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ក្រ្ួងសាម៖ី National Community Benefit កាលបរជិចេទចូលជាធរមាន៖ ថ្ងៃទី 1 ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ 2021 
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Proprietary Information.  Kaiser Permanente.  All rights reserved. 

1.0 របាយការណ៍ ដ្ីពីជោលនជោបាយ 

មនទីរជពទយ Kaiser Foundation Hospitals (KFH) និងផែនការ្ុខភាព Kaiser Foundation Health 

Plans (KFHP) បានជបតជាា ចិត្តរនុងការែតល់រមមវធិីផែលជួយ ្ ក្មួលែល់ការទទួលបានការផែទំ្ ក្មាប់
ក្បជាជនងាយរងជក្ោោះ។ ការជបតជាា ចិត្តជនោះរមួមានការែតល់ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុែល់អ្នរជំងឺផែលមានក្បារ់
ចំណូលទប ោម នការធានារ៉ាបរ់ង និងមានការធានារ៉ាបរ់ងមនិក្របក់្ោនផ់ែលមាន្ិទធិ ជៅជពលលទធភាព
បងន់ែៃជ្វារឺជាឧប្រគរនុងការទទួលបានជ្វា្ជស្រងាគ ោះបនាទ ន ់និងការផែទចំបំាចផ់ែនរជវជជសាស្រ ត្។ 

 

2.0 ជោលបំណង 

ជោលនជោបាយជនោះពិពណ៌នាអ្ំពីការមាន្ិទធិ និងទទួលបាននិងទទួលជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ្ក្មាបជ់្វា
្ជស្រងាគ ោះបនាទ ន ់និងចបំាចត់ាមផែនរជវជជសាស្រ ត្តាមរយៈរមមវធិីជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុជវជជសាស្រ ត្ (Medical 

Financial Assistance, MFA)។ ជ្ចរតីត្ក្មូវរឺអ្នុវត្តក្្បជៅតាមផែនរ 501(r) ននក្រមក្បារច់ំណូលនែទ
រនុង ្ហរែឋអាជមររិ និងបទបបញ្ញត្តិរែឋពារព់ន័ធ ត្ីពីជ្វាផែលមានលរខណ្មបត្តទិទួលបាន 
វធិីជែើមបទីទួលបាន ជ្វា លរខណវនិិចេយ័ជែើមបមីានលរខណ្មបត្តិទទួលបានជំនួយពីរមមវធិី 
រចនា្មពន័ធននការែតល់មូលនិធិ MFA មូលដ្ឋឋ ន្ក្មាបរ់ិត្ចំនួនមូលនិធិ និងវធិានការផែលអាចអ្នុវត្តរនុង
ររណីោម នការបងក់្បារន់ែៃជ្វាជវជជសាស្រ ត្។ 

 

3.0 វសិាលភាព 

ជោលនជោបាយជនោះអ្នុវត្តចំជពាោះនិជោជិត្ផែលជធវើការជៅរនុងអ្ងគភាពែូចខាងជក្កាម 
និងក្រុមហ ុនបុក្ត្្មពន័ធរប្់អ្ងគភាពទងំជនោះ (ជៅកាត្រ់មួោន ថា “KFHP/H”)៖ 

3.1 ក្រុមហ ុន Kaiser Foundation Health Plan, Inc. 

3.2 មនទីរជពទយ Kaiser Foundation Hospital និង 

3.3 បុក្ត្្មពន័ធរប្់អ្ងគភាព KFHP/H។ 

3.4 ជោលនជោបាយជនោះអ្នុវត្តចំជពាោះមនទីរជពទយ Kaiser Foundation Hospitals និងគ្លីនិកសម្រាក
ព្យាបាលផែលមានរយជៅរនុងឯរសារភាជ ប ់ខននកបខនែម្ ផែនរទី I ត្ី ពីមនទីរជពទយ Kaiser 

Foundation Hospitals និងក្ត្ូវបានដ្ឋរប់ញ្ចូ លរនុងឯរសារជោង។ 
 

 

4.0 និយមនយ័ 
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Proprietary Information.  Kaiser Permanente.  All rights reserved. 

្ូមជមើលឧប្មពន័ធ A – ្នាទ នុក្រមពារយបជចចរជទ្។ 
 

5.0 បញ្ញត្តិជែេងៗ 

KFHP/H ររារមមវធិី MFA ពិនិត្យជលើក្បារច់ំណូលជែើមបកីាត្ប់នថយឧប្រគហិរញ្ញ វត្ថុចំជពាោះការទទួលបាន
ជ្វា្ជស្រងាគ ោះបនាទ ន ់និងជ្វាចបំាចផ់ែនរជវជជសាស្រ ត្្ក្មាបអ់្នរជំងឺផែលមានលរខណ្មបត្តិទទួលបាន
ជដ្ឋយពុំរិត្អ្ំពីអាយុ ពិការភាព ជេទ ពូជសា្ន ៍ទំនារទ់ំនងសា្នា សាថ នភាព្ងគម ឬស្ថែ នភាព្យ
អ្ជនាត ក្បជវ្ន ៍ទំជនារែៃូវជេទ ជែើមរំជណើ ត្ជាត្ិ និងជទោះបីអ្នរជំងឺមាន ឬោម នធានារ៉ាបរ់ង្ុខភាពរជ៏ដ្ឋយ។ 

5.1 ជ្វាផែលមាន និងោម នលរខណ្មបត្តិទទួលបានជៅជក្កាមជោលនជោបាយ MFA។ 

ក្ប្ិនជបើពុំមានរំណត្ជ់ែេងពីជនោះជៅរនុងឯរសារភាជ ប ់ផែនរទី II ត្ី ពីជ្វាបផនថមផែលអាចមាន 
និងោម នលរខណ្មបត្តិទទួលបានជៅជក្កាមជោលនជោបាយ MFA ជទ។ 

5.1.1 ជ្វាផែលមានលរខណ្មបត្តិទទួល។ MFA អាចក្ត្ូវបានអ្នុវត្តចំជពាោះជ្វាផែទំ្ ុខ
ភាព្ជស្រងាគ ោះបនាទ ន ់និងជ្វាផែទចំបំាចខ់ាងជវជជសាស្រ ត្ ជ្វា និងែលិត្ែលឱ្ែ
សាថ ន និង្មាា រៈជវជជសាស្រ ត្ផែលែតល់ជៅតាមទីតាងំរប្់ Kaiser Permanente (KP) 
(ឧ. មនទីរជពទយ គ្លីនិក ម្នទីរព្យាបាលសុែភាព្យ និងអ្ោរការោិល័យជវជជសាស្រ្ត) 
ជៅឱ្ែសាថ នពាបាលជក្ៅមនទីរជពទយរប្់ KFHP/H ឬជដ្ឋយអ្នរែតល់ជ្វា KP។ MFA 

អាចនឹងក្ត្ូវអ្នុវត្តចំជពាោះជ្វា និងែលិត្ែលផែលបានពិពណ៌នាែូចខាងជក្កាម៖ 

5.1.1.1 ជ្វាចបំាច់ខាងជវជជសាស្រ្ត។ ការផែទ ំការពាបាល 
ឬជ្វារមមផែលក្ត្ូវបានបញ្ជជ ទិញ ឬែតល់ជដ្ឋយអ្នរែតល់ជ្វា KP 
ផែលចបំាច់្ ក្មាបក់ារការពារ ការវាយត្នមៃ ការជធវើជររវនិិចេយ័ 
ឬការពាបាលននលរខខណឌ ជវជជសាស្រ ត្ ជហើយមនិផមន្ក្មាប់
ភាពងាយក្្ួលរប្់អ្នរជំងឺ ឬអ្នរែតល់ការផែទំ្ ុខភាពជទ។ 

5.1.1.2 ជវជជបញ្ជជ  និងការែគត្ែ់គងឱ់្ែសាថ ន។ ការជចញជវជជបញ្ជជ ផែលបងាា ញជៅឯ
ឱ្ែសាថ នមនិពាបាលជៅជពទយរប្់ KFHP/H និង្រជ្រជដ្ឋយអ្នរែតល់
ជ្វា KP អ្នរែតល់ជ្វារប្់ផែនរ្ជស្រងាគ ោះបនាទ នម់និផមន KP អ្នរែតល់ជ្វា
ផែទបំនាទ នម់និផមន KP និងអ្នរែតល់ជ្វាជាបរ់ិចច្នា KP។ 

5.1.1.2.1 ថាន ទូំជៅ។ ការជក្បើឱ្ែទូជៅផែលចូលចិត្ត ជៅជពលណា
អាចជធវើជៅបាន។ 
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Proprietary Information.  Kaiser Permanente.  All rights reserved. 

5.1.1.2.2 ឱ្ែមានយីជោ។ ឱ្ែមានយីជោផែលជចញជដ្ឋយ
អ្នរែតល់ជ្វា KP ផែលជធវើរំណត្់្ មាគ ល់ថា “ែតល់ថាន តំាមអ្វី
ផែលបាន្រជ្រ” (Dispense as Written, DAW) 

ឬពុំមានជាត្ិឱ្ែទូជៅជទ។ 

5.1.1.2.3 ឱ្ែ ឬ្មាា រៈែគត្ែ់គងផ់ែលោម នជវជជបញ្ជជ ។ ជាមយួនឹងជវជជ
បញ្ជជ  ឬការបញ្ជជ ទិញផែលក្តូ្វបាន្រជ្រជដ្ឋយអ្នរែតល់ឱ្ែ 

KP និងផចរចយពីឱ្ែសាថ នខាងជក្ៅជពទយរប្់ KP។ 

5.1.1.2.4 អ្នរទទួលែលពី Medicare។ អ្នុវត្តចំជពាោះអ្នរទទួលែល 
Medicare ្ក្មាបថ់ាន ជំពទយតាមជវជជបញ្ជជ ផែលធានាជៅ
ជក្កាម Medicare ផែនរ D ជៅរនុងទក្មងន់នការជលើរផលង
ឱ្ែសាថ ន។ 

5.1.1.3 បរកិាខ រជវជជសាស្រ ត្ជាបយូ់រ (Durable Medical Equipment, DME)។ 
បានបញ្ជជ ទិញជដ្ឋយអ្នរែតល់ជ្វា KP ក្្បតាមជោលការណ៍ផណនារំប្់ 
DME និងបានែតល់ជដ្ឋយ KFHP/H 

ែល់អ្នរជំងឺផែលបំជពញតាមលរខណវនិិចេយ័ចបំាចន់នការពាបាល។ 

5.1.1.4 ថាន រអ់្បរ់ ំ្ ុខភាព។ 
នែៃឈ្នួលផែលជាបទ់រទ់ងនឹងថាន រជ់រៀនផែលបានជក្ោងទុរ និងែតល់ជដ្ឋយ 
KP ផែលក្ត្ូវបានែដល់អ្នុសា្នជ៍ដ្ឋយអ្នរែតល់ជ្វា KP 
ផែលជាផែនរមយួននផែនការផែទរំប្់អ្នរជំងឺ។ 

5.1.1.5 ជ្វាមានចំជពាោះមូលដ្ឋឋ នររណីជលើរផលង។ 
ជដ្ឋយជយើងជៅតាមសាថ នភាពជារល់ារ ់ចាបប់ជងកើត្ររណីជលើរផលង ជហើយ 
MFA អាចនឹងក្ត្ូវអ្នុវត្តចំជពាោះ (1) ជ្វាែតល់ជូនមនិផមនជៅក្រុមហ ុន KP 
និង (2) DME បានជចញជវជជបញ្ជជ  ឬបញ្ជជ ទិញជដ្ឋយអ្នរែគត្ែ់គងក់្រុមហ ុន 
KP និងបានែគត្ែ់គងជ់ដ្ឋយអ្នរជាបរ់ិចច្នា/អ្នរលរ ់ែូចផែលបានជរៀបរប់
ខាងជក្កាមជនោះ។ ជែើមបមីានលរខណ្មបត្តិក្របក់្ោនទ់ទួលបានររណីជលើរ
ផលងជនោះ អ្នរជំងឺនឹងក្ត្ូវបំជពញជៅតាមលរខណៈវនិិចេយ័ជលើការចំណាយ
ផែនរជវជជសាស្រ ត្ខព្់ែូចផែលបានពិពណ៌នាជៅរនុងផែនរទី 5.6.2 ខាងជក្កាម។ 

5.1.1.5.1  ជ្វារិលានុបដ្ឋឋ យិរិចចជំនាញ និងជ្វាផែទរំក្មតិ្
មធយម។ ជៅតាមរិចច្នាជាមយួអ្នរជំងឺ មនទីរជពទយ KP 
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បានែតល់ជូននូវត្ក្មូវការផែនរជវជជសាស្រ ត្ជែើមបជីួយ ្ ក្មួលែ
ល់ពួរជរជៅជពលជចញពីមនទីរជពទយ។ 

5.1.1.5.2 បរកិាខ រជវជជសាស្រ ត្ជាបយូ់រ (DME)។ អ្នរែគត្ែ់គង ់DME 
បញ្ជជ ទិញជដ្ឋយអ្នរែតល់ជ្វា KP 
ក្្បតាមជោលការណ៍ផណនា ំDME 

និងែគត្ែ់គងជ់ដ្ឋយអ្នរលរផ់ែលមានរិចច្នាតាមរយៈនាយ
រដ្ឋឋ ន KFHP/H DME។ 

5.1.1.6 ជ្វាជែេងៗជទៀត្ផែលមានលរខណ្មបត្តិទទួលបាន។ 
ជ្វាជែេងៗជទៀត្ផែលមានលរខណ្មបត្តិទទួលបានជៅជក្កាមជោលន
ជោបាយ MFA ក្ត្ូវបានរំណត្ជ់ៅរនុងឯរសារភាជ ប ់ផែនរទី II ត្ី ពី
ជ្វាជែេងជទៀត្ ផែលមាន និងោម នលរខណ្មបត្តិទទួលជៅជក្កាមជោល
នជោបាយ MFA។ 

5.1.2 ជ្វារមមផែលោម នលរខណ្មបត្តិទទួល។ MFA មនិអាចក្ត្ូវបានអ្នុវត្តចំជពាោះ៖ 

5.1.2.1 ជ្វារមមផែលមនិក្ត្វូបានចត្ទុ់រថាជាត្ក្មវូការបនាទ ន ់
ឬចបំាច់្ក្មាបជ់វជជសាស្រ្តផែលបានរំណត្ជ់ដ្ឋយអ្នរែតល់ជ្វា KP។ 
មានរមួបញ្ចូ ល ប៉ាុផនតមនិរំណត្ផ់ត្៖ 

