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1.0 សេចក្ត ីថ្លែងសោលនសោបាយ 

ផែនការសុខភាព Kaiser Foundation Health Plans (KFHP) និងមនទ ីរពពទ្យ Kaiser Foundation 
Hospitals (KFH) បានពតេជ្ញា  ចិត្េក្ន ុងការែេល់ក្មម វធីិផែលជួយសម្មួលែល់ការទ្ទួ្ល បានការផែទាំ 
សម្ាត់ម្តជ្ញជនងាយ រងពម្រោះ។ ការពតេជ្ញា ចិត្េពនោះរមួានការែេល់ជាំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុែល់អ្នក្ ជាំងឺ ផែល 
ាន ម្បាក្់ចាំណូលទត រម នការធានា រ៉ា ត់រង និងានការធានារ៉ា ត់រងមិនម្រត់ម្រន់ផែលានសិទ្ធ ិ 
ពៅពពលលទ្ធភាពតង់ថ្ែៃពសវារឺជ្ញឧតសរគក្ន ុងការ ទ្ទួ្លបានពសវាសពរងាគ ោះតនាទ ន់ និងការផែទាំចាំ 
បាច់ផែនក្ពវជជសារសេ ។ 

 

2.0 សោលបំណង 

ពរលនពោបាយពនោះពិពណ៌នាអ្ាំពីការានសិទ្ធ ិ និងទ្ទួ្លបាននិង ទ្ទួ្លជាំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុសម្ាត់ 

ពសវាសពរងាគ ោះ តនាទ ន់ និងចាំបាច់តាមផែនក្ពវជជសារសេតាមរយៈក្មម វធិីជាំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុពវជជសារសេ  (Medical 

Financial Assistance, MFA)។ ពសចក្េ ីត្ម្មូវរឺអ្នុវត្េម្សតពៅតាមផែនក្ 501(r) ថ្នម្ក្មម្បាក្់ចាំណូល 

ថ្ែទក្ន ុង (Internal Revenue Code) សហរែឋអាពមរកិ្ និងតទ្តបញ្ញត្េ ិរែឋពាក្់ព័នធសេ ីពីពសវាផែលានលក្ខណ 
សមបត្េ ិទ្ទួ្លបាន វវធិីពែម្មបីទ្ទួ្លបាន ពសវា លក្ខណវនិិចឆ ័យពែម្មបីានលក្ខណសមបត្េ ិទ្ទួ្លបានជាំនួយ 

ពីក្មម វធិី រចនាសមព ័នធ ថ្នការែេល់មូលនិធិ MFA មូលដ្ឋឋ ន សម្ាត់រិត្ចាំនួនមូលនិធិ និងវធិានការ 
ផែលអាចអ្នុវត្េក្ន ុងក្រណីរម នការតង់ម្បាក្់ថ្ែៃពសវាពវជជសារសេ ។ 

 

3.0 វិ សាលលព  

ពរលនពោបាយពនោះអ្នុវត្េចាំពពាោះនិពោជិក្ផែលពធវ ម្ការពៅក្ន ុងអ្ងគភាពែូចខាងពម្កាម និង 

ម្ក្មុហ ុនតុម្ត្សមព ័នធ  រតស់អ្ងគភាពទាំងពនោះ (ពៅកាត្់រមួរន ថា “KFH/HP”)៖ 

3.1 Kaiser Foundation Health Plan, Inc. 

3.2 មនទ ីរពពទ្យ Kaiser Foundation Hospitals, និង 

3.3 តុម្ត្សមព ័នធ រតស់អ្ងគភាព KFHP/H។ 

3.4 ពរលនពោបាយពនោះអ្នុវត្េចាំពពាោះ មនទ ីរពពទ្យKaiser Foundation Hospitals ផែលាន 

រយពៅក្ន ុង ឯក្សារភាជ ត់, ផែនក្ទ្ី I សេ ីពី មនទ ីរពពទ្យ Kaiser Foundation Hospitals 
និងម្ត្វូបានដ្ឋក្់តញ្ច លូក្ន ុង ឯក្សារពោង។ 

 

4.0 និយមន័យ 

សូមពមម្លឧតសមព ័នធ  A – សនាទ នុម្ក្មពាក្យតពចេក្ពទ្ស។ 

 

5.0 បញ្ញ ត្តិសសេងៗ 

KFHP/H រក្ាក្មម វធិី MFA ពិនិត្យពលម្ម្បាក្់ចាំណូលពែម្មបីកាត្់តនថយឧតសរគហិរញ្ញ វត្ថ ុចាំពពាោះ ការទ្ទួ្ល 
បានពសវា សពរងាគ ោះតនាទ ន់ និងពសវាចាំបាច់ផែនក្ពវជជសារសេសម្ាត់អ្នក្ជាំងឺផែលានលក្ខណសមបត្េ ិទ្ទួ្ល 
បានពដ្ឋយពុាំរិត្ អ្ាំពីអាយុ ពិការភាព ពេទ្ ពូជសាសន៍ ទ្ាំនាក្់ទ្ាំនងសាសនា សាថ នភាពសងគម ឬ 
អ្ពនាេ ម្តពវសន៍ ទ្ាំពនារែល វូពេទ្ ពែម្មក្ាំពណម្ត្ជ្ញត្ិ និងពទោះតីអ្នក្ជាំងឺាន ឬរម នធានារ៉ា ត់រង សុខភាព 
ក្៏ពដ្ឋយ។ 
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5.1 សេវាថ្ែលមាន និងោា នលក្ខណេមបត្តិទទួលបានសៅសរោមសោលនសោបាយ MFA។ 

ម្តសិនពតម្ពុាំានក្ាំណត្់ពែេងពីពនោះពៅក្ន ុងឯក្សារភាជ ត់ ផែនក្ទ្ី II សេ ីពីពសវាតផនថមផែល 
អាចាន និង រម នលក្ខណសមបត្េ ិទ្ទួ្លបានពៅពម្កាមពរលនពោបាយ MFA ពទ្។ 

