត្ចើន សសវាសត្ជើសសរ ើស សសវាថែទាំសត្កាយសភាពធងន់ធងរ និងសសវាសុខុមាលភាពនៃូវចិត្ត

( ិនសសគ្គោះបនាន់) ត្ត្ូវបានៃក្សចញពីការបញ្ុ្ ោះត្ដ ជ
ៃ ាំនួយថននក្ហិរញ្ញ វត្ថុ។ ក្នុងក្រែីភាគសត្ចើន សសវាសត្ជើសសរ ើស

(Elective Services) សសវាការថែទាំសត្កាយសភាពធងន់ធងរ (Post-Acute Care Services) និងសសវាសុខុមាលភាពនៃូវចិត្ត
(Behavioral Health Services) ជាេូសៅត្ត្ូវបានពិនិត្យស ើលសត្មាប់ការសបាសសមាែត្ថននក្ហិរញ្ញ វត្ថុ ុនការនតល់សសវា
សហើយអាចត្ត្ូវបានពនារសពលសដាយថនែក្សលើសាថនភាពថននក្សវជជសាស្រសតេូសៅរបស់អនក្ជ ឺង បនាប់ពី
ការត្ត្ួត្ពិនិត្យស ើលជា ួយអនក្នតល់សសវាស រ យ។
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ការថែទាំសខ
ុ ភាពដៃគូ (Partners HealthCare) ពាក្យសសនស
ើ ជ
ុាំ ាំនួយថននក្ហិរញ្ញវត្ថុ



សសវាក្ មសនេងៗសេៀត្ថត្ងថត្ត្ត្ូវបានៃក្សចញពីការបញ្ុ្ ោះត្ដ ៃជាំនួយថននក្ហិរញ្ញ វត្ថុ (Financial Assistance Discounts)។
ការបញ្ុ្ ោះត្ដ សៃ លើត្ដ ៃរួ ចាំថែក្សពលសៅសពេយ ង
ត ៗដនធានរ៉ា ប់រង សហធានរ៉ា ប់រង
ឬត្ដ ៃត្ត្ូវបង់ត្បចាាំឆ្នាំ ុនសពលធានរ៉ា ប់រងបង់ឱ្យជាេូសៅត្ត្ូវបានៃក្សចញ

ការខក្ខានក្នុងការដាក្់ពាក្យសសនស
ើ ក្
ុាំ វម ិធីជាំនួយរបស់រដាាេិបាលថៃលអនក្មានលក្ខែៈស បត្តិត្គប់ត្ាន់អាចេេួលបានអាចនាំឱ្យ
មានការពនាសពល ឬបៃិសសធពាក្យសសនស
ើ រុាំ បស់អក្
ន ។ ត្បសិនសបើអនក្ត្ត្ូវការជាំនួយដាក្់ពាក្យសសនើសុាំក្ មវ ិធីជាំនួយរដាាេិបាល
េីត្បឹក្ាថននក្ហិរញ្ញ វត្ថុ PHS របស់សយើងអាចជួយបាន។
អនក្ត្ត្ូវថត្ប្ាញយ៉ា ងសពញសលញនូវការត្គបៃែតប់សនេងសេៀត្ ពាក្យបែឹត ងបាំែុលរបស់ភាគីេីបី ការត្គបៃែតប់រែយនត
ឬការត្គបៃែតប់សាំែងសត្មាប់បុគគលិក្នឹងត្ត្ូវបានពិចារណា។
ត្បសិនសបើអនក្មានសាំែួរណា ួយសៅសលើពាក្យសសនើសុាំសនោះ សូ ទក្់េង សសវាថននក្ហិរញ្ញ វត្ថុសត្មាប់អនក្ជ ឺង សៅ នាីរសពេយ
ឬសៅេូរស័ពាសៅ (617) 726-3884 ។
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ការថែទាំសខ
ុ ភាពដៃគូ (Partners HealthCare) ពាក្យសសនស
ើ ជ
ុាំ ាំនួយថននក្ហិរញ្ញវត្ថុ
បញ្ជសី នាៀងផ្ទាត្់ពាក្យសសនស
ើ ុាំ
 បាំសពញ ថននក្ថៃលត្ត្ូវបាំសពញបាន ដនពាក្យសសនើសុាំទាំងអស់ - ថននក្ ួយនឹងប្ាញ ត្បសិនវាអាចត្ត្ូវបានេុក្សចាល េសេ។
 រួ បញ្្ូ លចាប់ែត្ចាំលងដនប័ែណសបើក្បររបស់អនក្ អត្តសញ្ញញែរូបែត្