5.1.2.1.1 ការវោះកាត្ផ់រ្មផ្េ 
ឬជ្វារមមរមួទងំជ្វាខាងជ ើ្ផ្បរផែលមានជោលបំណ
ង្ំខានរ់នុងការផរលមអរបូរងរប្់អ្នរជំងឺ 

5.1.2.1.2 ការពាបាលភាពអារ 

5.1.2.1.3 ្មាា រៈែគត្ែ់គងជ់វជជសាស្រ្តរយ 

5.1.2.1.4 ការពាបាលផែលមានជៅរនុងជជក្មើ្  
រមួមានការពាបាលជដ្ឋយចរម់ជុលវទិាសា ត្ និងមា៉ា ្ា។ 

5.1.2.1.5 ការចរថ់ាន  ំនិងឧបររណ៍ជែើមបពីាបាលបញ្ជា ែៃូវជេទ 

5.1.2.1.6 ជ្វារមមផែនរភាពជំនួ្ និង 

5.1.2.1.7 ជ្វារមមទរទ់ងនឹងការទទួលខុ្ក្ត្ូវរប្់ភារីទីបី ការការ
ពារធានារ៉ាបរ់ងផ្ទទ ល់ខៃួន ឬររណី្ំណងរប្់រមមររ។ 
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5.1.2.1.8 ជ្វា្ក្មាបអ់្នរជំងឺផែលមនិមានធានារ៉ាបរ់ង្ុខភាពពីម
នទីរជពទយ KP ។ ជ្វាមនិបនាទ ន ់និងការែគត្ែ់គងឱ់្ែពា
បាលជំងឺផែលក្ត្ូវបានទូទត្ជ់ដ្ឋយោម នការធានារ៉ាបរ់ង្ុខ
ភាពពី KP រឺត្ក្មូវឱយអ្នរជំងឺជក្បើក្បា្់បណាត ញជារល់ារ់
ណាមយួរប្់អ្នរែតល់ជ្វា និងឱ្ែផែលមនិផមនជាផែនរ
ននមនទីរជពទយ KP។ 

5.1.2.2 ជវជជបញ្ជជ  និងការែគត្ែ់គងឱ់្ែសាថ ន។ ជវជជបញ្ជជ  
និងការែគត្ែ់គងផ់ែលមនិក្ត្ូវបានចត្ទុ់រថាជាររណី្ជស្រងាគ ោះបនាទ ន ់
ឬមានភាពចបំាចផ់ែនរជវជជសាស្រ្ត រមួមាន ប៉ាុផនតមនិរក្មតិ្ក្ត្ឹមផត្ (1) ឱ្ែ
ផែលមនិក្ត្ូវបានអ្នុមត័្ជដ្ឋយរណៈរមាម ធិការឱ្ែ និងពាបាល 
(2) ឱ្ែនិងការែគត្ែ់គងទូ់ជៅផែលមនិក្ត្ូវបានជចញជវជជបញ្ជជ  ឬបញ្ជជ ទិញ
ជដ្ឋយអ្នរែតល់ជ្វា KP និង (3) ជាពិជ្្មនិរបប់ញ្ចូ លថាន  ំ(ឧហ. ការ
ជួយ ឲ្យមានរេ ៌ផរ្មជ្េ ឬអ្្មត្ថភាពែៃូវជេទ)។ 

5.1.2.3 ជវជជបញ្ជជ ្ក្មាបអ់្នរចុោះជ ម្ ោះ Medicare ខននក D អ្នកចុុះឈ ម្ ុះ ផែល
មានលរខណ្មបត្តិទទួល ឬចុោះជ ម្ ោះរនុងរមមវធិីជំនួយក្បារច់ំណូលទប 
(Low Income Subsidy, LIS)។ 
នែៃចំណាយជៅ្ល់្ក្មាបថ់ាន ជំវជជបញ្ជជ ្ក្មាបអ់្នរចុោះជ ម្ ោះ Medicare 

Advantage Part D ផែលមានលរខណ្មបត្តិទទួល 
ឬបានចុោះជ ម្ ោះជៅរនុងរមមវធិី LIS ក្្បជៅតាមជោលការណ៍ផណនារំប្់ 
មជឈមណឌ ល្ក្មាបឈ់សវាកម្មព្យាបាលសុែភាព្យ និងជាំនួយឈេជជស្ថស្រសដ 
(CMS)។ 

5.1.2.4 ជ្វារមមែតល់ជូនជៅខាងជក្ៅមនទីរ KP។ ជោលនជោបាយ MFA 

អ្នុវត្តផត្ចំជពាោះជ្វារមមផែលែតល់ជូនជៅតាមមនទីរ KP ជដ្ឋយអ្នរែតល់
ជ្វារមមរប្់ KP ប៉ាុជណាណ ោះ។ ជទោះបីជាមានការបញ្ជូ នពីអ្នរែតល់ជ្វារមម 
KP ជ្វារមមជែេងជទៀត្ទងំអ្្់មនិមានលរខណ្មបត្តិទទួលបាន្ក្មាប ់
MFA ជទ។ ជ្វារមមផែលែតល់ជៅការោិល័យជវជជសាស្រ ដ្មនិផមន KP 

មណឌ លផែទាំបនាទ ន ់និងម្នទីរ្ជស្រងាគ ោះបនាទ នរ់ែូ៏ចជា្ុខភាពែទោះ្ផមបង 
មនទីរជពទយ ជ្វាផែររា្ុខភាព និងជ្វាផែទាំក្ត្វូបានែរជចញ លុុះម្រាខែ
បានកាំណែជ់ាការឈលើកខលងឈោងាម្ខននក  5.1.1.5 ខាងឈលើ។ 
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5.1.2.5 បរកិាខ រជវជជសាស្រ ត្ជាបយូ់រ (DME)។ មនិថាវាក្ត្ូវបានបញ្ជជ ជដ្ឋយអ្នរែគត្ែ់គង ់
KP ឬរអ៏្ត្ជ់ទ DME 
ផែលក្ត្ូវែគត្ែ់គងជ់ដ្ឋយអ្នរលរជ់ាបរ់ិចច្នានឹងមនិក្ត្ូវបានរបប់ញ្ជូ លជទ 
ជបើ្ិនជាមនិទនប់ានរំណត្ថ់ាជាររណីជលើរផលងក្្បតាមមាក្តា 
5.1.1.5 ខាងជលើ។  

5.1.2.6 បុពវលាេននផែនការ្ុខភាព។ រមមវធិី MFA មនិជួយ ែល់អ្នរជំងឺ ជៅរនុង
ការបងន់ែៃចំណាយពារព់ន័ធនឹងបុពវលាេធានារ៉ាបរ់ង្ុខភាពជ ើយ 
(ឧ. នែៃបង ់ឬបុពវលាេ)។ 

5.1.2.7 ជ្វាជែេងៗផែលមនិមានលរខណ្មបត្តិក្របក់្ោន។់ 
ជ្វាបផនថមផែលមនិមាន្ិទធិទទួលបានជៅជក្កាមជោលនជោបាយ MFA 

ក្ត្ូវបានរំណត្ជ់ៅរនុងឯរសារភាជ បប់ផនថម ផែនរទី II ជ្វាបផនថមផែលមាន
លរខណ្មបត្តិក្របក់្ោន ់និងមិនមាន្ិទធិទទួលបានជក្កាមជោល
នជោបាយ MFA។ 

5.2 អ្នរែតល់ជ្វា។ MFA ក្ត្ូវបានអ្នុវត្តផត្ចំជពាោះជ្វាផែលមានលរខណ្មបត្តិក្របក់្ោនផ់ែល
ែតល់ជដ្ឋយអ្នរែតល់ជ្វាជវជជសាស្រ្តផែលជោលនជោបាយ MFA អ្នុវត្តែូចបានរត្់្ មាគ ល់
ជៅរនុងឯរសារភាជ បប់ផនថម ផែនរទី III អ្នរែតល់អ្នុវត្ដតាម 
និងមិនអ្នុវត្តតាមជោលនជោបាយ MFA។ 

5.3 ក្បេពពត័្ម៌ានរមមវធិី និងរជបៀបដ្ឋរព់ារយ្ំុ MFA។ ពត័្ម៌ានបផនថមអ្ំពីរមមវធិី MFA និងវធិីដ្ឋរ់
ពារយ្ំុក្ត្ូវបាន្ជងខបជៅរនុងឯរសារភាជ ប ់ ខននកបខនែម្ ផែនរទី IV ពត័្ម៌ានអ្ំពីរមមវធីិ និងការ
ដ្ឋរព់ារយ្ំុ MFA ។ 

5.3.1 ក្បេពពត័្ម៌ានរមមវធិី។ ចាបែ់ត្ចមៃងននជោលនជោបាយរប្់ MFA ទក្មងព់ារយ
ជ ន្ើ្ំុ ការផណនា ំនិងជ្ចរតី្ជងខបជាភាសាសាមញ្ញ  (ឧទហណ៍ ជ្ចរតី្ជងខប
ជោលនជោបាយ ឬខិត្តបណ័ណ រមមវធិី) អាចររបានជាសាធារណៈជដ្ឋយមនិរិត្នែៃពី
ជរហទំពរ័ KFHP/H តាមរយៈអ្ុីខម្លលផ្ទទ ល់ ឬតាមរយៈនក្ប្ណីយ៍្ ហរែឋអាជមររិ។ 
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Proprietary Information.  Kaiser Permanente.  All rights reserved. 

5.3.2 ដ្ឋរព់ារយ្ំុ MFA។ ជែើមបដី្ឋរព់ារយ្ំុរមមវធិី MFA អ្នរជំងឺក្ត្ូវបងាា ញពីត្ក្មូវការ
បនាទ នផ់ែលបណាត លមរពីវរិយ័បក័្ត្្ក្មាប់្ មតុ្លយផែលមនិទនទូ់ទត្់្ ក្មាបជ់្វា 
KP ការណាត្ជ់ួបជាមយួ KP ឬជវជជបញ្ជជ ឱ្ែផែលបញ្ជជ ជដ្ឋយអ្នរែគត្ែ់គង ់KP ្ក្មាប់
ជ្វារមមផែលមាន្ិទធិែូចបានជរៀបរបខ់ាងជលើ។ អ្នរជំងឺអាចដ្ឋរព់ារយ្ំុរមមវធិី MFA 
បានតាមវធិីជាជក្ចើនរមួមានអ្ុីនជធើណិត្ជដ្ឋយផ្ទទ ល់ តាមទូរ្័ពទ ឬជដ្ឋយការដ្ឋរ់
ពារយ្ំុឯរសារ។ 

5.3.2.1 ពិនិត្យអ្នរជំងឺ្ក្មាប់្ិទធិទទួលបានរមមវធិីសាធារណៈ និងឯរជន។ 
KFHP/H ជលើរទឹរចិត្តឱយបុរគលទងំអ្្់ទទួលបានការធានារ៉ាបរ់ង
្ុខភាព្ក្មាបធ់ានាបាននូវការទទួលបានជ្វាផែទំ្ ុខភាព្ុខភាពទូ
ជៅ និង្ក្មាបក់ារពារក្ទពយ្មបត្តិរប្់អ្នរជំងឺ។ KFHP/H ែតល់ការក្បឹរា
ផែនរហិរញ្ញ វត្ថុែល់អ្នរជំងឺផែលដ្ឋរព់ារយ្ំុតាមរយៈរមមវធិី MFA 
ជែើមបរីំណត្រ់មមវធិីណាផែលរ៉ាបរ់ង្ុខភាពសាធារណៈ និងឯរជនផែល
មាន្កាត នុពលអាចជួយ រនុងត្ក្មូវការផែទំ្ ុខភាព។ អ្នរជំងឺផែល
ក្ត្ូវបាន្នមត្ថ់ា មានលរខណ្មបត្តិក្របក់្ោនន់ឹងទទួលបានរមមវធិី
ធានារ៉ាបរ់ង្ុខភាពជាសាធារណៈ ឬឯរជន រឺអាចនឹង ត្ក្មូវឲ្យដ្ឋរព់ារយ
្ំុ្ក្មាបរ់មមវធិីទងំជនោះ។ 

5.4 មានពត័្ម៌ានចបំាចរ់នុងការដ្ឋរព់ារយ្ំុ MFA។ ពត័្ម៌ានផ្ទទ ល់ខៃួន ពត័្ម៌ានហិរញ្ញ វត្ថុ និងពត័្ម៌ាន
ជែេៗជទៀត្ជពញជលញក្ត្ូវការចបំាចជ់ែើមបជីែទៀងផ្ទទ ត្ស់ាថ នភាពហិរញ្ញ វត្ថុរប្់អ្នរជំងឺ ជែើមបរីំណត្់
ភាពមានលរខណ្មបត្តិទទួលបានរមមវធិី MFA ក្ពមទងំ្ក្មាបរ់មមវធិីធានារ៉ាបរ់ង
្ុខភាពសាធារណៈ និងឯរជនែងផែរ។ MFA អាចក្ត្ូវបានបែិជ្ធជដ្ឋយសារផត្ពត័្ម៌ាន
មនិជពញជលញ។ ពត័្ម៌ានអាចក្ត្ូវបានែតល់ជូនជាលាយលរខណ៍អ្រេរជដ្ឋយផ្ទទ ល់ឬតាម
រយៈទូរ្័ពទ។ 

5.4.1 ការជែទៀងផ្ទទ ត្ស់ាថ នភាពហិរញ្ញ វត្ថុ។ 
សាថ នភាពហិរញ្ញ វត្ថុរប្់អ្នរជំងឺក្តូ្វបានជែទៀងផ្ទទ ត់្រល់ជពលផែលអ្នរជំងឺដ្ឋរ់ពារយ្ំុជំនួយ។ 
ក្ប្ិនជបើសាថ នភាពហិរញ្ញ វត្ថុរប្់អ្នរជំងឺអាចជែទៀងផ្ទទ ត្ប់ានជដ្ឋយជក្បើក្បេពទិនននយ័ខា
ងជក្ៅ អ្នរជំងឺក្បផហលជាមនិចបំាចែ់តល់ឯរសារហិរញ្ញ វត្ថុជ ើយ។ 

5.4.2 ែតល់ពត័្ម៌ានហិរញ្ញ វត្ថុ និងពត័្ម៌ានជែេងៗ។ 
ក្ប្ិនជបើសាថ នភាពហិរញ្ញ វត្ថុរប្់អ្នរជំងឺមនិអាចជែទៀងផ្ទទ ត្ប់ានជដ្ឋយជក្បើក្បេពទិននន័
យខាងជក្ៅជនាោះជទ អ្នរជំងឺអាចក្ត្ូវបានជ ន្ើ្ំុឱយបញ្ជូ នពត័្ម៌ានផែលបានពិពណ៌នាជៅ
រនុងពារេជ ន្ើ្ំុរមមវធិី MFA ជែើមបជីែទៀងផ្ទទ ត្ស់ាថ នភាពហិរញ្ញ វត្ថុរប្់ពួរជរ។ 
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Proprietary Information.  Kaiser Permanente.  All rights reserved. 