5.1.1 សេវាក្មាថ្ែលមានលក្ខណេមបត្តិទទួល។ MFA អាចម្ត្វូបានអ្នុវត្េចាំពពាោះពសវាផែទាំ 
សុខភាពសពរងាគ ោះតនាទ ន់ និង ពសវាផែទាំចាំបាច់ខាងពវជជសារសេ  ពសវា និងែលិត្ែល 

ឱសែសាថ ន និងសាា រៈពវជជសារសេ ផែលែេល់ពៅតាមទ្ីតាាំងរតស់KP (ឧហ. មនទ ីរពពទ្យ 
មជឈមណឌ លពវជជសារសេ  និងអ្ររការោិល័យពវជជសារសេ ) ពៅ ឱសែ សាថ នពាបាល 

ពម្ៅមនទ ីរពពទ្យរតស់ KFHP/HP ឬពដ្ឋយអ្នក្ែេល់ពសវា Kaiser Permanente (KP)។ MFA 
អាចម្ត្ូវបានអ្នុវត្េចាំពពាោះពសវាក្មម និងែលិត្ែលផែលបានពិពណ៌នា 
ែូចខាងពម្កាម៖ 

5.1.1.1 សេវាក្មាចបំាច់ខាងសិជ្ជលស្រេត ។ ការផែទាំ ការពាបាល ឬពសវាក្មមផែលម្ត្វូ 

បានតញ្ជជ ទ្ិញ ឬែេល់ពដ្ឋយអ្នក្ែេល់ពសវា KP ផែលចាំបាច់សម្ាត់ការការពារ 
ការវាយត្ថ្មៃ ការពធវ ម្ពររវនិិចឆ ័យ ឬការពាបាលថ្នលក្ខខណឌ ពវជជសារសេ  ពហម្យ 
មិន ផមនសម្ាត់ភាពងាយម្សួលរតស់អ្នក្ជាំងឺ ឬអ្នក្ែេល់ការផែទាំសុខភាព 
ពទ្។ 

5.1.1.2 សិជ្ជបញ្ជជ  និងោរសគត់្សគង់របេ់ឱេលលា ន។ ការពចញពវជជតញ្ជជ ផែលតងាា ញ 

ពៅ ឯឱសែសាថ នមិនពាបាលពៅពពទ្យរតស់ KFHP/H និងសរពសរពដ្ឋយ 

អ្នក្ែេល់ពសវា KP អ្នក្ែេល់ពសវារតស់ផែនក្សពរងាគ ោះតនាទ ន់មិនផមន KP អ្នក្ 

ែេល់ពសវាផែទាំតនាទ ន់ មិនផមន KP និងអ្នក្ែេល់ពសវាជ្ញត់ក្ិចេសនា KP។ 

5.1.1.2.1 ថ្ន ទូំសៅ។ ការពម្តម្ឱសែទូ្ពៅផែលចូលចិត្េ ពៅពពលណាអាច 
ពធវ ម្ពៅបាន។ 

5.1.1.2.2 ឱេលមានយីសោ។ 

ឱសែានយីពោផែលពចញពដ្ឋយអ្នក្ែេល់ពសវា KP ផែលពធវ ម្ 

ក្ាំណត្់សាគ ល់ថា “ែេល់ថាន ាំតាមអ្វ ីផែលបានសរពសរ” (“Dispense 

as Written” ,DAW) ឬពុាំានឱសែទូ្ពៅពទ្។ 

5.1.1.2.3 ឱេលតាមធ ន្ ើរ ឬេមាា រៈសគត់្សគង់ថ្ែលោា នសិជ្ជបញ្ជជ  
ជ្ញមួយនឹងពវជជតញ្ជជ  ឬការតញ្ជជ ទ្ិញផែលម្ត្វូបានសរពសរ ពដ្ឋយ 

អ្នក្ែេល់ឱសែ KP និងផចក្ចយពីឱសែសាថ នខាងពម្ៅពពទ្យ 

រតស់ KP។ 

5.1.1.2.4 អ្នក្ទទួលសល ី Medicare។ អ្នុវត្េចាំពពាោះអ្នក្ទ្ទួ្លែល 
Medicare សម្ាត់ថាន ាំពពទ្យតាមពវជជតញ្ជជ ផែលធានាពៅពម្កាម 

Medicare ផែនក្ D ពៅក្ន ុងទ្ម្មង់ថ្នការពលម្ក្ផលងឱសែសាថ ន។ 

5.1.1.3 បរ សាោខ រសិជ្ជលស្រេត ជាប់យូរ (Durable Medical Equipment, DME)។ 

ម្ត្វូបានតញ្ជជ ពដ្ឋយអ្នក្ែេល់ពសវា KP ម្សតតាមពរលការណ៍ផណនាាំរតស់ 

DME និងបានែេល់ពដ្ឋយ KFHP/H 
ែល់អ្នក្ជាំងឺផែលតាំពពញតាមលក្ខណវនិិចឆ ័យ ចាំបាច់ ថ្នការពាបាល។ 

5.1.1.4 ថ្ន ក់្អ្ប់រំេុខព ។ 
ថ្ែៃឈ្ន លួផែលជ្ញត់ទក្់ទ្ងនឹងថាន ក្់ពរៀនផែលបានពម្រងទ្ុក្ និងែេល់ពដ្ឋយ 

KP ផែលម្ត្ូវបានែដល់អ្នុសាសន៍ពដ្ឋយអ្នក្ែេល់ពសវា KP ផែល ជ្ញផែនក្មួយ 
ថ្នផែនការផែទាំរតស់អ្នក្ជាំងឺ។ 
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Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved. 