ឬឯក្សារសនេងសេៀត្ថៃលសនាៀងផ្ទាត្់លាំសៅដាានបច្ុបបននរបស់អនក្។ រល់អីថវ ៃលបានដាក្់សសនើត្ត្ូវថត្រួ បញ្្ូ លស្មោះរបស់អនក្ (ថននក្េី 1) ។

 រួ បញ្ូ្ លេត្ ង់ដនការសនាៀងផ្ទាត្់ត្បាក្់ចាំែូល ួយចាំនួន (ថននក្េី 3 និងថននក្េី 4) ។



រួ បញ្ូ្ លចាប់ច ៃងដន IRS ែមី ៗ បាំនុត្របស់អនក្ 1040 ឬ 1040A
ត្បសិនសបើមានការផ្ទៃស់បូតរត្បាក្់ចាំែូលរបស់អនក្នសពលែមីៗសនោះ

រួ បញ្្ូ លទាំងសាំែុាំឯក្សារៃូចជា ូលបបទនប័ត្ត្ចុងសត្កាយបាំនុត្ (អបបបរមា 4) របាយការែ៍ដនភាពាមនការ្រសធវើ
រ បាយការែ៍ធនារ / វ ិនិសយគ និង / ឬរបាយការែ៍សនតិសុខសងគ ។
 ត្បសិនសបើត្គួសាររបស់អនក្មានសត្ចើនជាង 300%
ដនសាលការែ៍ថែនាំសីព
ត ីត្បាក្់ចាំែូលរបស់ត្គួសារត្ក្ីត្ក្សហព័នធសៅសហរៃាអាស រ ិក្ (US Federal Income Poverty
Guidelines (FPL)) បច្ុបបនន អនក្ត្ត្ូវថត្បាំសពញថននក្េី 5 នងថៃរ។ អនក្មានសត្ចើនជាង 300% FPL
ត្បសិនសបើត្បាក្់ចាំែូលរបស់អនក្មានក្ត្ ិត្ៃូចខាងសត្កា ៖

េាំហត្ាំ គួសារ

2019 FPL

1

2

3

4

5

$ 37,476

$ 50,736

$ 63,996

$ 77,246

$ 90,516

 ត្េពយស បត្តិអាចត្ត្ូវបានសត្បើសៃើ បីក្ាំែត្់សកាតនុពលរបស់អនក្សៃើ បីបង់ត្បាក្់វ ិក្័យប័ត្ត្ថននក្សវជជសាស្រសតរបស់អនក្។
អនក្នឹងត្ត្ូវនតល់ព័ត្៌មានអាំពីត្េពយស បត្តិរបស់អនក្ ត្បសិនសបើមានចាំែុចខាងសត្កា អនុវត្តចាំសពាោះអនក្ (ថននក្េី 6)៖


លាំសៅអចិដគនតយ៍របស់អនក្គឺសៅខាងសត្ៅសហរៃាអាស រ ិក្



អនក្ក្ាំពុងសសនើសុាំការបញ្ុ្ ោះត្ដ ៃសត្មាប់សសវាថៃលជាេូសៅ ិនអាចមានសិេិេ
ធ េួលបាន (ឧទហរែ៍៖

ការថែទាំថៃលទក្់េងនឹងភាព ិនសសគ្គោះបនាន់ ត្ដ ៃរួ ចាំថែក្សពលសៅសពេយ តងៗ សហធានរ៉ា ប់រង
និងត្ដ ៃត្ត្ូវបង់ត្បចាាំឆ្នាំ ុនសពលធានរ៉ា ប់រងបង់ឱ្យ)