5.4.2.1 ពត័្៌មានជពញជលញ។ លរខណ្មបត្តិទទួលបានរមមវធិី MFA 
នឹងក្ត្ូវរំណត្ ់ជៅជពលពត័្ម៌ានផ្ទទ ល់ខៃួន ពត័្ម៌ានហិរញ្ញ វត្ថុ 
និងពត័្ម៌ានជែេងជទៀត្ផែលបានជ ន្ើ្ំុក្ត្ូវបានទទួល។ 

5.4.2.2 ពត័្៌មានជពញជលញ។ 
អ្នរជំងឺមាន រក់្ត្ូវបានជូនែំណឹងជដ្ឋយផ្ទទ ល់តាមរយៈអ្ុីផម៉ាល ឬតាមទូរ្័ពទ 
ជបើ្ិនជាពត័្ម៌ានផែលក្ត្ូវការក្ត្ូវបានបំជពញមនិជពញជលញ។ អ្នរជំងឺអាច
ដ្ឋរជូ់នពត័្ម៌ានផែលមនិទនក់្របក់្ោនជ់ៅរនុងរយៈជពល 30 នែៃ 
រិត្ចបព់ីនែៃលិខិត្ជូនែំណឹងក្ត្ូវបានជែាើជូន នែៃផែលបានជួប្នទនាផ្ទទ ល់ 
ឬនែៃផែលបាន្នទនាតាមទូរ្័ពទ។ 

5.4.2.3 មនិមានពត័្ម៌ានផែលបានជ ន្ើ។ 
ចំជពាោះអ្នរជំងឺផែលមនិមានពត័្ម៌ានផែលបានជ ន្ើ្ំុែូចផែលបានពិពណ៌នា
ជៅរនុងពារយ្ំុរមមវធិីអាចទរទ់ង KFHP/H ជែើមបពីិភារាអ្ំពីេ័្ តុតាង
ផែលមានជែេងជទៀត្ផែលអាចបងាា ញពី្ិទធិទទួលបាន។ 

5.4.2.4 មនិមានពត័្ម៌ានហិរញ្ញ វត្ថុជទ។ អ្នរជំងឺក្ត្ូវែតល់ពត័្ម៌ានហិរញ្ញ វត្ថុមូលដ្ឋឋ ន 
(ឧទហរណ៍ ក្បារច់ំណូលក្ប្ិនជបើមាន និងក្បេពណាមយួ) ជហើយ
បញ្ជជ រព់ី្ុពលភាពរប្់វាជៅជពលផែល (1) សាថ នភាពហិរញ្ញ វត្ថុ
រប្់ោត្ម់និអាចជែទៀងផ្ទទ ត្ប់ានជដ្ឋយជក្បើក្បា្់ក្បេពទិនននយ័ខាងជក្ៅ 
(2) មនិមានពត័្ម៌ានហិរញ្ញ វត្ថុផែលបានជ ន្ើ្ំុ និង (3) មនិមានេ័្ តុតាង
ជែេងជទៀត្ផែលអាចបងាា ញពី្ិទធិទទួលបាន។ ពត័្ម៌ានហិរញ្ញ វត្ថុ និងការ
បញ្ជជ រជ់ាមូលដ្ឋឋ នក្ត្ូវបានទមទរពីអ្នរជំងឺជៅជពលអ្នរជំងឺ៖ 

5.4.2.4.1 ោម នែទោះ្ផមបង ឬ 

5.4.2.4.2 ោម នក្បារច់ំណូល មនិទទួលបានបងាក នន់ែជបើរក្បារែ់ៃូវការ
ពីនិជោជររប្់ខៃួន (មនិរិត្ពីអ្នរផែលមានអាជីវរមម
ខៃួនឯង) ទទួលបានអ្ំជណាយជាសាចក់្បារ ់ឬមនិចបំាច់
ដ្ឋរលិ់ខិត្ក្បកា្ពនធជលើក្បារច់ំណូល ្ហពន័ធ និងរែឋ
ជៅរនុងឆ្ន សំារជពើពនធមុនជ ើយ ឬ 

5.4.2.4.3 ក្ត្ូវរងែលប៉ាោះពាល់ជដ្ឋយជក្ោោះមហនតរយទូទងំក្បជទ្ 
ឬតាមត្ំបន ់(្ូមជមើលផែនរ 5.11 ខាងជក្កាម)។ 
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ក្រ្ួងសាម៖ី National Community Benefit កាលបរជិចេទចូលជាធរមាន៖ ថ្ងៃទី 1 ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ 2021 

អ្នរក្របក់្រង៖ ក្បធាន ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុជវជជសាស្រ ត្  ទំពរ័៖ 9 នន 26 

 

Proprietary Information.  Kaiser Permanente.  All rights reserved. 

5.4.3 រិចច្ហក្បត្ិបត្តិការរប្់អ្នរជំងឺ។ 
អ្នរជំងឺក្ត្ូវបានជរត្ក្មវូឱយខិត្ខកំ្បឹងផក្បងជែើមបែីតល់ពត័្ម៌ានផែលបានជ ន្ើទងំអ្្់។ 
ក្ប្ិនជបើពត័្ម៌ានទងំអ្្់មនិក្ត្ូវបានែតល់ជូនជទ សាថ នភាពជែេងៗក្ត្ូវបានពិចរណា 
ជហើយអាចជធវើការែៃឹងផែៃងជៅជពលរំណត្ល់រខណ្មបត្តិទទួល។ 

5.5 ការរំណត្់លរខណ្មបត្តិក្របក់្ោន់្ នមត្ជាមុន។ 
អ្នរជំងឺផែលមនិបានដ្ឋរព់ារយ្ំុអាចក្ត្ូវបានជររំណត្ថ់ាមានលរខណ្មបត្តិក្របក់្ោនទ់ទួល
បានរមមវធិី MFA ជដ្ឋយផែអរជលើពត័្ម៌ានជែេងជទៀត្ផែលែតល់ជដ្ឋយអ្នរជំងឺ។ ក្ប្ិនជបើអ្នរជំងឺក្ត្ូវ
បានរំណត្ថ់ាមានលរខណៈក្របក់្ោន ់អ្នរជំងឺមនិចបំាចែ់តល់ពត័្ម៌ានផ្ទទ ល់ខៃួន ពត័្ម៌ាន
ទរទ់ងនឹងហិរញ្ញ វត្ថុ និងពត័្ម៌ានជែេងជទៀត្ជែើមបបីញ្ជជ រព់ីសាថ នភាពហិរញ្ញ វត្ថុជនាោះជ ើយ ជហើយ
អាចនឹងទទួលបានរងាវ ន ់MFA ជដ្ឋយ វ្័យក្បវត្តិ។ អ្នរជំងឺក្ត្ូវបាន្នមត្ថាមាន្ិទធិទទួលបាន 
ក្ប្ិនជបើអ្នរជំងឺមានលរខណៈ្មបត្តិក្របក់្ោន ់ឬក្ត្ូវបានរំណត្អ់្ត្ត្ញ្ជញ ណថាមរតាមរយៈ
ការផណនាពំីការជាបប់ំណុលធៃនធ់ៃរែូចផែលបានជរៀបរបខ់ាងជក្កាមជនោះ៖ 

5.5.1  មានលរខណៈ្មបត្តិក្របក់្ោន។់  

អ្នរជំងឺាន កផ់ែលក្ត្ូវបានរំណត្ជ់ដ្ឋយែំជណើ រការក្ត្ួត្ពិនិត្យហិរញ្ញ វត្ថុជែើមបមីានលរខណៈ
ក្របក់្ោន់្ ក្មាបរ់មមវធិីជំនួយសាធារណៈ និងឯរជនក្ត្ូវបាន្នមត្ថាមាន្ិទធិទទួល
បានរនុងរមមវធិី MFA។ អ្នរជំងឺក្ត្ូវបានចត្ទុ់រថាមានលរខណៈ្មបត្តិក្របក់្ោន ់
ក្ប្ិនជបើអ្នរជំងឺ៖ 

5.5.1.1 ក្តូ្វបានចុោះជ ម្ ោះជៅរនុងរមមវធីិ្ហរមន ៍MFA (Community MFA, CMFA) 
ផែលអ្នរជមៃកឺ្ត្ូវបានបញ្ជូ នមរ និងមានលរខណៈ្មបត្តិក្របក់្ោនត់ាមរយៈ 
(1) ្ហពន័ធរែឋ ឬរដ្ឋឋ េបិាលមូលដ្ឋឋ ន (2) អ្ងគការ្ហរមនផ៍ែលមាន
ភាពជានែរូ ឬ (3) ជៅរនុងក្ពឹត្តិការណ៍្ុខភាព្ហរមនផ៍ែលឧបត្ថមា
ជដ្ឋយ KFHP/H ឬ 

5.5.1.2 ក្ត្ូវបានចុោះជ ម្ ោះជៅរនុងរមមវធិីអ្ត្ថក្បជោជនរ៍ប្់្ហរមន ៍KP ផែលក្ត្ូវ
បានជរៀបចំជ ើងជែើមបោីកំ្ទែល់ការទទួលបានការផែទអំ្នរជំងឺផែលមានចំ
ណូលទប និងក្ត្ូវបានចត្ត់ាងំជាមុនជដ្ឋយបុរគលិរ KFHP/H ឬ 

5.5.1.3 ក្ត្ូវបានចុោះជ ម្ ោះជៅរនុងរមមវធិីធានារ៉ាបរ់ង្ុខភាពពិនិត្យជលើក្បារច់ំណូល 
(ឧហហរណ៍ Medicare Low Income Subsidy) ឬ 

5.5.1.4 ក្ត្ូវបានែតល់ពានរងាវ ន ់MFA ជាមុនរនុងរយៈជពល 30 នែៃចុងជក្កាយ 
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ក្រ្ួងសាម៖ី National Community Benefit កាលបរជិចេទចូលជាធរមាន៖ ថ្ងៃទី 1 ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ 2021 

អ្នរក្របក់្រង៖ ក្បធាន ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុជវជជសាស្រ ត្  ទំពរ័៖ 10 នន 26 

 

Proprietary Information.  Kaiser Permanente.  All rights reserved. 

5.5.2 បានរំណត្អ់្ត្ត្ញ្ជញ ណថាមរតាមរយៈការផណនាពំីការជាបប់ំណុលធៃនធ់ៃរ។ 
បនាទ បព់ីក្បេពផែលមានលរខណៈ្មបត្តិក្របក់្ោន ់និងការទូទត្ទ់ងំអ្្់ក្ត្ូវបានជក្បើ
អ្្់ជហើយ ជនាោះអ្នរជំងឺផែលបានទទួលការផែទជំៅមជឈមណឌ ល KP ជហើយមានការ
ចងអុលបងាា ញពីភាពលំបារផែនរហិរញ្ញ វត្ថុ (ឧទហរណ៍ ្មតុ្លយផែលជៅ្ល់ហួ្
កាលរំណត្)់ អាចនឹង ក្ត្ូវបានពិនិត្យជែើមបទីទួលបាន្ិទធិរនុងរមមវធិីជដ្ឋយជក្បើក្បេព
ទិនននយ័ខាងជក្ៅ។ ក្ប្ិនជបើមាន្ិទធិ អ្នរជំងឺអាចទទួលបានពានរងាវ ន ់MFA ្ក្មាប់
្មតុ្លយសាចក់្បារផ់ែលជលចជធាៃ ជាងជរប៉ាុជណាណ ោះ។ ្មតុ្លយសាចក់្បារ់ជលចជធាៃ
្ក្មាបជ់្វាផែលមានលរខណៈ្មបត្តិក្របក់្ោនអ់ាចនឹងមនិក្ត្ូវបានជែាើជៅកានប់ណតុ ំ
ឯរសារផែលទរទ់ងនឹង្រមមភាពក្បមូលែតុ ំឯរសាបផនថម ឬរមួបញ្ចូ លទងំការចំ
ណាយជលើបំណុលធៃនធ់ៃររប្់ KP។ 

5.6  លរខណៈវនិិចេយ័ជលើលរខណ្មបត្តិក្របក់្ោនទ់ទួលបានរមមវធិ។ី 
ែូចផែលបាន្ជងខបជៅរនុងឯរសារភាជ បប់ផនថម ផែនរ V លរខណៈវនិិចេយ័ជលើលរខណ្មបត្តិ
ក្របក់្ោន ់អ្នរជំងឺផែលដ្ឋរព់ារយ្ំុ MFA អាចមានលរខណ្មបត្តិក្របក់្ោន់្ ក្មាបជ់ំនួយ
ហិរញ្ញ វត្ថុជដ្ឋយផែអរតាមលរខណៈវនិិចេយ័ជលើមជធាបាយជធវើជត្ ត្ ឬជលើការចំណាយជក្ចើនខាង
ជវជជសាស្រ្ត។ 

5.6.1 លរខណវនិិចេយ័ននការជធវើជត្ ដ្មជធាបាយ។ 
អ្នរជំងឺក្ត្ូវបានវាយត្នមៃជែើមបរីណំត្ថ់ាជត្ើពួរជរមានអ្វីជៅតាមលរខណៈវនិិចេយ័ផែលអា
ចទទួលយរបានផែរឬអ្ត្។់ 

5.6.1.1 លរខណ្មបត្តិទទួលបានផែអរជលើរក្មតិ្ក្បារច់ំណូល 
អ្នរជំងឺផែលមានក្បារច់ំណូល្របុរនុងក្រួសារត្ិចជាង ឬជ ម្ើនឹង KFHP/H 
មាននយ័ថាលរខណៈវនិិចេយ័ជលើការជធវើជត្ ត្ជាភាររយននជោលការណ៍
ផណនាពំភីាពក្រីក្ររប្់្ហពន័ធ (Federal Poverty Guidelines, FPG) 
មាន្ិទធិទទួលបានជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ។ 

5.6.1.2 ចំណូលក្រសួារ។ 
ត្ក្មូវការជលើក្បារច់ំណូលក្ត្ូវអ្នុវត្តចំជពាោះ្មាជិរក្រុមក្រួសារ។ ក្រុម
ក្រួសារមាននយ័ថាបុរគល ឬក្រុមផត្មយួផែលមានមនុ្េពីរនារ ់ឬជក្ចើន
នារផ់ែលទរទ់ងនឹងរំជណើ ត្ អាពាហ៍ពិពាហ៍ ឬការយររូនជរមរចិញ្ច ឹម
ផែលរ្់ជៅជាមយួោន ។ ្មាជិរក្រួសារអាចរមួបញ្ចូ លទងំបតីក្បពនធ 
នែរូក្រួសារផែលក្្បចាប ់រូនៗ សាចញ់ាត្ិរប្់អ្នរជមើលផែ រូនៗរប្់
សាចញ់ាត្ិអ្នរជមើលផែ និងអ្នរជែេងជទៀត្ផែលបុរគលជៅលីវ បតីក្បពនធ នែរូ 
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Proprietary Information.  Kaiser Permanente.  All rights reserved. 