5.1.1.5 សេវាមានលក្ខណេមបត្តិទទួលបថ្នាម 
ពសវាពែេងៗពទ្ៀត្ផែលានលក្ខណសមបត្េ ិទ្ទួ្លពៅពម្កាមពរលនពោបាយ 

MFA ម្ត្ូវបានក្ាំណត្់ពៅក្ន ុងឯក្សារភាជ ត់, ផែនក្ទ្ី II សេ ីពីពសវាពែេងពទ្ៀត្ 
ផែលាន និង រម នលក្ខណសមបត្េ ិទ្ទួ្លពៅពម្កាមពរលនពោបាយ MFA ។ 

5.1.2 សេវាក្មាគ្មា នលក្ខណេមបត្តិទទួល។ MFA មិនអាចម្ត្ូវបានអ្នុវត្េចាំពពាោះ៖ 

5.1.2.1 សេវាក្មាថ្ែលមិនរត្ូិ បានចត់្ទុក្ថ្ជាត្រមូិោរបន្ទា ន់ 
ឬចបំាច់េរមាប់សិជ្ជ លស្រេត ថ្ែលបានកំ្ណត់្សោយអ្នក្សតល់សេវា KP។ 
ានរមួតញ្ច លូ ត ុផនេមិនក្ាំណត់្ផត្៖ 

5.1.2.1.1 ការវោះកាត់្ផក្សមផសេ ឬពសវាក្មមរមួទាំងពសវាខាងពសម្ផសបក្ 
ផែល ានពរលតាំណងសាំខាន់ក្ន ុងការផក្លមអរតូរង រតស់ 
អ្នក្ជាំងឺ 

5.1.2.1.2 ការពាបាលភាពអារ 

5.1.2.1.3 សាា រៈពវជជសារសេ រយ 

5.1.2.1.4 ការព្យាបាលជធ្មើសជំនួស រមួទងំការចាក់មជ ុល 

 ិ ទ្យាាស្តសរ  ការព្យាបាលជំងឺឆ្អ ឹងខ្នង និងធសវាធ វ្ ើសរសស 

5.1.2.1.5 ការចក្់ថាន ាំ និងឧតក្រណ៍ពែម្មបីពាបាលតញ្ជា ែល វូពេទ្ 

5.1.2.1.6 ពសវាក្មមផែនក្ Surrogacy និង 

5.1.2.1.7 ពសវាពាក្់ព័នធនឹងការទ្ទួ្លខុសម្ត្វូរតស់ភារីទ្ីតី 
ការការពារការធានារ៉ា ប់រងផ្ទា ល់ខ្ល នួ ឬក្រណីសាំណង 
ពម្រោះថាន ក្់ការងារ។ 

5.1.2.2 សិជ្ជបញ្ជជ  និងោរសគត់្សគង់ឱេលលា ន។ ពវជជតញ្ជជ  និងការែគត្់ែគង់ផែល 
មិនម្ត្វូបានចត្់ទ្ុក្ថាជ្ញក្រណីសពរងាគ ោះតនាទ ន់ ឬានភាពចាំបាច់ 

ផែនក្ពវជជសារសេ  រមួាន ត ុផនេមិនក្ម្មិត្ម្ត្ឹមផត្ (1) ឱសែផែល 

មិនម្ត្វូបានអ្នុម័ត្ពដ្ឋយរណៈក្ាម ធិការឱសែ និងពាបាល (2) 
ឱសែនិងការែគត្់ែគង់ទូ្ពៅផែលមិនម្ត្ូវបានពចញពវជជតញ្ជជ  ឬតញ្ជជ  

ទ្ិញពដ្ឋយអ្នក្ែេល់ពសវា KP និង (3) ជ្ញពិពសសមិនរត់តញ្ច លូថាន ាំ (ឧហ. 

ការជួយឲ្យានរេ៌ ផក្សមជសេ ឬអ្សមត្ថភាពែល វូពេទ្)។ 

5.1.2.3 សិជ្ជបញ្ជជ េរមាប់អ្នក្ចុុះស ា្ ុះ Medicare ផែនក្ D ថ្ែលមានលក្ខណេមបត្តិ

ទទួល ឬចុុះស ា្ ុះក្ន ុងក្មា ិ សាធីជ្ំនួយរបាក់្ចំណូលទាប (Low Income 

Subsidy, LIS)។ ថ្ែៃចាំណាយ ពៅសល់សម្ាត់ថាន ាំពវជជតញ្ជជ  សម្ាត់អ្នក្ 
ចុោះព ម្ ោះ Medicare Advantage Part D ផែលានលក្ខណសមបត្េ ិទ្ទួ្ល 

ឬបានចុោះព ម្ ោះពៅក្ន ុងក្មម វធិី LIS ម្សតពៅតាមពរលការណ៍ផណនាាំរតស់ 

មជឈមណឌ លសម្ាត់ពសវា Medicare និង Medicaid (CMS)។ 

5.1.2.4 សេវាក្មាសតល់ជូ្នសៅខាងសរៅមនា ីរ KP។ ពរលនពោបាយ MFA អ្នុវត្េ 

ផត្ចាំពពាោះពសវាក្មមផែលែេល់ជូនពៅតាមមនទ ីរ KP ពដ្ឋយអ្នក្ែេល់ពសវា 

ក្មមរតស់ KP ត ុពណាណ ោះ។ ពទោះតីជ្ញានការតញ្ជ នូពីអ្នក្ែេល់ពសវាក្មម KP ពសវា 

ក្មមពែេងពទ្ៀត្ទាំងអ្ស់មិនានលក្ខណសមបត្េ ិទ្ទួ្លបានសាំរត់ MFA ពទ្។ 

ពសវាក្មមផែលែេល់ពៅការោិ ល័យពវជជសារសដ មិនផមន KP មណឌ លផែរក្ា 
តនាទ ន់និងនាយក្ដ្ឋឋ នសពរងាគ ោះតនាទ ន់ ក្៏ែូចជ្ញសុខភាពែទោះសផមបង មនទ ីរ 
ពពទ្យ ពសវាផែរក្ាសុខភាព និងពសវាផែរក្ា ការ ពារម្ត្វូបានែក្ពចញ។ 
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Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved. 