អនក្ក្ាំពុងសសនើសុាំការបញ្ុ្ ោះត្ដ ៃសៅ McLean Hospital ការថែទាំសុខភាពដៃគូ (Partners HealthCare)
ឬក្ថនៃងបណា
ត ញសពូលឌិង (Spaulding Network)។
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ការថែទាំសខ
ុ ភាពដៃគូ (Partners HealthCare) ពាក្យសសនស
ើ ជ
ុាំ ាំនួយថននក្ហិរញ្ញវត្ថុ
 ត្ត្

ប់ពាក្យសសនើសុាំថៃលបានបាំសពញសដាយផ្ទាល់សៅ េីត្បឹក្ាថននក្ហិរញ្ញ វត្ថុអនក្ជ ឺង PHS

(PHS Patient Financial Counselors) ឬអុីថ ៉ាលសៅ៖

ការថែទាំសុខភាពដៃគូ (Partners HealthCare)
Patient Billing Solutions
399 Revolution Drive, Suite 410
Somerville, MA 02145-1462

សៃើ បីធានបាននូវការពិនិត្យស

ង
ើ វ ិញនូវពាក្យសសនស
ើ រុាំ បស់អក្
ន សូ បាំសពញថននក្ទាំងអស់ សលើក្ថលងថត្បានបញ្ញ
ជ ក្់។

ៃាំសែើរការដនពាក្យសសនស
ើ ន
ុាំ ឹងត្ត្ូវបានពនារសពល ត្បសិនសបើអក្
ន ខក្ខានព័ត្៌មាន ឬ សាំែុាំឯក្សារថៃលត្ត្ូវការ។
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ការថែទាំសខ
ុ ភាពដៃគូ (Partners HealthCare) ពាក្យសសនស
ើ ជ
ុាំ ាំនួយថននក្ហិរញ្ញវត្ថុ

1. ព័ត្៌មាន ូលដាាន
សូ បាំសពញថននក្សនោះអាំពីអក្
ន ដាក្់ពាក្យសសនើសុាំ។ អនក្ដាក្់ពាក្យសសនើសុាំគឺអនក្ជ ឺង ឬអនក្ថៃលមានការេេួលខុសត្ត្ូវថននក្ហិរញ្ញវត្ថុចាំសពាោះអនក្ជ ឺ។
ង
សាំែុាំឯក្សារថៃលត្ត្ វូ ៖ សូ ដាក្់បញ្្ូ លសាំែុាំឯក្សារថៃលសនាៀងផ្ទាត្់លាំសៅ៖ ដាានៃូចជាប័ែណសបើក្បរ អត្តសញ្ញញែរូបែត្សនេងសេៀត្
ឬឯក្សារថៃលប្ាញពីេីលាំសៅបច្ុបបននរបស់អនក្។ រល់អីថវ ៃលបានដាក្់សសនើត្ត្ូវថត្រួ បញ្្ូ លស្មោះរបស់អនក្។
ន ត្ត្ក្ូល

ន

ដែងថខឆ្នក្
ាំ ាំសែើត្

ខៃួន

សេេ
ត្បុស 

ស្សី 

អាសយដាានអុីថ ៉ាល (រួ បញ្ូ្ លទាំងេីត្ក្ុង រៃា និងសលខក្ូៃត្ាំបន់)

សលខេូរស័ពា
នាោះ៖ (

MI

)

ការ្រ៖ (

)

សលខេូរស័ពាដៃ៖ (

)

ស្មោះអនក្ជ ឺង (ត្បសិនសបើខុសានពីអនក្ដាក្់ពាក្យសសនើសុាំ)

កាលបរ ិសចេេដនសសវារបស់អក្
ន ជ ឺង
(រួ បញ្ូ្ លេីតង
ាំ ថៃលសសវាត្ត្ូវបាននតលជ
់ ូន)

ដែងថខឆ្នក្
ាំ ាំសែើត្របស់អក្
ន ជ ឺង

(ត្បសិនសបើខុសានពីអនក្ដាក្់ពាក្យសសនើសុាំ)

សលខក្ាំែត្់ត្តថននក្សវជជសាស្រសតរបស់អក្
ន ជ ឺង (MRN)
និងសលខគែនី (របាយការែ៍)
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ការថែទាំសខ
ុ ភាពដៃគូ (Partners HealthCare) ពាក្យសសនស
ើ ជ
ុាំ ាំនួយថននក្ហិរញ្ញវត្ថុ