ឬឪពុរមាត យរនុងក្រួសារទទួលខុ្ក្ត្ូវផែនរហិរញ្ញ វត្ថុចំជពាោះអ្នរផែលរ្់ជៅរនុ
ងក្រួសារ។ 

5.6.2 លរខណវនិិចេយ័ការចំណាយជវជជសាស្រ ត្ខព្់។ 
អ្នរជំងឺក្ត្ូវបានវាយត្នមៃជែើមបរីណំត្ថ់ាជត្ើពួរជរមានអ្វីជៅតាមលរខណវនិិចេយ័ជលើការចំ
ណាយជក្ចើនផែនរជវជជសាស្រ ត្ខព្់ផែរឬអ្ត្។់ 

5.6.2.1 លរខណ្មបត្តិទទួលបានជដ្ឋយផែអរជលើការចំណាយខព្់ជលើការពាបាល។ 
អ្នរជំងឺផែលមានរក្មតិ្ក្បារច់ំណូលក្រួសារ្របុជាមយួនឹងការចំណាយ
ផែនរជវជជសាស្រ ត្ និងឱ្ែសាថ នពីជោជ ៉ា ផែលបានជរើត្ជ ើង្ក្មាប់
ជ្វារមមផែលមាន្ិទធិទទួលរនុងរយៈជពលជលើ្ពី 12 ផខជក្ចើនជាង ឬជ ម្ើនឹង 
10% ននក្បារច់ំណូលក្រួសារក្បចឆំ្ន មំាន្ិទធិទទួលបានជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ។ 

5.6.2.1.1 ចំណាយជក្ៅជោជ ៉ា រប្់ KFHP/H ។ ការចំណាយ
ជលើការពាបាល និងឱ្ែជៅមណឌ ល KP រមួមាន ការចំ
ណាយរមួោន  ក្បាររ់រ ់ធានារ៉ាបរ់ងរមួ និងទឹរក្បារជ់ក្ៅ 
ធានារ៉ា ប់រងពារ់ព័នធនឹងជ្វាផែលមានលរខណ្មបត្តិទទួល។ 

5.6.2.1.2 ការចំណាយជក្ៅជោជ ៉ា ផែលមនិផមនជាផែនរនន 
KFHP/H ។ ការចំណាយផែនរជវជជសាស្រ ត្ ឱ្ែសាថ ន និងការ
ចំណាយជលើជធមញជាក្បចផំែលែតល់ជូនជៅតាមរផនៃងមនិ
ផមនជា KP ផែលទរទ់ងជៅនឹងជ្វាផែលមានលរខណៈ
ក្របក់្ោន ់និងជរើត្ជ ើងជដ្ឋយអ្នរជំងឺ (មនិរបប់ញ្ចូ លជលើ
ការបញ្ចុ ោះត្នមៃ ឬការ្រជ្របិទ) ក្ត្ូវបានរបប់ញ្ចូ ល។ 
អ្នរជំងឺក្ត្ូវបានត្ក្មូវឱយែតល់ឯរសារននការចំណាយជវជជសា
ស្រ្ត្ក្មាបជ់្វារមមផែលទទួលបានពីមនទីរផែលមនិផមនជា
 រប្់ KP។ 

5.6.2.1.3 បុពវលាេននផែនការ្ុខភាព។ 
ការចំណាយជចញពីជោជ ៉ា មនិរបប់ញ្ចូ លត្នមៃផែលទរទ់
ងនឹងការផែទំ្ ុខភាព (ឧហ. ក្បារក់្ត្ូវបង ់ឬបុពវលាេ)។ 

5.7 ការបែិជ្ធ និងការអ្ំពាវនាវ 
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Proprietary Information.  Kaiser Permanente.  All rights reserved. 

5.7.1 ការបែិជ្ធ។ អ្នរជំងផឺែលបានដ្ឋរព់ារយជ ន្ើ្ំុរមមវធិី MFA ជហើយមនិក្្បតាម
លរខណវនិិចេយ័ននលរខណ្មបត្តិទទួលក្ត្ូវបានជូនែំណឹងជាលាយលរខណ៍អ្រេរ ឬ 
ជដ្ឋយផ្ទទ ល់មាត្ថ់ា ្ំជណើ ្ំុ MFA រប្់ោត្ក់្ត្ូវបានបែិជ្ធ។ 

5.7.2 រជបៀបបតឹងឧទធរណ៍ននការបែិជ្ធ MFA។ 
អ្នរជំងឺផែលជជឿជារថ់ាការដ្ឋរព់ារយ្ំុឬពត័្ម៌ានរប្់ខៃួនមនិក្ត្ូវបានជររិត្ពិចរណា
ឱយបានក្ត្ឹមក្ត្ូវអាចបតឹងឧទធរណ៍បាន។ ជ្ចរតីផណនាំ្ ក្មាបប់ញ្ចបែ់ំជណើ រការបណតឹ ង
ឧទធរណ៍ក្ត្ូវបានបញ្ចូ លរនុងលិខិត្បែិជ្ធ MFA។ ្ំជណើ ក្ត្ូវបានពិនិត្យជ ើងវញិ
ជដ្ឋយបុរគលិរ KFHP/H ផែលបានចត្ត់ាងំ។ 

5.8 រចនា្មពន័ធននការែដល់មូលនិធិ។ មូលនិធិ MFA ក្ត្ូវបានអ្នុវត្តជៅជលើ្មតុ្លយសាចក់្បារផ់ែល
ហួ្កាលរំណត្ ់ឬ្មតុ្លយសាចក់្បារផ់ែលបានរំណត្ម់ុនជពលការផណនាអំ្ំពីបំណុល និង
ការទូទត្ផ់ែលមនិទន់្ ជក្មច។ មូលនិធិ MFA រអ៏ាចរមួបញ្ចូ លរយៈជពលផែលអាចទទួលបាន
្ក្មាបជ់្វាតាមដ្ឋនផែលក្ត្ូវការែូចផែលបានរំណត្ជ់ដ្ឋយអ្នរែគត្ែ់គង ់KP ។ 

5.8.1 មូលដ្ឋឋ នននការែតល់មូលនិធិ។ នែៃចំណាយរប្់អ្នរជំងឺផែលបានទូទត្ជ់ដ្ឋយរមមវធិី 
MFA ក្ត្ូវបានរំណត្ជ់ដ្ឋយ្ំអាងថាជត្ើអ្នរជំងឺមានការធានារ៉ាបរ់ង្ុខភាព និងក្បារ់
ចំណូលរនុងក្រួសារ ឬអ្ត្។់ 

5.8.1.1 អ្នរជំងឺផែលមាន្ិទធិរនុង MFA ជដ្ឋយោម នការរ៉ាបរ់ងផែនរផែទំ្ ុខភាព 
(មនិមានការធានារ៉ាបរ់ង)។ អ្នរជំងឺផែលោម នធានារ៉ាបរ់ងអាចទទួលបាន
ការបញ្ចុ ោះត្នមៃជលើជ្វាអ្នរជំងឺននជ្វារមមផែលអាចទទួលបានទងំអ្្់។ 

5.8.1.2 អ្នរជំងឺផែលមាន្ិទធិរនុង MFA ជាមយួនឹងការរ៉ាបរ់ងផែនរផែទំ្ ុខភាព 
(មានធានារ៉ាបរ់ង)។ អ្នរធានារ៉ាបរ់ងផែលមាន្ិទធិទទួលបានការបញ្ចុ ោះ 
ត្នមៃជលើត្នមៃជ្វាអ្នរជំងឺ្ក្មាបជ់្វារមមផែលអាចទទួលបានទងំអ្្់ 
(1) ផែលអ្នរជំងឺទទួលខុ្ក្ត្ូវផ្ទទ ល់ខៃួន និង (2) ផែលមនិបាន
បងជូ់នជដ្ឋយអ្នរធានារ៉ាបរ់ងរប្់ពួរជរ។ 
អ្នរជំងឺក្ត្ូវបានត្ក្មូវឱយែតល់ឯរសារែូចជាការពនយល់ពីអ្ត្ថក្បជោជន ៍
(Explanation of Benefits, EOB) 

ជែើមបរីំណត្ផ់ែនរណាមយួននវរិកយបក្ត្មនិក្ត្ូវបានរ៉ាបរ់ង
ជដ្ឋយការធានារ៉ាបរ់ង។ 

5.8.1.2.1 ការទូទត្ផ់ែលទទួលបានពីក្រមុហ ុនធានារ៉ាបរ់ង។ 
អ្នរធានារ៉ាបរ់ងផែលមានលរខណៈ្មបត្តិក្របក់្ោនត់្ក្មូវឱយ
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Proprietary Information.  Kaiser Permanente.  All rights reserved. 

ចុោះបញ្ជ ីជៅ KFHP/H នូវរល់ការបងក់្បារ់្ ក្មាបជ់្វារមម
ផែលែតល់ជដ្ឋយ KFHP/H ផែលអ្នរជំងឺបានទទួល
ពីក្រុមហ ុនធានារ៉ាបរ់ងរប្់អ្នរជំងឺជនាោះ។ 

5.8.1.3 តារងបញ្ចុ ោះត្នមៃ។ 
ពត័្ម៌ានបផនថមអ្ំពីការបញ្ចុ ោះត្នមៃផែលមានជក្កាមជោលការណ៍ក្ត្ូវបាន្ជងខ
បជៅរនុងឯរសារភាជ បប់ផនថម ខននកបខនែម្ ផែនរទី VI តារងបញ្ចុ ោះត្នមៃ។ 

5.8.1.4 ការទូទត្់្ ងវញិពីការជដ្ឋោះក្សាយ្ំណង។ KFHP/H ផ្វងររ្ំណង
ពីការទទួលខុ្ក្ត្ូវរប្់ភារីទីបី / ការទូទត្ជ់លើធានារ៉ាបរ់ងផ្ទទ ល់ខៃួន 
អ្នរបងលុ់យ ឬភារីផែលទទួលខុ្ក្ត្ូវជែេងជទៀត្តាមចាប។់ 

5.8.2 រែូវកាលផែលអាចនឹងទទួលបានមូលនិធិ។ 
រែូវកាលមាន្ិទធិទទួលជ្វាតាមដ្ឋនចបជ់ែតើមពីកាលបរជិចេទននការយល់ក្ពម ឬជ្វា
ផែលបានរំណត្ទុ់រក្ត្ូវបានែតល់ជូន ឬការទទួលថាន ផំែលបានរំណត្ទុ់រក្ត្ូវបានផចរ
ចយជូន។ រយៈជពលននរែូវកាលមាន្ិទធិទទួលបានរឺជាជពលជវលាផែលមានរំណត្់
ប៉ាុជណាណ ោះ ជហើយក្ត្ូវបានរំណត្ត់ាមការ្ជក្មចចិត្តរប្់ KP តាមវធិីជែេងៗោន រមួមាន៖ 

5.8.2.1 រយៈជពលជារល់ារន់នជពលជវលា។ រយៈជពលអ្ត្ិបរមាមានចំនួន 
365 នែៃ្ក្មាបក់ារមាន្ិទធិទទួលបានជ្វាតាមដ្ឋន 
និង្មតុ្លយសាចក់្បារផ់ែលជលចជធាៃ រប្់អ្នរជំងឺ 
ជហើយក្ត្ូវបានរំណត្ម់ុនជពលការផណនាទំរទ់ងនឹងបំណុលធៃនធ់ៃរ។ 

5.8.2.2 ការទទួលបានសិទធិសនមែជាម្ុន។ រហូែដល់ 30 ថ្ងៃ ឈហើយរមួ្បញ្ចូ លទាំង
សម្ែុលយថ្ងលចាំណាយរបស់អ្នកជាំងឺ ម្ុនឈព្យលដាកប់ាំណុលអាម្រកក។់ 

5.8.2.3 រិលានុបដ្ឋឋ យិកាជំនាញ និងការផែទរំក្មតិ្មធយម។ 
រយៈជពលអ្ត្ិបរមាមានរហូត្ែល់ 30 នែៃ្ក្មាបជ់្វាផែលបានែតល់ជូនជៅ
ខាងជក្ៅ KP។  

5.8.2.4 ឧបររណ៍ជវជជសាស្រ ត្ផែលជក្បើបានយូរ។ រយៈជពលអ្ត្ិបរមាមានចំនួនដល់ 
180 នែៃ្ក្មាបអ់្នរលរផ់ែលែគត្ែ់គងឧ់បររណ៍ជវជជសាស្រ្ត។ 

5.8.2.5 វរគននការពាបាល ឬវរគននការផែទ។ំ រយៈជពលអ្ត្ិបរមាមានចំនួនដល់ 

180 នែៃ្ក្មាបវ់រគននការពាបាល និង / ឬវរគននការផែទផំែលក្ត្ូវបាន
រំណត្ជ់ដ្ឋយអ្នរែគត្ែ់គង ់KP។ 
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Proprietary Information.  Kaiser Permanente.  All rights reserved. 