5.1.2.5 បុ វលាភថ្សនោរេុខព ។ ក្មម វធិ ីMFA មិនជួយែល់អ្នក្ជាំងឺ ពៅក្ន ុង

ការតង់ថ្ែៃចាំណាយពាក្់ព័នធនឹងតុពវលាេធានារ៉ា ត់រងសុខភាពព ម្យ (ឧហ 

ថ្ែៃតង់ ឬតុពវលាេ)។ 

5.1.2.6 សេវាបថ្នាមថ្ែលោា នលក្ខណេមបត្តិទទួល ពសវាតផនថមពទ្ៀត្ផែលរម ន

លក្ខណសមបត្េ ិទ្ទួ្លពៅពម្កាមពរលនពោបាយ MFA ម្ត្ូវបានក្ាំណត្់ 

ពៅក្ន ុងឯក្សារភាជ ត់ ផែនក្ទ្ី II សេ ីពីពសវាតផនថមពទ្ៀត្ ផែលាន 
និងរម នលក្ខណសមបត្េ ិទ្ទួ្លពៅពម្កាមពរលនពោបាយ MFA។ 

5.2 អ្នក្សតល់សេវា។ MFA អ្នុវត្េផត្ចាំពពាោះពសវាផែលានលក្ខណសមបត្េ ិទ្ទួ្លែេល់ពដ្ឋយអ្នក្ែេល់ពសវា 

ផែទាំពវជជសារសេ ែល់អ្នក្ផែលម្សតពៅតាមពរលនពោបាយ MFA ែូចផែលានក្ត្់សាគ ល់ពៅ 

ក្ន ុងឯក្សារភាជ ត់ ផែនក្ទ្ី III សេ ីពីអ្នក្ែេល់ពសវាផែលសថ ិត្ ឬមិនសថ ិត្ពម្កាម ពរលនពោបាយ 
MFA។ 

5.3 របភ  ័ត៌្មានក្មា ិ សាធី និងរសបៀបោក់្ពាក្យេុំ MFA។ព័ត្៌ានតផនថមអ្ាំពីក្មម វធិី 

និងរពតៀតដ្ឋក្់ពាក្យពសន ម្សុាំ MFA ម្ត្ូវបានសពងខតជូនពៅក្ន ុងឯក្សារភាជ ត់, ផែនក្ទ្ី IV 
អ្ាំពីព័ត្៌ានក្មម វធិី និងការដ្ឋក្់ពាក្យពសន ម្សុាំ MFA។ 

5.3.1 របភ  ័ត៌្មានក្មា ិ សាធី។ ចាត់ចមៃងថ្នឯក្សារពរលនពោបាយ MFA ទ្ម្មង់ពាក្យ 

ពសន ម្សុាំ ការផណនាាំ និងពសចក្េ ីសពងខតភាសាងាយយល់ (ែូចជ្ញ ពសចក្េ ីសពងខតពរល 

នពោបាយ ឬកូ្នពសៀវពៅក្មម វធិី) ានែេល់ជូនសាធារណៈជនទូ្ពៅពដ្ឋយឥត្រិត្ថ្ែៃ 

ពីពវតសាយត្៍រតស់ KFHP/H តាមអ្ុីផមល ពដ្ឋយផ្ទទ ល់ ឬតាមសាំតុម្ត្ថ្ម្តសណីសហរែឋ  
អាពមរកិ្។ 

5.3.2 ោរោក់្ពាក្យេុំ MFA។ អ្នក្ជាំងឺាន ក្់អាចដ្ឋក្់ពាក្យសុាំសម្ាត់ក្មម វធិី MFA 

ក្ន ុងអ្ាំ ុងពពល ឬពម្កាយពីបានទ្ទួ្លការផែទាំពី KFHP/H តាមរពតៀតពម្ចម្នោ ង 
ពដ្ឋយផ្ទទ ល់ខល នួ តាមទូ្រស័ពទ ឬតាមពាក្យសុាំជ្ញម្ក្ដ្ឋសសាន ម។ 

5.3.2.1 ោរចរមាញ់យក្អ្នក្ជ្មង ឺេរមាប់ព មានលក្ខណេមបត្តិទទួលក្មា ិ សាធីលធារ

ណៈ និងឯក្ជ្ន។ KFHP/H ែេល់ែេល់ម្តឹក្ាផែនក្ហិរញ្ញ វត្ថ ុែល់អ្នក្ជាំងឺផែល

ដ្ឋក្់ពាក្យសុាំក្មម វធិី MFA ពែម្មបីក្ាំណត្់ក្មម វធិីធានារ៉ា ត់រងសុខាេិបាល 
សាធារណៈ និងឯក្ជន ផែលអាចជួយែល់ត្ម្មូវការថ្នការផែទាំសុខភាព។ 
អ្នក្ជាំងឺាន ក់្ផែលម្ត្វូបានសនមត្់ថាានលក្ខណសមបត្េ ិទ្ទួ្លបាន ក្មម វធិ ី
ធានារ៉ា ត់រងសុខភាពជ្ញសាធារណៈ ឬឯក្ជនត្ម្មូវឲ្យដ្ឋក្់ពាក្យសុាំសម្ាត់ 
ក្មម វធិីទ ាំងពនោះ។ 

5.4 មាន ័ត៌្មានចបំាច់ក្ន ុងោរោក់្ពាក្យេុំ MFA។ ព័ត្៌ានផ្ទទ ល់ខល នួ ព័ត្៌ានហិរញ្ញ វត្ថ ុ និង
ព័ត្៌ានពែេៗពទ្ៀត្ពពញពលញម្ត្វូការចាំបាច់ពែម្មបីពែទៀងផ្ទទ ត្់សាថ នភាពហិរញ្ញ វត្ថ ុរតស់អ្នក្ជាំងឺ 

ពែម្មបីក្ាំណត្់ភាពានលក្ខណសមបត្េ ិទ្ទួ្លបានក្មម វធិី MFA ម្ពមទាំងសម្ាត់ក្មម វធិីធានា 

រ៉ា ត់រងសុខភាពសាធារណៈ និងឯក្ជនែងផែរ។ MFA អាចម្ត្វូបានតែិពសធពដ្ឋយ សារផត្ 
ព័ត្៌ានមិនពពញពលញ។ ព័ត្៌ានអាចម្ត្ូវបានែេល់ជូនជ្ញលាយលក្ខណ៍អ្ក្េរពដ្ឋយ ផ្ទទ ល់ឬ 
តាមរយៈទូ្រស័ពទ។ 
 

 