2. ព័ត្៌មានត្គួសារ
ត្បសិនសបើអាចដាក្់បាន សូ ចុោះបញ្ជីបីត ឬត្បពនធថៃលមានអាយុសត្កា

19 ឆ្នាំថៃលរស់សៅជា ួយអនក្ដាក្់ពាក្យសសនើសុាំ។

ថននក្សនោះអាចេុក្ឱ្យេសេ ត្បសិនសបើអនក្ដាក្់ពាក្យសសនើសុាំ ិនរស់សៅជា ួយបដីត្បពនធ ឬក្ូន។

ស្មោះសមាជិក្ត្គួសារ

បានពិ និត្យស ើ លស
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ការថែទាំសខ
ុ ភាពដៃគូ (Partners HealthCare) ពាក្យសសនស
ើ ជ
ុាំ ាំនួយថននក្ហិរញ្ញវត្ថុ

3.

ត្បាក្់ចាំែូលថៃលេេួលបាន

សូ បាំសពញថននក្ត្បាក្់ចាំែូលថៃលេេួលបានសត្មាប់អនក្ដាក្់ពាក្យសសនើសុាំ និងសមាជិក្ត្គួសារមានក្់ៗថៃលមានក្នុងថននក្េី 2 ថៃលសធវើការ។
សូ ចុោះបញ្ជ ីត្បាក្់ចាំែូលធាំថៃលជាត្បាក្់ចាំែូល ពី ុន ពនធនិងត្ដ ៃត្ត្ូវបង់ត្បចាាំឆ្នាំ ុនសពលធានរ៉ា ប់រងបង់ឱ្យ។ ថននក្សនោះអាចេុក្ឱ្យេសេ
ត្បសិនសបើអក្
ន ដាក្់ពាក្យសសនើសុាំ និងសមាជិក្ត្គួសាររបស់ាត្់ ិនមានត្បាក្់ចាំែូលថៃលេេួលបានណា ួយ។
សាំែុាំឯក្សារថៃលត្ត្ វូ ៖ សូ ដាក្់បញ្ូ្ លសាំែុាំឯក្សារ ថៃលសនាៀងផ្ទាត្់សលើត្បាក្់ចាំែូលសនោះ៖ តរងបង់ត្បាក្់
ត្បាក្់ចាំែូលពនធ របាយការែ៍ W2 របាយការែ៍ ធនារ ឬេ័សុតងសនេងសេៀត្។
ត
ស្មោះសមាជិក្

ស្មោះនិងអាសយដាាននសយ

ចាំនួនេឹក្ត្បាក្់ធាំ

សត្ើញក្
ឹ ញាប់

សត្មាប់ថត្ខាង

ត្គួសារថៃលសធវើការ

ជក្

ថៃលេេួលបាន

ប៉ាុណាណ

ក្ថនៃងសត្បើត្បាស់

សូ គូស ួយ

ថត្ប៉ាុសណាណោះ

 ត្បចាាំសបាតហ៍
 ត្បចាាំថខ
 ត្បចាាំឆ្នាំ
 ត្បចាាំសបាតហ៍
 ត្បចាាំថខ
 ត្បចាាំឆ្នាំ
 ត្បចាាំសបាតហ៍
 ត្បចាាំថខ
 ត្បចាាំឆ្នាំ
 ត្បចាាំសបាតហ៍
 ត្បចាាំថខ
 ត្បចាាំឆ្នាំ
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ការថែទាំសខ
ុ ភាពដៃគូ (Partners HealthCare) ពាក្យសសនស
ើ ជ
ុាំ ាំនួយថននក្ហិរញ្ញវត្ថុ

4.