5.8.2.6 អ្នរជំងឺផែលមាន្កាត នុពល្ក្មាបរ់មមវធិីធានារ៉ាបរ់ង្ុខភាពជាសាធារ
ណៈ និងឯរជន។ រយៈជពលអ្តិ្បរមាមានចំនួនដល់ 90 នែៃជែើមបជួីយ អ្នរជំងឺ
ខណៈជពលផែលពួរជរដ្ឋរព់ារយ្ំុចូលរនុងរមមវធីិធានារ៉ាបរ់ង្ុខភាពជាសា
ធារណៈ និងឯរជន។ 

5.8.2.7 ការែតល់មូលនិធិឱ្ែសាថ នមយួជពល។ មុនជពលដ្ឋរព់ារយជៅរមមវធិី MFA 
អ្នរជំងឺមាន្ិទធិទទួលបានពានរងាវ នឱ់្ែសាថ នមយួែង ក្ប្ិនជបើអ្នរជំងឺ 
(1) មនិមានពានរងាវ ន ់MFA (2) បំជពញជវជជបញ្ជជ ផែល្រជ្រជដ្ឋយ
អ្នរែតល់ជ្វា KP ជៅឯឱ្ែសាថ នណ KFHP/H និង (3) បងាា ញ
ពីអ្្មត្ថភាពរនុងការបងន់ែៃជវជជបញ្ជជ ។ ពានរងាវ នម់យួែងក្ត្ូវបានរំណត្់
ក្ត្ឹម 30 នែៃ និងរមួបញ្ចូ លការែគត្ែ់គងថ់ាន ំ្ មក្្បជៅតាមការរំណត្ផ់បប
ជវជជសាស្រ្តបានោ៉ា ងក្ត្ឹមក្ត្ូវជដ្ឋយអ្នរែគត្ែ់គង ់KP។ 

5.8.2.8 ជ ន្ើ្ំុការពនាជពលមូលនិធិ។ ចបជ់ែតើមសាម្ិប (30) នែៃមុនកាលបរជិចេទ
ែុត្រំណត្ន់នរងាវ នផ់ែលមានក្សាប ់និងក្របជ់ពលជវលាបនាទ បព់ីហនឹង អ្នរជំងឺ
អាចដ្ឋរព់ារយ្ំុចូលរមមវធិីជនោះជ ើងវញិ។  

5.8.3 មូលនិធិក្ត្វូបានែរវញិ លុបជចល ឬផរផក្ប។ KFHP/H អាចែរហូត្ លុបជចល 
ឬផរផក្បរងាវ ន ់MFA រនុងសាថ នភាពជារល់ារណ់ាមយួតាមឆនាទ នុ្ិទធិរប្់ខៃួន។ 
សាថ នភាពរមួមាន៖ 

5.8.3.1 ការបនៃំ ការលួច ឬការផ្ទៃ ្់បតូរហិរញ្ញ វត្ថុ។ ររណីផរៃងបនៃំ ការបរក្សាយមនិ
ក្ត្ឹមក្ត្ូវ ការលួច ការផ្ទៃ ្់បតូរសាថ នភាពហិរញ្ញ វត្ថុរប្់អ្នរជំងឺ 
ឬកាលៈជទ្ៈជែេងជទៀត្ផែលជធវើឱយប៉ាោះពាល់ែល់្ុចរតិ្ភាពននរមមវធិី 
MFA។ 

5.8.3.2 មានលរខណ្មបត្តិទទួល្ក្មាបរ់មមវធិីធានារ៉ាបរង្ុខភាពឯរជន 
និងសាធារណៈ។ អ្នរជំងឺផែលបានពិនិត្យជក្ជើ្ជរ ើ្ ្ក្មាបរ់មមវធិីធានា
រ៉ាបរង្ុខភាពឯរជន និងសាធារណៈក្ត្ូវបាន្នមត្ថ់ាមានលរខណ
្មបត្តិទទួលបានប៉ាុផនតមនិ្ហការជាមយួែំជណើ រការពារេ្ំុ្ក្មាបរ់មមវធិី
ទងំជនាោះ។ 

5.8.3.3 ក្បេពទូទត្ជ់ែេងៗផែលបានរំណត្។់ ការធានារ៉ាបរ់ង្ុខភាព ឬក្បេព
ទូទត្ជ់ែេងជទៀត្ផែលក្ត្ូវបានរណំត្ប់នាទ បព់ីអ្នរជំងឺទទួលបានការែតល់មូ
លនិធិ MFA បណាត លឱយការរិត្នែៃជ្វារមមផែលមានលរខណ្មបត្តិទទួល
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Proprietary Information.  Kaiser Permanente.  All rights reserved. 

ក្ត្ូវបានជចញវរិយ័បក័្ត្ជ ើងវញិ។ ក្ប្ិនជបើជរឿងជនោះជរើត្ជ ើង 
អ្នរជំងឺមនិក្ត្ូវបានជចញវរិកយបក្ត្្ក្មាបផ់ែនរណាមយួជ ើយននវរិយ័បក័្ត្ 
(1) ផែលអ្នរជំងឺទទួលខុ្ក្ត្ូវផ្ទទ ល់ខៃួន និង (2) ផែលមនិបានបងជ់ដ្ឋយ
ការធានារ៉ាបរ់ង្ុខភាពរប្់ោត្ ់ឬក្បេពទូទត្ជ់ែេងជទៀត្។ 

5.8.3.4 ការផ្ទៃ ្់បតូរការធានារ៉ាបរ់ង្ុខភាព។ 
អ្នរជំងឺផែលមានបទពិជសាធនព៍ីការផ្ទៃ ្់បតូររនុងការរ៉ាបរ់ងការផែទំ្ ុខភាព
នឹងក្ត្ូវជ ន្ើ្ំុឱយអ្នុវត្តរមមវធិី MFA។ 

5.9 ការរំណត្ជ់លើការរិត្លុយ។ ទូទត្ទ់ឹរក្បារព់ីអ្នរជំងឺផែលមាន្ិទធិទទួលបាន MFA ចំនួន
ទឹរក្បារែុ់លាៃ រ្របុ (ឧទហរណ៍ ការទូទត្់្ របុ) ចំជពាោះការបងន់ែៃមនទីរជពទយផែលក្ត្វូបាន
ែតល់ជូនជៅមនទីរជពទយ Kaiser Foundation Hospital រឺក្ត្ូវបានោមឃាត្។់ អ្នរជំងឺផែល
បានទទួលជ្វាមនទីរជពទយ ផែលមានលរខណ្មបត្តិទទួលជៅមនទីរជពទយ Kaiser Foundation 

Hospital និងមានលរខណ្មបត្តិជែើមបទីទួលជ្វាពីរមមវធិី MFA ប៉ាុផនតមនិបានទទួលមូលនិធិ 
MFA ឬបានបែិជ្ធមូលនិធិ MFA ពុំក្ត្ូវបានរិត្នែៃបផនថមជលើ្ពីចំនួនទឹរក្បារផ់ែលរិត្ជា
ទូជៅ (amounts generally billed, AGB) ្ក្មាបជ់្វាទងំជនោះ។ 

5.9.1 ចំនួនទឹរក្បារផ់ែលបានទូទត្ជ់ាទូជៅ។ ចំនួនទឹរក្បារផ់ែលជចញវរិកយបក្ត្ជាទូជៅ 
(AGB) ្ក្មាបក់ារ្ជស្រងាគ ោះបនាទ ន ់ឬការផែទចំបំាចជ់ែេងៗចំជពាោះបុរគលផែលមាន
ធានារ៉ាបរ់ងជលើការផែទផំបបជនោះក្ត្ូវបានរំណត្់្ ក្មាបជ់ក្រឿងបរកិាខ រ KP ផែលបាន
ពិពណ៌នាជៅរនុងឯរសារភាជ ប ់ខននកបខនែម្ ផែនរទី VII មូលដ្ឋឋ នក្រឹោះ្ក្មាបរ់ណនា
ចំនួនទឹរក្បារផ់ែលបានទូទត្ជ់ាទូជៅ (AGB)។ 

5.10 ្រមមភាពក្បមូល។ 

5.10.1 រិចចខិត្ខំក្បឹងផក្បងការជូនែំណឹង្មជហតុ្្មែល។ KFHP/H ឬទីភាន រង់ារក្បមូល
បំណុលផែលជែើរត្ួជំនួ្ឱយមនទីរជពទយបានខិត្ខំក្បឹងផក្បងរួរ្មផែរជែើមបជូីនែំណឹងែ
ល់អ្នរជំងឺផែលមាន្មតុ្លយសាចក់្បារហួ់្កាលរំណត្ ់ឬជលចជធាៃ អ្ំពីរមមវធិី 
MFA។ រិចចខិត្ខំក្បឹងផក្បងការជូនែំណឹង្មជហតុ្្មែលរមួមាន៖ 

5.10.1.1 ែតល់លិខិត្ជូនែំណឹងលាយលរខណ៍អ្រេរជៅរនុងរយៈជពល 120 នែៃ 
បនាទ បព់ីជ្ចរតីផែៃង ជក្កាយជពលជចញពីមនទីរជពទយទីមយួផែលជូនែំណឹង
ែល់មាច ្់រណនីថា MFA មាន្ក្មាបអ់្នរផែលមានរុណ្មបត្តិ។ 

5.10.1.2 ការែតល់ជ្ចរតីជូនែំណឹងជាលាយលរខណ៍អ្រេរជាមយួនឹងបញ្ជ ី្រមមភាព
ក្បមូលក្បារវ់សិាមញ្ញ  (extraordinary collection actions, ECA) ផែល 
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KFHP/H ឬទីភាន រង់ារក្បមូលបំណុល
មានបំណងែតួចជែតើម្ក្មាបក់ារទូទត្់្ មតុ្លយនែៃជែើមរប្់អ្នរជំងឺ និងនែៃ
ែុត្រំណត្ន់ន្រមមភាពផបបជនោះផែលមនិជលើ្ពី 30 នែៃពីការជូនែំណឹង
ជាលាយលរខណ៍អ្រេរជ ើយ។ 

5.10.1.3 ែតល់នូវជ្ចរតី្ជងខបជាភាសាងាយយល់នូវជោលនជោបាយ MFA 

ភាជ បជ់ាមយួជ្ចរតីផែៃងអ្នរជំងឺមនទីរជពទយែំបូង។ 

5.10.1.4 ពាោមជូនែំណឹងែល់មាច ្់រណនីជដ្ឋយផ្ទទ ល់មាត្អ់្ំពីជោលនជោបាយ 
MFA និងរជបៀបទទួលបានជំនួយតាមរយៈ ែំជណើ រការដ្ឋរព់ារយជ ន្ើ្ំុ MFA។ 

5.10.1.5 ការរំណត្់្ ិទធិទទួលបានរនុងរមមវធិីតាមការជ ន្ើ្ំុមុន្មតុ្លយសាចក់្បារ់
អ្នរជំងឺហួ្កាលរំណត្ ឬបំណុលក្ត្ូវជែទរជៅឱយភាន រង់ារក្បមលូបំណុល។ 

5.10.2 ្រមមភាពក្បមូលវសិាមញ្ញ ក្ត្វូបានផ្ទអ រ។ KFHP/H មនិក្ត្ូវជធវើ ឬអ្នុញ្ជញ ត្ឱយភាន រង់ារ
ក្បមូលក្បារណ់ាមាន រជ់ធវើ្រមមភាពជំនួ្ជ ើយ ្រមមភាពក្បមូលក្បារវ់សិាមញ្ញ  
(ECA) ក្បឆ្ងំនឹងអ្នរជំងឺក្ប្ិនជបើអ្នរជំងឺ៖ 

5.10.2.1 មានមូលនិធិ MFA ផែលរំពុង្រមម ឬ 

5.10.2.2 បានជែតើមពារយ្ំុ MFA បនាទ បព់ី ECA បានចបជ់ែតើម។ ECA ក្ត្ូវបានផ្ទអ រ
រហូត្ែល់មានការរំណត្ល់រខណ្មបត្តិទទួលបានចុងជក្កាយ។ 

5.10.3 ្រមមភាពក្បមូលវសិាមញ្ញ ផែលអាចអ្នុញ្ជញ ត្។ 

5.10.3.1 រំណត្ចុ់ងជក្កាយអ្ំពីការខិត្ខំក្បឹងផក្បង្មជហតុ្ែល។ មុនជពលជែតើម 
ECA ណាមយួ អ្នរែឹរនាជំ្វាហិរញ្ញ វត្ថុអ្នរជំងឺវែតក្បារច់ំណូលតាមត្ំបន់
ធានាអ្ោះអាងែូចខាងជក្កាម៖ 

5.10.3.1.1 ការបញ្ចបរ់ិចចខិត្ខំក្បឹងផក្បង្មជហតុ្ែលជៅរនុងការជូនែំ
ណឹងែល់អ្នរជំងឺអ្ំពី រមមវធិី MFA និង 

5.10.3.1.2 អ្នរជំងឺក្ត្ូវបានទុរជពលឱយោ៉ា ងត្ិច 240 នែៃ រិត្ចបព់ី 
នែៃជចញជ្ចរតីផែៃងរិត្ក្បារជ់លើរទីមយួជែើមបដី្ឋរព់ារយ្ំុ 
MFA។ 

5.10.3.2 ការរយការណ៍ជៅភាន រ់ងារឥណទនអ្នរជក្បើក្បា្់ ឬការោិល័យឥណ
ទន។ KFHP/H ឬទីភាន រង់ារក្បមូលបំណុលផែលជែើរត្ួជំនួ្ខៃួន
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អាចរយការណ៍ពត័្ម៌ានមនិលអែល់ភាន រង់ាររយការណ៍ឥណទនអ្ត្ិែិជន 
ឬការោិល័យឥណទន។ 

5.10.3.3 វធិានការតុ្លាការ ឬរែឋបបជវណី។ មុននឹងចត្វ់ធិានការតាមែៃូវតុ្លាការ 
ឬ្ីុវលិណាមយួ KFHP/H ជធវើឱយសាថ នភាពហិរញ្ញ វត្ថុរប្់អ្នរជំងឺមាន
្ុពលភាពជដ្ឋយជក្បើក្បេពទិនននយ័ខាងជក្ៅជែើមបរីំណត្ថ់ាជត្ើអ្នរជំងឺមាន
្ិទធិទទួលបានរមមវធិី MFA ផែរឬអ្ត្។់ 