5.4.1 សសាៀងផ្ទា ត់្លា នព ហិរញ្ញ ិត្ថ ុ។ 
សាថ នភាពហិរញ្ញ វត្ថ ុរតស់អ្នក្ជាំងឺម្ត្វូបានពែទៀងផ្ទទ ត្់រល់ពពលផែលរត្់ពសន ម្សុាំជាំនួយ។ 
ម្តសិនពតម្សាថ នភាពហិរញ្ញ វត្ថ ុរតស់អ្នក្ជាំងឺអាចម្ត្វូ បានពែទៀងផ្ទទ ត្់ពដ្ឋយ ពម្តម្ម្តេព 
ទ្ិននន័យខាងពម្ៅ ពរមិនអាចត្ម្មូវឱយែេល់ឯក្សារហិរញ្ញ វត្ថ ុបានពទ្។ 
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ក្រ្ួងម្ចា ្់៖ National Community Benefit កាលបរជិចេទម្ចនក្ប្ិទិធភាព៖  
ថ្ងៃទ ី1 ខខមររា ឆ្ន  ំ2019 

អ្នរទទលួបនទុរ៖ ក្បធាន ជនំយួហិរញ្ញ វត្ថុជវជជសាស្រ ត្  ទពំរ័៖ 1 ថ្ន 28 

 

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved. 

5.4.2 សតល់ ័ត៌្មានហិរញ្ញ ិត្ថ ុ និង ័ត៌្មានសសេងៗ។ 
ម្តសិនពតម្សាថ នភាពហិរញ្ញ វត្ថ ុរតស់អ្នក្ជាំងឺមិនអាចម្ត្វូបានពែទៀងផ្ទទ ត្់ពដ្ឋយពម្តម្ម្តេព 
ទ្ិននន័យខាងពម្ៅពទ្ពនាោះ ពរអាចពសន ម្សុាំតញ្ជ នូព័ត្៌ានផែលបានពិពណ៌នាពៅក្ន ុង ក្មម 

វវធិីក្មម វធិី MFA ពែម្មបីពែទៀងផ្ទទ ត្់សាថ នភាពហិរញ្ញ វត្ថ ុរតស់ពួក្ពរ។ 

5.4.2.1  ័ត៌្មានស ញសលញ។ លក្ខណសមបត្េ ិទ្ទួ្លបានក្មម វធិី MFA នឹងម្ត្វូក្ាំណត្់ 
ពៅពពលព័ត្៌ានផ្ទទ ល់ខល នួ ព័ត្៌ានហិរញ្ញ វត្ថ ុ និងព័ត្៌ានពែេងពទ្ៀត្ផែល 
បានពសន ម្សុាំម្ត្វូបានទ្ទួ្ល។ 

5.4.2.2  ័ត៌្មានស ញសលញ។ 
អ្នក្ជាំងឺាន ក្់ម្ត្ូវបានជូនែាំណឹងពដ្ឋយផ្ទទ ល់តាមរយៈអ្ុីផម ល ឬតាមទូ្រស័ពទ 
ពតម្សិនជ្ញព័ត្៌ានផែលម្ត្ូវការម្ត្វូបានតាំពពញមិនពពញពលញ។ អ្នក្ជាំងឺ 

អាចដ្ឋក្់ជូនព័ត្៌ានផែលមិនទន់ម្រត់ម្រន់ពៅក្ន ុងរយៈពពល 30ថ្ែៃ រិត្
ចត់ពីថ្ែៃលិខិត្ជូនែាំណឹងម្ត្ូវបានពែាម្ជូន ថ្ែៃផែលបានជួតសនទនាផ្ទទ ល់ ឬ 
ថ្ែៃផែលបានសនទនា តាមទូ្រស័ពទ។ 

5.4.2.3 មិនមាន ័ត៌្មានថ្ែលបានសេន ើ។ អ្នក្ជាំងឺផែលមិនានព័ត្៌ាន ផែលបាន
ពសន ម្សុាំែូចផែលបានពរៀតរត់ពៅក្ន ុងពាក្យពសន ម្សុាំក្មម វធិ ីអាចទក្់ទ្ងពៅ 

KFHP/H ពែម្មបពីិភាក្ាអ្ាំពីេសត ុតាងផែលាន ផែលអាចតងាា ញអ្ាំពីលក្ខណ 
សមបត្េ ិទ្ទួ្លបាន។ 

5.4.2.4 មិនមាន ័ត៌្មានហិរញ្ញ ិត្ថ ុសទ។ 

អ្នក្ជាំងឺចាំបាច់ម្ត្វូែេល់ព័ត្៌ានហិរញ្ញ វត្ថ ុជ្ញមូលដ្ឋឋ ន (ែូចជ្ញ ម្បាក្់ចាំណូល 

និងម្តេពម្បាក្់ចាំណូលម្តសិនពតម្ាន) និងតញ្ជជ ក្់អ្ាំពីសុពលភាពថ្នព័ត្៌ 

ានពនាោះពៅពពល (1) សាថ នភាពហិរញ្ញ វត្ថ ុរតស់រត្់មិនអាចម្ត្វូបានពែទៀង 

ផ្ទទ ត្់ពដ្ឋយពម្តម្ម្បាស់ម្តេពទ្ិននន័យខាងពម្ៅ (2) ពុាំានព័ត្៌ានហិរញ្ញ វត្ថ ុ 
ផែលបានពសន ម្សុាំ (3) ពុាំានេសត ុតាងពែេងពទ្ៀត្ផែលអាចតងាា ញអ្ាំពីភាព 
ានលក្ខណសមបត្េ ិទ្ទួ្ល។ ព័ត្៌ានហិរញ្ញ វត្ថ ុ និងការតញ្ជជ ក្់ជ្ញមូលដ្ឋឋ នម្ត្វូ 
បានទមទរពីអ្នក្ជាំងឺពៅពពលរត្់ឬនាង៖ 