ត្បាក្់ចាំែូលសនេងសេៀត្

សូ បាំសពញថននក្សនោះអាំពីត្បាក្់ចាំែូលសនេងសេៀត្សត្មាប់អក្
ន ដាក្់ពាក្យសសនើសុាំ និងសមាជិក្ត្គួសារមានក្់ៗថៃលបាន ចុោះស្មោះក្នុងថននក្េី 2
ថៃលេេួលបានត្បាក្់ចាំែូល សនេងសេៀត្។ ត្បាក្់ចាំែូលសនេងសេៀត្គឺជាត្បាក្់ថៃលអនក្េេួលបានថៃល ិនថ ន ក្ពីនសយជក្។

សូ ចុោះបញ្ជ ីត្បាក្់ចាំែូលធាំថៃលជាត្បាក្់ចាំែូល ពី ុន ពនធនិងត្ដ ៃត្ត្ូវបង់ត្បចាាំឆ្នាំ ុនសពលធានរ៉ា ប់រងបង់ឱ្យ។ ថននក្សនោះអាចេុក្ឱ្យេសេ
ត្បសិនសបើអក្
ន ដាក្់ពាក្យសសនើសុាំ និងសមាជិក្ត្គួសាររបស់ាត្់ ិនមានត្បាក្់ចាំែូលសនេងសេៀត្ណា ួយ។
សាំែុាំឯក្សារថៃលត្ត្ វូ ៖ សូ ដាក្់បញ្ូ្ លសាំែុាំឯក្សារ ថៃលសនាៀងផ្ទាត្់សលើត្បាក្់ចាំែូលសនោះ៖ តរងបង់ត្បាក្់
ត្បាក្់ចាំែូលពនធ របាយការែ៍ W2 របាយការែ៍ ធនារ ឬេ័សុតងសនេងសេៀត្។
ត
ត្បសេេដនត្បាក្់ចាំែូល

សមាជិក្ត្គួសារ

ចាំនួនេឹក្ត្បាក្់សរុប

ការេេួលត្បាក្់ចាំែូល

បានេេួល

សត្ើញក្
ឹ ញាប់ប៉ាុណាណ

គូសរងវង់ ួយ

ភាពអត្់ការ្រសធវើ

ត្បចាាំសបាតហ៍ ត្បចាាំថខ

សនតិសុខសងគ

ត្បចាាំសបាតហ៍ ត្បចាាំថខ

នលត្បសយជន៍របស់

ត្បចាាំសបាតហ៍ ត្បចាាំថខ

ត្បាក្់ធានេេួលបាន

ត្បចាាំសបាតហ៍ ត្បចាាំថខ

ការាាំត្េក្ុមារ និងអាលី ូនី

ត្បចាាំសបាតហ៍ ត្បចាាំថខ

ត្បាក្់ចាំែូលពីការជួល

ត្បចាាំសបាតហ៍ ត្បចាាំថខ

សាំែងសត្មាប់បុគគលិក្

ត្បចាាំសបាតហ៍ ត្បចាាំថខ

អត្ីត្យុេធជន

និងត្បាក្់សសាធន

(Child Support & Alimony)

ត្បាក្់ចាំសែញថៃលក្ូនហុន
េេួល

និងត្បាក្់ចាំែូលការត្បាក្់

ថនេងៗ

បានពិ និត្យស ើ លស

សត្មាប់ថត្ខាងក្ថនៃងសត្បើត្បាស់
ថត្ប៉ាុសណាណោះ

និងត្បចាាំឆ្នាំ
និងត្បចាាំឆ្នាំ
និងត្បចាាំឆ្នាំ
និងត្បចាាំឆ្នាំ
និងត្បចាាំឆ្នាំ
និងត្បចាាំឆ្នាំ
និងត្បចាាំឆ្នាំ