5.10.3.3.1 មានលរខណ្មបត្តិទទួលបាន MFA។ 
ោម ន្រមមភាពបផនថមណាមយួក្ត្ូវបានជធវើជ ើងក្បឆ្ងំនឹងអ្ន
រជំងឺផែលមាន្ិទធិទទួលបានរមមវធិី MFA ជ ើយ។ 
រណនីផែលមានលរខណ្មបត្តិក្របក់្ោន់្ ក្មាប ់MFA 
ក្ត្ូវបានលុបជចលជហើយក្ត្ូវបានក្បរល់ក្ត្ បជ់ៅវញិជៅ
ជលើមូលដ្ឋឋ នទិនននយ័។ 

5.10.3.3.2 មនិមានលរខណ្មបត្តិទទួលបាន MFA ជទ។ ជៅរនុង
ររណីត្ិចត្ួច វធិានការខាងជក្កាមអាចអ្នុវត្តបានជដ្ឋយ
មានការអ្នុញ្ជញ ត្ជាមុនពីមស្រនតីហិរញ្ញ វត្ថុជានខ់ព្់ ឬអ្នរក្ត្ួត្
ពិនិត្យក្បចតំ្ំបន៖់ 

5.10.3.3.2.1 ការរបឹអ្ូ្ក្បារឈ់្នួល 

5.10.3.3.2.2 បណតឹ ង/្រមមភាព្ីុវលិ។ 
្រមមភាពែៃូវចាបម់និក្ត្ូវបានបនតក្បឆ្ងំ
នឹងបុរគលផែលោម នការងារជធវើនិងោម នក្បា
រច់ំណូល្ំខាន់ៗ ជែេងជទៀត្។ 

5.10.3.3.2.3 ្ិទធិយរក្ទពយវញិជៅជលើលំជៅដ្ឋឋ ន។ 

5.10.4 ្រមមភាពក្បមូលវសិាមញ្ញ ផែលោមក្បាម។ រនុងកាលៈជទ្ៈណារជ៏ដ្ឋយ KFHP/H 
មនិអ្នុវត្ត អ្នុញ្ជញ ត្ ឬអ្នុញ្ជញ ត្ឱយភាន រង់ារក្បមូលបំណុលណាមាន រអ់្នុវត្ត្រមមភាព
ែូចខាងជក្កាមជ ើយ៖ 

5.10.4.1 ពនារ បែិជ្ធ ឬទមទរឱយមានការបងក់្បារជ់ដ្ឋយសារផត្មាច ្់រណនី
មនិបងក់្បារផ់ែលជៅ្ល់ពីក្ោមុន មុនជពលែតល់ការ្ជស្រងាគ ោះបនាទ ន ់
ឬការផែទផំែនរជពទយចបំាច។់ 
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5.10.4.2 លរប់ំណុលរប្់អ្នរកានរ់ណនីជៅភារីទីបី។ 

5.10.4.3 ការឃាត្ទុ់រក្ទពយ្មបត្តិឬការរបឹអ្ូ្រណនី។ 

5.10.4.4 ជ ន្ើ្ំុែីកាចបខ់ៃួន។ 

5.10.4.5 ជ ន្ើ្ំុែីកានាខំៃួន។ 

5.11 ការជឆៃើយត្បជៅនឹងជក្ោោះមហនតរយ។ KFHP/H អាចជធវើការផ្ទៃ ្់បតូរលរខណៈវនិិចេយ័រនុងរមមវធិី 
MFA រប្់ខៃួនជាបជណាត ោះអា្នន និងែំជណើ រការដ្ឋរព់ារយ្ំុជែើមបបីជងកើនជំនួយផែលមាន្ក្មាប់
្ហរមន ៍និងអ្នរជំងឺផែលរងែលប៉ាោះពាល់ជដ្ឋយក្ពឹត្តិការណ៍ធំៗផែលរដ្ឋឋ េបិាលរែឋ ឬ្ហពន័ធ
អាចរំណត្ប់ានថាជាជក្ោោះមហនតរយ។  

5.11.1 ការផរផក្បលរខណ្មបត្តិផែលមាន្កាត នុពល។ 
ការផ្ទៃ ្់បតូរជាបជណាត ោះអា្ននចំជពាោះលរខណៈវនិិចេយ័្ិទធិទទួលបាន MFA អាចមាន៖ 

5.11.1.1  ការផ្ទអ រការរតឹ្ត្បតិ្្ិទធិទទួលបាន 

5.11.1.2 ការបជងកើនរក្មតិ្លរខណៈវនិិចេយ័ជលើមជធាបាយជធវើជត្ ត្។ 

5.11.1.3 ការបនថយរក្មតិ្ននលរខណៈវនិិចេយ័ជលើការចំណាយជក្ចើនខាងជវជជសាស្រ ត្។  

5.11.2 ការផ្ទៃ ្់បតូរែំជណើ រការជលើពារយជ ន្ើ្ំុផែលមាន្កាត នុពល។ 
ការផ្ទៃ ្់បតូរជាបជណាត ោះអា្ននចំជពាោះែំជណើ រការដ្ឋរព់ារយជ ន្ើ្ំុ MFA អាចមាន៖ 

5.11.2.1 អ្នុញ្ជញ ត្ឱយអ្នរជំងឺែតល់នូវពត័្ម៌ានផែនរហិរញ្ញ វត្ថុមូលដ្ឋឋ ន (ឧទហរណ៍ 
ក្បារច់ំណូល ក្ប្ិនជបើមាន និងក្បេពណាមយួ) និងបញ្ជជ រព់ី្ុពលភាព
រប្់វាជៅជពលផែល (1) សាថ នភាពហិរញ្ញ វត្ថុរប្់ោត្ម់និអាចជែទៀងផ្ទទ ត្់
បានជដ្ឋយជក្បើក្បេពទិនននយ័ខាងជក្ៅ (2) មនិមានពត័្ម៌ានហិរញ្ញ វត្ថុផែល
បានជ ន្ើ្ំុចំជពាោះក្ពឹត្តិការណ៍ជនោះ និង (3) មនិមានេ័្ តុតាងជែេងជទៀត្
ផែលអាចបងាា ញពី្ិទធិទទួលបាន។ 

5.11.2.2 ជដ្ឋយពិចរណាជលើែលប៉ាោះពាល់ននការបាត្ប់ងក់្បារឈ់្នួល / ការងារជពល
អ្នារត្ជដ្ឋយសារផត្ក្ពឹត្តិការណ៍ជៅជពលរំណត្ក់្បារច់ំណូលក្រួសារ។  

5.11.3  មានពត័្ម៌ានជាសាធារណៈ។ ពត័្ម៌ានផែលពិពណ៌នាអ្ំពីការផ្ទៃ ្់បតូររមមវធិី MFA 

បជណាត ោះអា្ននក្ត្ូវបានែេពវែាយជាសាធារណៈជៅជលើជរហទំពរ័រប្់រមមវធិី MFA 

និងជៅតាមបណាត  KP រនុងត្ំបនរ់ងជក្ោោះ។ 

6.0 ឯរសារជោង / ឧប្មពន័ធ 
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6.1 ឧប្មពន័ធ A – ្នាទ នុក្រមពារយបជចចរជទ្ 

6.2 ចាប ់បទបបញ្ញត្តិ និងធនធាន 

6.2.1 ចាបោ់ពំារអ្នរជំងឺ និងជ្វាផែទតំ្នមៃ្មរមយ ចាបស់ាធារណៈ  
(Patient Protection and Affordable Care Act, Public Law) 111-148 

(124 លកខនដិកៈ 119 ]2010[) 

6.2.2 បញ្ជ ី្ហពន័ធ និងការផណនាបំនាទ ត្រ់ក្មតិ្ក្រីក្រ្ហពន័ធក្បចឆំ្ន  ំ 
(Federal Register and the Annual Federal Poverty Guidelines) 

6.2.3 ការជចញែាយជ្វាចំណូលនែទរនុង ការផណនា ំ2014 ្ក្មាបឯ់រសារភាជ ប ់H 
(Internal Revenue Service Publication, 2014 Instructions for Schedule H) 
(ទក្មង ់990) 

6.2.4 លិខិត្ជូនែំណឹងជ្វាចំណូលនែទរនុង 2010-39 (Internal Revenue Service Notice 

2010-39) 

6.2.5 ក្រមជ្វាចំណូលនែទរនុង (Internal Revenue Service Code) 26 ម្រកុម្ម្របឹកាទាំនាក់
ទាំនងបរឈទស ផែនរទី 1 53 និង 602 RIN 1545-BK57 RIN 1545-BL30 RIN 1545-

BL58 – លរខខណឌ ត្ក្មូវបផនថម្ក្មាបម់នទីរជពទយ មនុ្េធម ៌

6.2.6 ្មារមមនទីរជពទយកាលីហវ័រនីញា៉ា  – ជោលនជោបាយជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ មនទីរជពទយ និង
ចាបែ់លក្បជោជន៍្ ហរមន ៍ចាបជ់ចញែាយ 2015 (California Hospital 

Association – Hospital Financial Assistance Policies & Community Benefit 

Laws, 2015 Edition) 

6.2.7 ្មារម្ុខភាពកាតូ្លិរ្ហរែឋអាជមររិ – ការផណនាំ្ ក្មាបក់ារជរៀបចំ ផែនការ 
និងរបាយការណ៍ែលក្បជោជន៍្ ហរមន ៍ចាបជ់ចញែាយ 2012 (Catholic Health 

Association of the United States – A Guide for Planning & Reporting 

Community Benefit, 2012 Edition) 

6.3 បញ្ជ ីអ្នរែតល់ជ្វា 

6.3.1 បញ្ជ ីអ្នរែតល់ជូនអាចររបានជៅជរហទំពរ័ KFHP/H ្ក្មាប៖់ 
6.3.1.1 Kaiser Permanente of Hawaii  

6.3.1.2 Kaiser Permanente of Northwest 

6.3.1.3 Kaiser Permanente of Northern California  

6.3.1.4 Kaiser Permanente of Southern California 

6.3.1.5 Kaiser Permanente of Washington  
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ឧប្មពន័ធ A 
្នាទ នុក្រមពារយបជចចរជទ្ 

្ហរមន ៍MFA (CMFA) ្ំជៅជៅរមមវធិីជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុខាងជវជជសាស្រ ត្ផែលបានជក្ោងផែល្ហការជាមយួ
អ្ងគការតាម្ហរមន ៍និងបណាត ញ្ុវត្ថិភាពជែើមបែីតល់ជ្វាផែទំ្ បបរុ្ែល់អ្នរជំងឺមាន និងោម នធានារ៉ាបរ់ងផែល
មានក្បារច់ំណូលទបជៅមណឌ ល KP។ 

ទីភាន រង់ារក្បមូលបំណុល្ំជៅជៅជលើបុរគលផែលជធវើការក្បមូល ឬអ្នុវត្តការក្បមូលក្បារ ់ឬមានបំណងក្បមូល
បំណុលផែលបានជំពារ ់ឬជចទក្បកានថ់ាជំពារជ់ៅកានម់ាច ្់បំណុល ឬអ្នរទិញបំណុលតាមរយៈ្រមមភាពជដ្ឋយ  ផ្ទទ ល់ 
ឬជដ្ឋយក្បជោល។ 

ឧបររណ៍ជវជជសាស្រ ត្ជក្បើបានយូរ (DME) រមួមានែូចជា ជឈ្ើក្ចត្់្ តងដ់្ឋរ ជឈ្ើក្ចត្ធ់មមតា ឧបររណ៍បាញ់សារធាតុ្រវបញ្ចូ ល 
្មាា រជនំួយ ឧបររណ៍ទញចល័ត្ជលើទវ រ្ក្មាបជ់ក្បើតាមែទោះ ជៅអ្ីរញុ ក្បដ្ឋប់្ ក្មាបទ់ររជរៀនជែើរ ផក្រមនទរីជពទយ 
និងអ្ុរ្ីុផ្ន្ក្មាបជ់ក្បើតាមែទោះែូចផែលបានបញ្ជជ រជ់ដ្ឋយលរខណៈ វនិិចេយ័ DME។ DME 
មនិរមួបញ្ចូ លឧបររណ៍ជំនួយអ្វៈយវៈ អ្វៈយវៈ្ិបបនិមមតិ្ (ឧ. ឧបររណ៍អ្បជារមាៃ ងំ/ឧបររណ៍ជំនួយ និងទក្មងក់្រអូ្បមាត្ ់
និងជក្រឿងែគត្ែ់គងជ់ាជែើម) និងការែគត្ែ់គងម់និមានជវជជបញ្ជជ និងទំនិញទន ់(ឧ. ការែគត្ែ់គងត់្ក្មងជ់នាម និងការែគត្ែ់គងរ់បួ្ )។ 

អ្នរជំងឺផែលមាន្ិទធិទទួលរឺជាបុរគលផែលបានបំជពញតាមលរខណៈវនិិចេយ័ផែលមានផចងរនុងជោលនជោបាយជនោះ  
មនិថាអ្នរជំង ឺ(1) ោម នការធានារ៉ាបរ់ង ឬរអ៏្ត្ជ់ទ (2) ទទួលបានការធានារ៉ាបរ់ងតាមរយៈរមមវធិីសាធារណៈ (ឧទហរណ៍ 
រមមវធិីរ៉ា បរ់ងផែទំ្ ុខភាពមនុ្េច្់ជរ រមមវធិីរ៉ា បរ់ងផែទំ្ ុខភាពជាសាធារណៈ ឬការធានារ៉ាបរ់ង្ុខភាព
ផបបឧបត្ថមាធនផែលបានទិញតាមរយៈការផ្ទៃ ្់បតូរការធានារ៉ាបរ់ង្ុខភាព) 
(3) ក្ត្ូវបានធានារ៉ាបរ់ងជដ្ឋយផែនការ្ុខភាពជក្ៅពី KFHP ឬ (4) ក្ត្ូវបានរ៉ាបរ់ងជដ្ឋយ KFHP ។ 

ក្បេពទិនននយ័ខាងជក្ៅរឺជាអ្នរលរភ់ារីទីបីផែលក្ត្ូវបានជក្បើជែើមបពីិនិត្យជ ើងវញិនូវពត័្ម៌ានផ្ទទ ល់ខៃួនរប្់អ្នរជំងឺជែើមប ី 
វាយត្នមៃជលើត្ក្មូវការហិរញ្ញ វត្ថុជដ្ឋយជក្បើក្បា្់រំរផូែអរជលើមូលដ្ឋឋ នទិនននយ័រំណត្ក់្តាជាសាធារណៈ 
ជហើយវាយត្នមៃអ្នរជំងឺមាន រ់ៗ ជដ្ឋយផែអរជលើ ត្ងដ់្ឋរែូចោន ជែើមបរីណនាពិនទុ្មត្ថភាពហិរញ្ញ វត្ថុរប្់អ្នរជំងឺ។ 