5.4.2.4.1 រម នែទោះសផមបង ឬ 

5.4.2.4.2 រម នម្បាក្់ចាំណូល មិនទ្ទួ្លបានតងាា ន់ថ្ែពតម្ក្ម្បាក្់ែល វូការ 

ពីនិពោជក្រតស់ខល នួ (មិនរិត្ពីអ្នក្ផែលានអាជីវក្មម 
ខល នួឯង) ទ្ទួ្លបានអ្ាំពណាយជ្ញសាច់ម្បាក្់ ឬមិនចាំបាច់ 
ដ្ឋក្់លិខិត្ម្តកាសពនធ ពលម្ម្បាក្់ចាំណូល សហព័នធ  និងរែឋពៅ 
ក្ន ុងឆ្ន ាំសារពពម្ពនធមុនព ម្យ ឬ 

5.4.2.4.3 បានទ្ទួ្លរងពដ្ឋយសារមហនររយថាន ក្់ជ្ញត្ិ ឬថាន ក្់ត្ាំតន់ 

(សូមធោងតាមផ្ននក 5.11 ខាងធ្កាម)  

5.4.3 អ្នក្ជ្ំងឺថ្ែលមានបុសរលក្ខណេមបត្តិ។ អ្នក្ជាំងឺម្ត្ូវបានសនមត្ថាអាចតាំពពញ 
តាមលក្ខណវនិិចឆ ័យពែម្មបីានលក្ខណសមបត្េ ិទ្ទួ្លបានជាំនួយពីក្មម វធិីពុាំចាំបាច់ 
ែេល់ព័ត្៌ានផ្ទទ ល់ខល នួ ព័ត្៌ានហិរញ្ញ វត្ថ ុ និងព័ត្៌ានពែេងៗពទ្ៀត្ពែម្មបីពែទៀង 
ផ្ទទ ត្់សាថ នភាពហិរញ្ញ វត្ថ ុព ម្យ ម្តសិនពតម្រត្់៖ 

5.4.3.1 ម្ត្វូបានចុោះព ម្ ោះពៅក្ន ុងក្មម វធិី MFA សហរមន៍ (Community MFA, 
CMFA) ផែលអ្នក្ជាំងឺម្ត្វូបានតញ្ជ នូពៅ និងានតុពរលក្ខណសមបត្េ ិតាមរយៈ  

(1) រដ្ឋឋ េិបាលសហព័នធ  រដ្ឋឋ េិបាលជ្ញត្ិ ឬរដ្ឋឋ េិបាលមូលដ្ឋឋ ន  

(2) អ្ងគការតាមសហរមន៍ផែលជ្ញថ្ែរូ ឬ (3) ពៅក្ន ុងក្មម វធិីសុខភាព 

សហរមន៍ ផែលទ្ទួ្លការឧតត្ថមាពី KFHP/H ឬ 
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Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved. 

5.4.3.2 ម្ត្វូបានចុោះព ម្ ោះពៅក្ន ុងក្មម វធិីអ្ត្ថម្តពោជន៍សហរមន៍ផែលបាន 
តពងា ម្ត្ព ម្ង ពែម្មបីរាំម្ទ្ការទ្ទួ្លបានពសវាផែទាំសម្ាត់អ្នក្ជាំងឺ 
ផែលានម្បាក្់ចាំណូលទត និងម្ត្វូបានែេល់តុពរលក្ខណៈសមបត្េ ិ 

ពដ្ឋយតុរគលិក្ KFHP/H ផែលបានពម្ជម្សតាាំង ឬ 

5.4.3.3 ម្ត្វូបានចុោះព ម្ ោះពៅក្ន ុងក្មម វធិីធានារ៉ា ត់រងសុខភាពពិនិត្យពលម្ 

ម្បាក្់ចាំណូល (ឧហហរណ ៍ក្មម វធិីឧតត្ថមាធនសម្ាត់អ្នក្ាន 

ម្បាក្់ចាំណូលទត (Medicare Low Income Subsidy Program) ឬ 

5.4.3.4 ម្ត្វូបានែេល់មូលនិធិ MFA ជ្ញមុនពៅក្ន ុងរយៈពពលោ ងត្ិច 30 ថ្ែៃ។ 

5.4.4 កិ្ចចេហរបតិ្បត្តិោររបេ់អ្នក្ជ្មង ឺ។ អ្នក្ជាំងឺម្ត្វូបានពរត្ម្មូវឱយ ខិត្ខាំម្តឹងផម្តង 
ពែម្មបីែេល់ ព័ត្៌ ានផែលបានពសន ម្ទ ាំងអ្ស់។ ម្តសិនពតម្ព័ត្៌ានទាំងអ្ស់មិនម្ត្វូ 
បានែេល់ជូនពទ្សាថ នភាព ពែេងៗម្ត្វូបានពិចរណា ពហម្យអាចពធវ ម្ការែៃឹងផែៃង 
ពៅពពលក្ាំណត្់លក្ខណសមបត្េ ិទ្ទួ្ល។ 

5.5 ព េនាត់្ននោរកំ្ណត់្ននលក្ខណេមបត្តិទទួល។ 
អ្នក្ជាំងឺផែលមិនបានដ្ឋក្់ពាក្យសុាំអាចម្ត្ូវបានក្ាំណត្់ថាានលក្ខណសមបត្េ ិទ្ទួ្លបានក្មម វធិី 

MFA ម្តសិនពតម្សាថ នភាពហិរញ្ញ វត្ថ ុរតស់ពួក្ពរអាចម្ត្ូវបានពធវ ម្ឱយានសុពលភាពពដ្ឋយ ពម្តម្ 
ម្តេពទ្ិននន័យខាងពម្ៅ។ ម្តសិនពតម្បានក្ាំណត្់ថាានលក្ខណសមបត្េ ិទ្ទួ្លបាន រត្់អាច 

ម្ត្វូបានក្ាំណត្់ជូននូវមូលនិធិ MFA ពដ្ឋយសវ ័យម្តវត្េ ិពហម្យបានពែាម្លិខិត្ជូនែាំណឹងមួយ ជ្ញមួយ 
នឹងជពម្មម្សពែម្មបីតែិពសធជាំនួយហិរញ្ញ  វត្ថ ុពវជជសារសេ ។ អ្នក្ជមៃ ឺអាចម្ត្វូបានក្ាំណត្់ពដ្ឋយរម ន 
ការដ្ឋក្់ពាក្យពៅពពលរត្់ ឬនាង៖ 