ត្បចាាំសបាតហ៍ ត្បចាាំថខ
និងត្បចាាំឆ្នាំ

ត្បចាាំសបាតហ៍ ត្បចាាំថខ
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5. ចាំណាយសលើការថែទាំសខ
ុ ភាពសនេងសេៀត្
ថននក្សនោះ ិនអាចអនុវត្តចាំសពាោះអនក្បានសេ។ សូ បាំសពញថននក្សនោះថត្ប៉ាុសណាណោះ ត្បសិនសបើត្បាក្់ចាំែូលត្គួសាររបស់អនក្សត្ចើនជាង 300%
ដនសាលការែ៍ថែនាំសីព
ត ីត្បាក្់ចាំែូលរបស់ត្គួសារត្ក្ីត្ក្សហព័នធ (Federal Income Poverty Guidelines)
(ៃូចថៃលបានសរៀបរប់សៅេាំព័រេី 2) ។
ត្បសិនសបើអក្
ន មានសត្ចើនជាង 300% ដនសាលការែ៍សតីពីត្បាក្់ចាំែូលរបស់ត្គួសារត្ក្ីត្ក្ដនសហព័នធ (Federal Income Poverty Guidelines)
អនក្ចាាំបាច់ត្ត្ូវចុោះបញ្ជ ីការចាំណាយថែទាំសុខភាពពីេីតាំង ិនបាន ថៃលបានចុោះបញ្ជ ីសៅេាំព័រេី 1 (ឧទហរែ៍
ក្ថនៃងថែទាំសុខភាព ិនថ នដៃគូ (non-Partners HealthCare)) ។ ថននក្សនោះអាចេុក្សចាលេសេ ត្បសិនសបើត្បាក្់ចាំែូលត្គួសាររបស់អនក្ត្ិចជាង
300% ឬត្បសិនសបើអនក្ ិនមានការចាំណាយថែទាំសុខភាពពីក្ថនៃងថៃលសៅខាងសត្ៅការថែទាំសុខភាពដៃគូ (Partners HealthCare)។
សាំែុាំឯក្សារអាចត្ត្ូវបានសសនើ ប៉ាុថនត ិនត្ត្ូវបានទ ទរសៅសពលសនោះសេ។
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ការថែទាំសខ
ុ ភាពដៃគូ (Partners HealthCare) ពាក្យសសនស
ើ ជ
ុាំ ាំនួយថននក្ហិរញ្ញវត្ថុ
ការចាំណាយថននក្
សវជជសាស្រសត

សត្ើដែៃសក្ើត្ស

ចាំនួនេឹក្ត្បាក្់សរុប

វ ិក្័យប័ត្ត្ថននក្
សវជជសាស្រសត

វ ិក្័យប័ត្ត្ឱ្សែសាថន

ង
ើ

ញឹក្ញាប់ប៉ាុណាណ?

សត្មាប់ថត្ខាងក្ថនៃង
សត្បើត្បាស់ថត្ប៉ាុសណាណោះ

ដែៃសរុប

ត្បចាាំសបាតហ៍ ត្បចាាំថខ និងត្បចាាំឆ្នាំ

ត្បចាាំសបាតហ៍ ត្បចាាំថខ និងត្បចាាំឆ្នាំ

6. ព័ត្៌មានអាំពីត្េពយស បត្តិ
ថននក្សនោះ ិនអាចអនុវត្តចាំសពាោះអនក្បានសេ។ សូ បាំសពញថននក្សនោះថត្ប៉ាុសណាណោះ ត្បសិនសបើ៖


េីលាំសៅអចិដគនតយ៍របស់អនក្គឺសៅខាងសត្ៅសហរៃាអាស រ ិក្ ឬ



អនក្ក្ាំពុងសសនើសុាំការបញ្ុ្ ោះត្ដ ៃសត្មាប់ការថែទាំ ិនសសគ្គោះបនាន់ ត្ដ ៃរួ ចាំថែក្សពលសៅសពេយ ង
ត ៗ សហធានរ៉ា ប់រង
ឬត្ដ ត្ៃ ត្ូវបង់ត្បចាាំឆ្នាំ ុនសពលធានរ៉ា ប់រងបង់ឱ្យត្ដ ៃត្ត្ូវបង់ត្បចាាំឆ្នាំ ុនសពលធានរ៉ា ប់រងបង់ឱ្យ។

អនក្ជ ឺថង ៃលសសនើសុាំជាំនួយថននក្ហិរញ្ញ វត្ថុសត្មាប់ការថែទាំ ិនសសគ្គោះបនាន់ថៃលបាននតល់សៅអងគភាពបណា
ត ញសពូឌិង
(Spaulding Network) McLean Hospital