ការផណនាភំាពក្រីក្ររប្់្ហពន័ធ (FPG) រំណត្រ់ក្មតិ្ក្បារច់ំណូលក្បចឆំ្ន ំ្ ក្មាបភ់ាពក្រីក្រ 
ែូចផែលរំណត្ជ់ដ្ឋយក្រ្ួង្ុខាេបិាល និងជ្វារមមមនុ្េរិចច្ហរែឋអាជមររិ 
និងក្ត្ូវបានផរ្ក្មួលជាជរៀងរល់ឆ្ន ជំៅរនុងបញ្ជ ី្ហពន័ធ។ 

ការក្បឹរាផែនរហិរញ្ញ វត្ថុរឺជាែំជណើ រការផែលក្ត្ូវបានជក្បើជែើមបជីយួ អ្នរជំងឺរនុងការផ វ្ងររជជក្មើ្ ហិរញ្ញ វត្ថុ និងជជក្មើ្
រ៉ា បរ់ង្ុខភាពផែលអាចររបានជែើមបចីំណាយ្ក្មាបជ់្វាផែលក្ត្ូវបានែតល់ជូនជៅរនុងមជឈមណឌ ល KP។ 
អ្នរជំងឺផែលអាចផ វ្ងររការែតល់ក្បឹរាអ្ំពីហិរញ្ញ វត្ថុរមួមានប៉ាុផនតមនិមានរក្មតិ្ចំជពាោះក្បារផ់ខផ្ទទ ល់ខៃួនការធានារ៉ាបរ់ង 

អ្នរផែលមនិបានទទួលការធានារ៉ាបរ់ងនិងអ្នរផែលបានបងាា ញពីអ្្មត្ថភាពរនុងការបងលុ់យែល់អ្នរជំងឺជពញជលញ។ 
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ភាពោម នែទោះ្ផមបងពិពណ៌នាអ្ំពីសាថ នភាពរប្់មនុ្េផែលរ្់ជៅរនុងរផនៃងមយួ 
ឬ ថ្ិត្រនុងសាថ នភាពផែលបានពិពណ៌នាែូចខាងជក្កាម៖ 
• ជៅទីរផនៃងផែលមនិផមន្ក្មាបម់នុ្េរ្់ជៅ ែូចជារែយនត រផនៃងចត្រែយនត ចិជញ្ច ើមែៃូវ អ្ោរផែលជបាោះបងជ់ចល 

(ជៅតាមែៃូវ) ឬ 
• ជៅរនុងទីជក្មរ្ជស្រងាគ ោះបនាទ ន ់ឬ 
• លំជៅដ្ឋឋ នអ្នតរកាល ឬោពំារ្ក្មាបជ់នោម នែទោះ្ផមបងផែលធាៃ បរ់្់ជៅតាមចិជញ្ច ើមែៃូវ ឬជក្មរ្ជស្រងាគ ោះបនាទ ន។់ 
• ជៅទីរផនៃងណាមយួខាងជលើ ប៉ាុផនតចំណាយជពលខៃី (រហូត្ែល់ 30 នែៃជាប់ៗ ោន ) ជៅមនទីរជពទយ ឬក្រឹោះសាថ នជែេងជទៀត្។ 
• រំពុងក្ត្ូវបានបជណត ញជចញរនុងរយៈជពលមយួ្បាត ហ៍ពីអ្ោរលំជៅដ្ឋឋ នឯរជន ឬរំពុងរត្ ់

ជេៀ្ខៃួនពីអ្ំជពើហិងារនុងក្រួសារជដ្ឋយោម នបញ្ជជ រព់ីលំជៅដ្ឋឋ នបនាទ ប ់ជហើយបុរគលខវោះធនធាន 
និងបណាត ញោកំ្ទផែលចបំាចជ់ែើមបទីទួលបានលំជៅដ្ឋឋ ន។ 

• នឹងក្ត្ូវបញ្ជូ នជចញរនុងរយៈជពលមយួ្បាត ហ៍ពីក្រឹោះសាថ នណាមយួ ែូចជាមណឌ ល្ុខភាព ែៃូវចិត្ត 
ឬមណឌ លពាបាលជក្រឿងជញៀនផែលបុរគលជនាោះបានរ្់ជៅជលើ្ពី30នែៃជាប់ៗ ោន  និង 
ោម នការបញ្ជជ រព់ីលំជៅដ្ឋឋ នបនាទ ប ់ជហើយបុរគលជនាោះខវោះខាត្ធនធានហិរញ្ញ វត្ថុ និងបណាត ញ 
ោពំារ្ងគមផែលចបំាចជ់ែើមបទីទួលបានលំជៅដ្ឋឋ ន។ 

KP រមួបញ្ចូ លទងំមនទីរជពទយ Kaiser Foundation Hospital និងរៃីនិរផែលមាន្មពន័ធភាពជាមយួមនទីរជពទយ ផែនការ
្ុខភាពរប្់មនទីរជពទយ Kaiser Foundation Hospital ក្រុមជវជជសាស្រ ត្អ្ចិនស្រនតយ ៍និងក្រុមហ ុនផែនរ្មពន័ធជរៀងៗខៃួន 
ជលើរផលងផត្ក្រុមហ ុនធានារ៉ាបរ់ង Kaiser Permanente Insurance Company (KPIC)។  
មនទីរជពទយ KP រមួមានបរជិវណរបូវន័តណាមយួ រមួទងំផែនរខាងរនុង និងផែនរខាងជក្ៅអ្ោរ ផែលជារមម្ិទធិ ឬជួលជដ្ឋយ KP 
ជែើមបអី្នុវត្តមុខងារក្បត្ិបត្តិការរប្់ KP ែូចជាការែតល់ជ្វាផែទអំ្នរជំងឺ (ឧ. អ្ោរ ឬជានអ់្ោរ KP បនទប ់ឬផែនរខាងរនុង 
ឬផែនរខាងជក្ៅជែេងជទៀត្ននអ្ោរមនិផមន KP)។ 
មជធាបាយជធវើជត្ ត្រឺជាវធិីសាស្រ ត្ផែលក្បេពទិនននយ័ខាងជក្ៅ ឬពត័្ម៌ានផែលែតល់ជដ្ឋយអ្នរជំងឺក្ត្ូវបានជក្បើក្បា្់
ជែើមបរីំណត្់្ ិទធិទទួលបានរនុងរមមវធិីផែលរ៉ាបរ់ងជាសាធារណៈ ឬ MFA ជដ្ឋយរិត្ថាជត្ើក្បារច់ំណូលរប្់បុរគល
មាន រ់ៗ ជលើ្ពីភាររយននជោលការណ៍ផណនានំនភាពក្រីក្ររប្់្ហពន័ធផែរឬអ្ត្។់ 
ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុផែនរជវជជសាស្រ ត្ (MFA) 
ែតល់រងាវ នជ់ាក្បារជ់ែើមបទូីទត្ន់ែៃពាបាល្ក្មាបអ់្នរជំងឺផែលមានលរខណៈ្មបត្តិក្របក់្ោនផ់ែលមនិមានលទធភាពបងន់ែៃ
ជ្វា ឬែលិត្ែលផែលចបំាចផ់ែនរជវជជសាស្រ ត្ ឬផែនរជវជជសាស្រ ត្ផែលពួរជរក្ត្ូវការ ជហើយចំជពាោះអ្នរផែលបានជក្បើក្បា្់
ក្បេពចំណាយជាសាធារណៈ និងឯរជនអ្្់ពីខៃួន។ បុរគលមាន រ់ៗ ក្ត្ូវបំជពញតាមលរខណៈវនិិចេយ័រនុងរមមវធិី្ក្មាប់
ជំនួយរនុងការបងន់ែៃផែទអំ្នរជំងឺខៃោះ ឬទងំអ្្់។ 
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្មាា រៈជវជជសាស្រ្ត បុរគលក្ត្ូវបានត្ក្មូវឱយបជំពញតាមលរខណវនិិចេយ័រមមវធិី្ក្មាបជ់ំនួយជែើមបបីងន់ែៃផែទខំៃោះ ឬទងំ
អ្្់រឺជា្មាា រៈជវជជសាស្រ ត្មនិអាចជក្បើក្បា្់ជ ើងវញិបានែូចជា បនទោះអ្បឆអឹង ផខេចងយួរ បងរ់ុែំំជ  និងបងប់ិទផែល
ជក្បើក្បា្់ជដ្ឋយអ្នរែតល់ជ្វាផែទំ្ ុខភាពមានអាជាា បណ័ណ ជៅជពលែតល់ជ្វាមានភាពចបំាចផ់ែនរជវជជសាស្រ ត្ និង
មនិរបប់ញ្ចូ ល្មាា រទងំឡាយផែលអ្នរជំងឺបានទិញ ឬទទួលបានពីក្បេពជែេងជទៀត្ជ ើយ។ 

នែៃបងក់្បាររ់ប្់អ្នរជំងឺ 
មាននយ័ថាផែនរនននែៃជ្វាផែលបានបងជូ់នអ្នរជមៃឺ្ ក្មាបក់ារផែទផំែលបានទទួលជៅតាមមនទីរជពទយ KP (ឧទហរណ៍ 
មនទីរជពទយ រៃីនិរផែលមាន្មពន័ធភាពជាមយួមនទីរជពទយ មណឌ លជវជជសាស្រ ត្ អ្ោរការោិល័យជវជជសាស្រ ត្ និងឱ្ែសាថ នជក្ៅ) 
ផែលមនិក្ត្ូវបានែតល់្ំណងជដ្ឋយការធានារ៉ាបរ់ង ឬរមមវធិីផែទំ្ ុខភាពផែលែតល់នូវមូលនិធិជាសាធារណៈជ ើយ។ 

ការលោះបង់្ិទធិរប្់ឱ្ែសាថ ន ែតល់ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុែល់្មាជិរ KP Senior Advantage Medicare ផែលមានក្បារ ់
ចំណូលទប ផែនរ D ផែលោម នលទធភាពបងន់ែៃឱ្ផែលបានជចញជវជជបញ្ជជ តាមការពិជក្ោោះជំងឺ ជៅជក្កាម Medicare ផែនរ D។ 

បណាត ញ្ុវត្ថិភាព ្ំជៅជៅជលើក្បពន័ធអ្ងគការមនិររក្បារច់ំជណញ និង / ឬទីភាន រង់ាររដ្ឋឋ េបិាលផែលែតល់ជ្វាផែទំ
ជវជជសាស្រ ត្ជដ្ឋយផ្ទទ ល់ែល់អ្នរផែលមនិមានធានារ៉ាបរ់ង ឬមនិមានជៅរនុងរផនៃង្ហរមនែូ៍ចជាមនទីរជពទយរែឋ 
រៃីនិរ្ហរមន ៍ក្ពោះវោិរ ជក្មរ្ក្មាបអ់្នរោម នែទោះ្ផមបង អ្ងគភាព្ុខភាពចល័ត្ សាលាជរៀនជាជែើម។  

ជក្កាមការធានារ៉ាបរ់ងរឺជាបុរគលផែលជទោះបីមានការធានារ៉ាបរ់ង្ុខភាពរចួជហើយរជ៏ដ្ឋយ រជ៏ៅផត្យល់ជ ើញថា
កាត្ពវរិចចរនុងការបងយ់រធានារ៉ាបរ់ងរក្មតិ្ខព្់ ការទូទត្ក់្បារ ់ការក់្បារ ់និងការកាត្ជ់ចញរឺជាបនទុរហិរញ្ញ វត្ថុ
ោ៉ា ង្ំខានផ់ែលអ្នរជំងឺពនារជពល ឬមនិទទួលបានជ្វាផែទំ្ ុខភាពចបំាចជ់ដ្ឋយសារផត្ត្នមៃជក្ៅជោជ ៉ា ។ 

ជក្កាមការធានារ៉ាបរ់ងរឺជាបុរគលផែលមនិមានធានារ៉ាបរ់ង្ុខភាព ឬជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុផែលឧបត្ថមាជដ្ឋយ្ហពន័ធ 
ឬរែឋជែើមបជីួយ បងន់ែៃជ្វាផែទំ្ ុខភាពណាមយួជ ើយ។ 

ក្បជាជនងាយរងជក្ោោះ រមួមានក្រុមក្បជាសាស្រ្តផែល្ុខភាព ឬ្ុខុមាលភាពរប្់ោត្ក់្ត្ូវបានចត្ទុ់រ ថាមាន
ោនិេយ័ខព្់ជាងក្បជាជនទូជៅជដ្ឋយសារផត្សាថ នភាពជ្ែឋរិចច ជំងឺ ជាត្ិពិនធុ អាយុ ឬរតាត  អ្លទធភាពជែេងៗជទៀត្។ 

ែីកានាខំៃួន 
រឺជាែំជណើ រការជរៀបចំជដ្ឋយតុ្លាការផែលបងាគ បឱ់យអាជាា ធរនាបំុរគលផែលក្ត្ូវបានររជ ើញថាមនិជធវើតាមបងាគ បរ់ែឋបបជវណី
ជៅចំជពាោះមុខតុ្លាការផែលក្្ជែៀងជៅនឹងែីកាចបខ់ៃួនផែរ។ 
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ចំណងជជើងជោលនជោបាយ៖ ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ
ជវជជសាស្រ្ត 

ជលខជោលនជោបាយ៖ NATL.CB.307 

 

ក្រ្ួងសាម៖ី National Community Benefit កាលបរជិចេទចូលជាធរមាន៖ ថ្ងៃទី 1 ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ 2021 

អ្នរក្របក់្រង៖ ក្បធាន ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុជវជជសាស្រ ត្  ទំពរ័៖ 23 នន 26 

 

Proprietary Information.  Kaiser Permanente.  All rights reserved. 