5.5.1 មិនានធានារ៉ា ត់រង និង (1) ានការណាត្់ជួតម្ត្ឹមម្ត្វូសម្ាត់ពសវាផែលាន 

លក្ខណសមបត្េ ិ ទ្ទួ្លពៅមណឌ ល KP (2) មិនបានតងាា ញថា ខល នួានធានារ៉ា ត់រង 

សុខភាព និង (3) ម្ត្វូបាន សនមត្់ថាពុាំានលក្ខណសមបត្េ ិទ្ទួ្លបានពសវាពី Medicaid។ 

5.5.2 បានទ្ទួ្លការផែទាំពៅមណឌ ល KP ពហម្យបានតងាា ញអ្ាំពីភាពលាំបាក្ផែនក្ហិរញ្ញ វត្ថ ុ។ 

(ឧហហរណ៍ រក្ព ម្ញានទ្ឹក្ម្បាក្់ពៅជាំពាក្់ពីមុន ឬានតាំណុលជាំពាក្់មិនទន់ 

បានទូ្ទត្់)។ 

5.6 លក្ខណិ សានិចឆ ័យលក្ខណេមបត្តិទទួលរបេ់ក្មា ិ សាធី។ ែូចផែលបានសពងខតពៅក្ន ុងឯក្សារភាជ ត់, 
ផែនក្ទ្ី V សេ ីពីលក្ខណវនិិចឆ ័យលក្ខណសមបត្េ ិទ្ទួ្លបាន អ្នក្ជាំងឺផែលបានដ្ឋក្់ពាក្យពសន ម្សុាំ MFA 
អាចានលក្ខណសមបត្េ ិទ្ទួ្លបានជាំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុពដ្ឋយផែអក្ពលម្លក្ខណវនិិចឆ ័យថ្នមធយមភារលប
ង ឬ ចាំណាយពវជជសារសេ ផែលម្ត្វូចាំណាយខពស់។ 

5.6.1 លក្ខណិ សានិចឆ ័យននមធយមពគលបង។ អ្នក្ជាំងឺម្ត្ូវ បានពរវាយត្ាំថ្លពែម្មបីក្ាំណត្់ថា 
ពត្ម្រត្់អាច ជួតតាមលក្ខណសមបត្េ ិទ្ទួ្លរតស់លក្ខណវនិិចឆ ័យថ្នមធយមភារលបង។ 

5.6.1.1 លក្ខណេមបត្តិទទួលបានថ្សែក្សលើកំ្រ សាត្របាក់្ចំណូល។ អ្នក្ជាំងឺផែលាន 
ម្បាក្់ ចាំណូលម្តចាំម្រួសារត្ិចជ្ញង ឬពសម ម្លក្ខណវនិិចឆ ័យថ្នមធយមភារ 

លបងរតស់ KFHP/H ជ្ញភាររយថ្នការផណនាាំតនាទ ត្់ក្ម្មិត្ម្ក្ីម្ក្សហព័នធ  

(Federal Poverty Guidelines, FPG) អាចានលក្ខណសមបត្េ ិទ្ទួ្ល 
បានជាំនួយ ហិរញ្ញ វត្ថ ុ។ 

5.6.1.2 ចំណូលរគួលរ។ ត្ម្មូវការម្បាក្់ចាំណូលអ្នុវត្េចាំពពាោះសាជិក្ម្រួសារពៅ 
ក្ន ុងម្រួសារ។ ម្រួសារមួយរឺជ្ញម្ក្មុមនុសេពីរនាក្់ឬពម្ចម្ននាក់្ផែលជ្ញត់សាច់ 
្មរន តាមក្ាំពណម្ត្ អាពាហ៍ពិពាហ ៍ឬការសុាំមក្ចិញ្េ ឹមផែលរស់ពៅជ្ញមួយ 
រន ។ សាជិក្ម្រួសារអាចរមួតញ្ច លូសាវ មី េរោិ ថ្ែរូក្ន ុងែទោះានរុណសមបត្េ ិ 
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អ្នរទទលួបនទុរ៖ ក្បធាន ជនំយួហិរញ្ញ វត្ថុជវជជសាស្រ ត្  ទពំរ័៖ 1 ថ្ន 28 
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ក្ុារ សាច់ញាត្ិជ្ញអ្នក្ផែទាំនិងជ្ញកូ្នរតស់សាច់ញាត្ិជ្ញអ្នក្ផែទាំផែល 
រស់ពៅក្ន ុងម្រួសារ។ 

5.6.2 លក្ខណិ សានិចឆ ័យោរចំណាយសិជ្ជលស្រេត ខពេ់។ អ្នក្ជាំងឺម្ត្ូវបានពរវាយត្ាំថ្លពែម្មបីក្ាំណត្់ថា
ពត្ម្រត្់អាចតាំពពញបានតាមលក្ខណវនិិចឆ ័យផែលានលក្ខណៈម្រត់ម្រន់សាំរត់ការ 
ពធវ ម្ពត្សេ ។ 

5.6.2.1 លក្ខណេមបត្តិទទួលបានសោយថ្សែក្សលើោរចំណាយខពេ់សលើោរ ាបាល។ 
អ្នក្ជាំងឺផែលានម្បាក្់ចាំណូលម្តចាំម្រួសារទតផែលម្ត្ូវចាំណាយពលម្ការពា
បាល និងឱសែពីពោព  សម្ាត់ពសវាផែលានលក្ខណសមបត្េ ិទ្ទួ្លធលើសព្យី 

រយៈពពល 12 ផខ ពម្ចម្នជ្ញង ឬពសម ម្ 10% ថ្នម្បាក្់ចាំណូលម្តចាំម្រួសារម្តចាំ 
ឆ្ន ាំានលក្ខណសមបត្េ ិទ្ទួ្លបានជាំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុ។ 

5.6.2.1.1 ោរចំណាយសចញ ីសោស ៉ៅ របេ់ KFHP/H។ ការចាំណាយពលម្

ការពាបាល និងឱសែពៅមណឌ ល KP រមួានចាំណាយរមួរន  
ម្បាក្់ក្ក្់ ធានារ៉ា ត់រងរមួ និងទ្ឹក្ម្បាក្់ពម្ៅ ធានារ៉ា ត់រង 
ពាក្់ព័នធនឹងពសវាផែលានលក្ខណសមបត្េ ិទ្ទួ្ល។  