ិនចាាំបាច់នល
ត ់ព័ត្៌មានត្េពយស បត្តិសេ។

ថននក្សនោះអាចេុក្សចាលេសេបាន ត្បសិនសបើអនក្ ិនស នឹងត្បសេេណា ួយថៃលបានសរៀបរប់ខាងសលើ។
សាំែុាំឯក្សារថៃលត្ត្ វូ ៖ សូ ដាក្់បញ្ូ្ លសាំែុាំឯក្សារ ថៃលសនាៀងផ្ទាត្់សលើត្បាក្់ចាំែូលសនោះ៖ របាយការែ៍ធនារ
ឬេសតុតងសនេងសេៀត្។
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ការថែទាំសខ
ុ ភាពដៃគូ (Partners HealthCare) ពាក្យសសនស
ើ ជ
ុាំ ាំនួយថននក្ហិរញ្ញវត្ថុ
អនក្ ិនចាាំបាច់បញ្ូ្ លេីលសាំ ៅបឋ របស់អក្
ន (ក្ថនៃងថៃលអនក្រស់សៅ)

ត្េពយស បត្តិ

មា្ស់(នន)

ស្មោះធនារ ឬត្ក្ុ ហន
ុ

ត្ដ សា
ៃ ច់ត្បាក្់

គែនីសនេាំ
គែនីចរនត
គែនីសហភាពឥែទន
ូលនិធិេុក្ចិត្ត
ភាគហុន/ ូលប័ត្ត្បាំែុល
គែនីេីនារត្បាក្់
ូលនិធិសៅវ ិញសៅ ក្
ត្េពយស បត្តិពាែិជជក្ ម
ឬវ ិនិសយគ
ថនេងៗ

សសចក្ដីអនុញ្ញញត្
សូ អានថននក្សនោះសដាយយក្ចិត្េ
ត ុក្ដាក្់ និងចុោះហត្ថសលខាសៅខាងសត្កា ។
ព័ត្៌មានទាំងអស់សៅក្នុងពាក្យសសនើសុាំសនោះគឺជាការពិត្ស្សបសៅត ចាំសែោះៃឹងរបស់ខាំុ។
្ ខ្ាំុយល់ត្ព នតល់សាំែុាំឯក្សារបថនថ សៅសពលមានសាំសែើ។
ខ្ុាំយល់ថាព័ត្៌មានសមាងត្់សនោះ ិនអាចត្ត្ូវបានប្ាញសៅកាន់ភាគីណា ួយសត្ៅពី Partners HealthCare System, Inc.
សដាយាមនការយល់ត្ព ជា ុនរបស់ខុាំ្សនោះស
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ការថែទាំសខ
ុ ភាពដៃគូ (Partners HealthCare) ពាក្យសសនស
ើ ជ
ុាំ ាំនួយថននក្ហិរញ្ញវត្ថុ

ហត្ថសលខារបស់អនក្ដាក្់ពាក្យសសនើសុាំកាលបរ ិសចេេ

កាលបរ ិសចេេ

ត្បសិនសបើចុោះហត្ថសលខាក្នុងន អនក្ដាក្់ពាក្យសសនើសុាំ៖ ព័ត្៌មានទាំងអស់សៅក្នុងពាក្យសសនើសុាំសនោះគឺជាការពិត្ស្សបសៅត ចាំសែោះៃឹងរបស់ខុ ាំ។
្

ហត្ថសលខារបស់អនក្ត្ាំណាងថៃលមានការអនុញ្ញញត្

កាលបរ ិសចេេ

____________________________________

_______________________________

ស្មោះអនក្ត្ាំណាងថៃលមានការអនុញ្ញញត្

ទក្់េងនឹងអនក្ដាក្់ពាក្យសសនើសុាំ

សលខេូរស័ពទ
ា ក្់េង ____________________________________
ុនសពលដាក្់សសនើ សូ សធវើឱ្យត្បាក្ៃថាអនក្បានបាំសពញថននក្ថៃលអាចអនុវត្តទង
ាំ អស់ដនពាក្យសសនស
ើ សុាំ នោះ សហើយបាន
បញ្ូ្ លឯក្សារថៃលបានសសនទ
ើ ង
ាំ អស់សៃើ បីសនាៀងផ្ទាត្់សាថនភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់អក្
ន ។
ពាក្យសសនស
ើ ុាំ ិនសពញសលញនឹង ិនត្ត្ូវបានអនុ ័ត្សេ។
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