ខននកបខនែម្៖ Kaiser Permanente Northwest 

កាលបរជិចេទបផនថមផបបផែន៖  ថ្ងៃទី 1 ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ 2021 
 

I. មនទីរជពទយ Kaiser Foundation Hospitals។ ជោលការណ៍ជនោះអ្នុវត្តជៅក្របរ់ផនៃងនន KFHP/H 

(ឧទហរណ៍ មនទីរជពទយ រៃីនិរផែលទរទ់ងនឹងមនទីរជពទយ មជឈមណឌ លជវជជសាស្រ្ត និងអ្ោរការោិល័យ
ជវជជសាស្រ្ត) និងឱ្ែសាថ នខាងជក្ៅ។ Kaiser Foundation Hospitals ជៅ Oregon រមួមាន៖ 

Kaiser Sunnyside Medical Center  

Kaiser Westside Medical Center  
 

រំណត្់្ មាគ ល់៖ បញ្ជ ីជ ម្ ោះមនទីរជពទយ Kaiser Foundation Hospitals និងរៃីនិរផែលទរទ់ងនឹង
មនទីរជពទយផែលក្ត្ូវបានបញ្ចូ លរនុងជោលនជោបាយរប្់ MFA មានជៅជលើជរហ
ទំពរ័ KFHP/H MFA www.kp.org/mfa/nw។ 

 

II. ជ្វាបផនថមផែលមានលរខណ្មបត្តិទទួល និងោម នលរខណ្មបត្តិទទួលជៅជក្កាមជោលនជោបាយ MFA។ 

a. ជ្វាបផនថមផែលមនិមានលរខណ្មបត្តិទទួល 

i. ឧបររណ៍ជំនួយជសាត្វញិ្ជញ ណ 

ii. ្មាា រៈែគត្ែ់គងអ់្ុបទិរ និងនែផវ ៉ានតារមួទងំផរវដ្ឋររ់នុងផេនរ 

iii. ការែឹរជញ្ជូ នអ្នរជំងឺជពលអា្នន និងមនិអា្នន 
 

III. អ្នរែតល់ជ្វារមមពារព់ន័ធនឹង និងមនិពារព់ន័ធនឹងជោលនជោបាយ MFA។ បញ្ជ ីរយនាមអ្នរែតល់ជ្វា
ជៅរនុងមនទីរជពទយ Kaiser Foundation Hospitals និងរៃីនិរផែលទរទ់ងនឹងមនទីរជពទយផែលមនិផមនជា
រមមវត្ថុននជោលនជោបាយរប្់ MFA អាចររបាន្ក្មាបស់ាធារណៈជនជដ្ឋយមនិរិត្នែៃជលើជរហទំពរ័
រប្់ KFHP/H MFA តាមរយៈជរហទំពរ័ www.kp.org/mfa/nw។ 

 

IV. ពត័្៌មានរមមវធិី និងការដ្ឋរ់ពារយ្ំុ្ក្មាប់ MFA។ ពត័្ម៌ានរមមវធិី MFA មានរមួទងំ្ំជៅចមៃង
ជោលនជោបាយរប្់ MFA ទក្មងព់ារយ្ំុ ការផណនា ំនិង្ជងខបពត័្ម៌ានជាភាសា្មញ្ញ  (ឧ. ខិត្តបណ័ណ
អ្ំពីរមមវធិី) ផែលអាចមាន្ក្មាបជូ់នសាធារណជនទូជៅជដ្ឋយឥត្រិត្នែៃ ជាទក្មងជ់អ្ ិចក្ត្ូនរិ 
ឬជាឯរសារ។ អ្នរជំងឺអាចដ្ឋរព់ារយ្ំុរនុងរមមវធិី MFA រនុងអ្ំ ុងជពល ឬបនាទ បព់ីការផែទផំែលបាន
ទទួលពី KFHP/H តាមវធិីជាជក្ចើនរបប់ញ្ចូ លជដ្ឋយផ្ទទ ល់ តាមទូរ្័ពទ ឬជដ្ឋយការដ្ឋរព់ារយ្ំុជាឯរសារ។ 
(្ូមជមើល ផែនរ 5.3 និង 5.4 ខាងជលើ។) 

http://www.kp.org/mfa/nw
http://www.kp.org/mfa/nw


 National Community Benefit 
 

ចំណងជជើងជោលនជោបាយ៖ ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ
ជវជជសាស្រ្ត 

ជលខជោលនជោបាយ៖ NATL.CB.307 

 

ក្រ្ួងសាម៖ី National Community Benefit កាលបរជិចេទចូលជាធរមាន៖ ថ្ងៃទី 1 ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ 2021 

អ្នរក្របក់្រង៖ ក្បធាន ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុជវជជសាស្រ ត្  ទំពរ័៖ 24 នន 26 

 

Proprietary Information.  Kaiser Permanente.  All rights reserved. 

a. បំជពញ និងបញ្ជូ នពារយ្ំុតាមអ្ុីនជធើណិត្ពីជរហទំពរ័ KFHP/H។ អ្នរជំងឺអាចែតួចជែតើម 
និងបញ្ជូ នពត័្ម៌ានអ្ំពីពារយ្ំុជអ្ ិចក្ត្ូនិរពីជរហទំពរ័ MFA តាមរយៈជរហទំពរ័ 
www.kp.org/mfa/nw។ 

b. ទញយរពត័្ម៌ានរមមវធិីពីជរហទំពរ័រប្់ KFHP/H។ ្ំជៅចមៃងពត័្ម៌ានរមមវធិីជា
ជអ្ ិចក្ត្ូវនិរមានជៅតាមជរហទំពរ័រប្់ MFA តាមអា្យដ្ឋឋ ន www.kp.org/mfa/nw។ 

c. ្ជមនើ្ ុ ំពត័្ម៌ានរមមវធិីជាជអ្ ិចក្ត្នូិច។ 
្ំជៅចំ ងជាជអ្ ិចក្ត្ូនិចននពត័្ម៌ានរមមវធិីអាចមានតាមការជ ន្ើ្ំុតាមអ្ុីផម៉ាលផែរ។ 

d. ទទួលពត័្ម៌ានរមមវធិី ឬដ្ឋរព់ារយ្ំុជដ្ឋយផ្ទទ ល់ខៃួន។ ពត័្ម៌ានរមមវធិីរម៏ានជៅតាមក្រ្ួងទទួល
អ្នរជំងឺ និងផែនរបនាទ នអ់ា្ននជៅរនុងមនទីរជពទយរប្់ Kaiser Foundation Hospitals 

ផែលមានរយរនុងជំពូរទី I, Kaiser Foundation Hospitals។ អ្នរែតល់ក្បឹរារម៏ានែងផែរ
ជៅឯមជឈមណឌ លជវជជសាស្រ្ត KP និងអ្ោរការោិល័យជវជជសាស្រ ត្ជែើមបែីតល់ពត័្ម៌ានរមមវធិីនិង
ជែើមបរីំណត្ោ់៉ា ងរហ័្នូវលរខណ្មបត្តិទទួល MFA។ អ្នរក្បឹរាមានជៅតាមមនទីរពាបាល
ែូចខាងជក្កាម៖ 

Sunnyside Medical Center Westside Medical Center 
  

e. ការជ ន្ើ្ំុពត័្ម៌ានរមមវធិី ឬដ្ឋរព់ារយ្ំុតាមទូរ្័ពទ។ បុរគលិររម៏ានតាមទូរ្័ពទ ជែើមបែីតល់
ពត័្ម៌ានរំណត្អ់្ំពីលរខណ្មបត្តិទទួល MFA និងជួយ អ្នរជំងឺឲ្យដ្ឋរព់ារយ្ំុ្ក្មាប ់MFA។ 
អ្នរក្បឹរាអាចទរទ់ងបានតាម៖ 

ជលខទូរ្័ពទ៖ 503-813-2000 ឬ  
1-800-813-2000 ឬ 
TTY៖ 711 

 

f. ្ជមនើ្ ុ ំពត័្ម៌ានរមមវធិី ឬដ្ឋរព់ារយ្ំុតាម្ំបុក្ត្។ អ្នរជំងឺមាន រអ់ាចជ ន្ើ្ំុពត័្ម៌ានរមមវធិី ជហើយ
ដ្ឋរព់ារយ្ំុ្ក្មាប ់MFA ជដ្ឋយការដ្ឋរព់ារយ្ំុរមមវធិី MFA ចប់្ ពវក្របជ់ដ្ឋយជែាើតាម
្ំបុក្ត្។ ពត័្ម៌ានជ ន្ើ្ំុ និងពារយ្ំុអាចជែាើជៅ៖ 

Kaiser Permanente 

Attention:  Financial Counselors 
500 NE Multnomah Street 
Portland, Oregon 97232 

 

g. បញ្ជូ នពារយ្ំុផែលបានបំជពញជដ្ឋយផ្ទទ ល់។ ពារយ្ំុផែលបំជពញចប់្ ពវក្របអ់ាចយរមរជូន
ជដ្ឋយផ្ទទ ល់ជៅការោិល័យចុោះជ ម្ ោះ ឬការោិល័យអាជីវរមមជៅតាមមនទីរនានារប្់ KP។ 

http://www.kp.org/mfa/nw
http://www.kp.org/mfa/nw
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ចំណងជជើងជោលនជោបាយ៖ ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ
ជវជជសាស្រ្ត 

ជលខជោលនជោបាយ៖ NATL.CB.307 

 

ក្រ្ួងសាម៖ី National Community Benefit កាលបរជិចេទចូលជាធរមាន៖ ថ្ងៃទី 1 ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ 2021 

អ្នរក្របក់្រង៖ ក្បធាន ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុជវជជសាស្រ ត្  ទំពរ័៖ 25 នន 26 

 

Proprietary Information.  Kaiser Permanente.  All rights reserved. 

 

V. លរខណវនិិចេយ័នន្ិទធិទទួលបាន។ 
ក្បារច់ំណូលក្រួសាររប្់អ្នរជំងឺក្ត្ូវបានពិចរណាជៅជពលរំណត្់្ ិទធិទទួលបាន MFA។ (្ូមជមើលផែនរ 
5.6.1. ខាងជលើ) 

a. លរខណៈវនិិចេយ័ពីមជធាបាយននការជធវើជត្ ដ្៖ រហូត្ែល់ 400% ននជោលការណ៍ផណនាំ្ តីពី
ភាពក្រីក្ររប្់្ហពន័ធ 

 

VI. តារងបញ្ចុ ោះត្នមៃ។ ចំនួនទឹរក្បារផ់ែល KP រិត្នែៃពីអ្នរជំងឺផែលមានលរខណៈ្មបត្តិក្របក់្ោន់្ ក្មាប់
ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុជវជជសាស្រ ត្រឺផែអរជលើក្បជេទននលរខណៈវនិិចេយ័ផែលក្ត្ូវបានជក្បើជែើមបឱីយមានលរខណៈ
ក្របក់្ោន់្ ក្មាបអ់្នរជំងឺ្ក្មាបរ់មមវធិី។ 

a. អ្នរជំងឺផែលជឆៃើយត្បនឹងលរខណៈវនិិចេយ័ននមជធាបាយជធវើជត្ ត្។ 
អ្នរជំងឺផែលក្ត្ូវនឹងលរខណៈវនិិចេយ័ននមជធាបាយជធវើជត្ ត្នឹងទទួលបានការបញ្ចុ ោះត្នមៃជលើនែៃចំ
ណាយរប្់អ្នរជំងឺ ឬចំផណរនននែៃជ្វាផែលអ្នរជំងឺក្ត្ូវទទួលខុ្ក្ត្ូវ។ ចំនួនទឹរក្បារ់
បញ្ចុ ោះក្ត្ូវបានរំណត្ជ់ដ្ឋយក្បារច់ំណូលក្រួសាររប្់អ្នរជំងឺែូចខាងជក្កាម៖  

 

ភាររយននជោលការណ៍ផណនាំ្ តីពីភាពក្រីក្ររប្់្ហពន័ធ 
ការបញ្ចុ ោះត្នមៃជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ  ពី ជៅ 

0% - 200% បញ្ចុ ោះត្នមៃ 100% 
201% - 300% បញ្ចុ ោះត្នមៃ 100% 
301% - 350% បញ្ចុ ោះត្នមៃ 50% 
351% - 400% បញ្ចុ ោះត្នមៃ 25% 

 

ក្ប្ិនជបើការបញ្ចុ ោះត្នមៃមយួផែនរ (ត្ិចជាង 100%) ក្ត្ូវបានែតល់ឱយ្មតុ្លយសាចក់្បារ់
ផែលជៅ្ល់ក្ត្ូវបងឱ់យជពញ ឬអ្នរជំងឺមានជជក្មើ្ រនុងការជរៀបចំផែនការបងក់្បារជ់ដ្ឋយ
ោម នការក្បារ។់ 

 

b. អ្នរជំងឺមានជៅតាមលរខណៈវនិិចេ័យជលើការចំណាយជក្ចើនផែនរជវជជសាស្រ ត្។ 
អ្នរជំងឺផែលបំជពញតាមលរខណៈវនិិចេយ័ចំណាយជក្ចើនខាងជវជជសាស្រ ត្នឹងទទួលបានការបញ្ចុ ោះ  
ត្នមៃ 100% ជលើនែៃជែើមអ្នរជំងឺ ឬនែៃជ្វាផែលអ្នរជំងឺក្ត្ូវទទួលខុ្ក្ត្ូវ។  
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ក្រ្ួងសាម៖ី National Community Benefit កាលបរជិចេទចូលជាធរមាន៖ ថ្ងៃទី 1 ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ 2021 

អ្នរក្របក់្រង៖ ក្បធាន ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុជវជជសាស្រ ត្  ទំពរ័៖ 26 នន 26 

 

Proprietary Information.  Kaiser Permanente.  All rights reserved. 

VIII. មូលដ្ឋឋ ន្ក្មាបរ់ណនាចំនួនទឹរក្បារផ់ែលក្ត្វូបានទូទត្ជ់ាទូជៅ (AGB)។ KFHP/H រំណត្ ់AGB 
្ក្មាបក់ារ្ជស្រងាគ ោះបនាទ ន ់ឬការផែទចំបំាចជ់ែេងៗជទៀត្ជដ្ឋយជក្បើវធិីសាស្រ ត្ជមើលជៅជក្កាយជដ្ឋយរុណ
នឹងការរិត្នែៃ្របុ្ក្មាបក់ារផែទជំដ្ឋយអ្ក្តា AGB។ ពត័្ម៌ានទរទ់ងនឹងអ្ក្តា AGB និងការរណនា
មានជៅជលើជរហទំពរ័រប្់ KFHP/H MFA តាមរយៈជរហទំពរ័ www.kp.org/mfa/nw។ 

http://www.kp.org/mfa/nw