5.6.2.1.2 ោរចំណាយសចញ ីសោស ៉ៅ របេ់ KFHP/H។ ថ្ែៃពសវាពវជជសារសេ  
ឱសែសាថ ន និងពធមញម្ត្ូវបានែេល់ជូនពៅតាមមនទ ីរផែលមិន 

ផមនជ្ញរតស់ KP ផែលទក្់ទ្ងពៅនឹងពសវាក្មមផែលាន 

លក្ខណសមបត្េ ិទ្ទួ្លនិងពក្ម្ត្ព ម្ងពដ្ឋយអ្នក្ជាំងឺ (មិន រត ់

តញ្ច លូការតញ្ច ុ ោះត្ថ្មៃ ឬការលុតតាំណុលពចល) ម្ត្ូវបានរមួ 
តញ្ច លូ។ អ្នក្ជាំងឺម្ត្វូបានត្ម្មូវឱយែេល់ឯក្សារថ្នការចាំណាយ 
ពវជជសារសេ សម្ាត់ពសវាក្មមផែលទ្ទួ្លបានពី មនទ ីរផែលមិន 

ផមនជ្ញរតស់ KP។ 

5.6.2.1.3 បុ វលាភននថ្សនោរេុខព ។ ការចាំណាយពចញពីពោព   

មិនរត់តញ្ច លូត្ថ្មៃផែលទក្់ទ្ងនឹងការផែទាំសុខភាព (ឧហ 

ម្បាក្់ម្ត្វូតង់ ឬតុពវលាេ)។ 

5.7 ោរបែិសេធ និងោរអ្ំពាិន្ទិ 

5.7.1 ោរបែិសេធ។ អ្នក្ជាំងឺផែលបានដ្ឋក្់ពាក្យពសន ម្សុាំក្មម វធិី MFA ពហម្យមិនម្សតតាម
លក្ខណវវនិិចឆ ័យថ្នលក្ខណសមបត្េ ិទ្ទួ្លម្ត្ូវបានជូនែាំណឹងជ្ញលាយលក្ខណ៍អ្ក្េរ ឬ 

ពដ្ឋយផ្ទទ ល់ាត្់ថា សាំពណម្សុាំ MFA រតស់រត្់ម្ត្វូបានតែិពសធ។ 

5.7.2 រសបៀបបត ឹងឧទធរណ៍ននោរបែិសេធ MFA។ អ្នក្ជាំងឺផែលពជឿជ្ញក្់ថាការដ្ឋក្់ពាក្យ
សុាំឬព័ត្៌ានរតស់ខល នួមិនម្ត្វូបានពររិត្ពិចរណាឱយបានម្ត្ឹមម្ត្វូអាចតេ ឹង ឧទ្ធរណ ៍
បាន។ ពសចក្េ ីផណនាាំសម្ាត់តញ្េត់ែាំពណម្រការតណេ ឹងឧទ្ធរណ៍ម្ត្ូវបានតញ្ច លូក្ន ុងលិខិត្ 

តែិពសធ MFA។ តណេ ឹងឧទ្ធរណ៍ម្ត្ូវបានពិនិត្យពដ្ឋយតុរគលិក្ផែលបានក្ាំណត្់រតស់ 

KFHP/H។ 

5.8 រចន្ទេមព័នធននោរសតល់មូលនិធិ។ ម្បាក្់មូលនិធិ MFA ម្ត្ូវបានអ្នុវត្េចាំពពាោះសមត្ុលយផែល
ជាំពាក្់ហួសថ្ែៃតង់ ឬពៅជាំពាក់្ផត្ត ុពណាណ ោះ។ រយៈពពលថ្នលក្ខណសមបត្េ ិទ្ទួ្លសម្ាត់មូលនិធិ 

MFA រឺានរយៈពពលក្ាំណត្់មួយផត្ត ុពណាណ ោះពហម្យអាចផម្តម្តួល។ 

5.8.1 មូលោា នននោរសតល់មូលនិធិ។ ការចាំណាយផែលតង់ពដ្ឋយក្មម វធិី MFA ម្ត្ូវបាន
ក្ាំណត្់ពដ្ឋយផែអក្ពលម្ថាពត្ម្អ្នក្ជាំងឺានធានារ៉ា ត់រងផែទាំសុខភាពឬមួយក្៏អ្ត្់។ 
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Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved. 

5.8.1.1 អ្នក្ជ្ំងឺថ្ែលមានលក្ខណេមបត្តិទទួល MFA សោយមិនមានោរធាន្ទរ៉ា ប់រង

េុខព  (មិនមានោរធាន្ទ)។ អ្នក្ជាំងឺផែលរម នការធានារ៉ា ត់រងាន 
លក្ខណសមបត្េ ិអាចទ្ទួ្លបានការតញ្ច ុ ោះត្ថ្មៃ 100% ពលម្រល់ពសវាផែលាន
លក្ខណសមបត្េ ិទ ាំងអ្ស់។ 

5.8.1.2 អ្នក្ជ្ំងឺថ្ែលមានលក្ខណេមបត្តិទទួល MFA មានោរធាន្ទរ៉ា ប់រងេុខព  

(មានោរធាន្ទ)។ អ្នក្ជាំងឺផែលានការធានារ៉ា ត់រងានលក្ខណសមបត្េ ិ
ទ្ទួ្លបានការតញ្ច ុ ោះត្ថ្មៃ 100% ពលម្ចាំ ផណក្ថ្នវកិ្័យត័ម្ត្ពនាោះ សម្ាត់ រល់ 

ពសវាផែលានលក្ខណសមបត្េ ិទ ាំងអ្ស់ (1) ផែលរត្់ទ្ទួ្លខុសម្ត្វូពដ្ឋយ 

ផ្ទទ ល់និង (2) ផែលមិនម្ត្វូបានតង់ពដ្ឋយម្ក្មុហ ុនធានារ៉ា ត់រងរតស់រត្់។ 
អ្នក្ជាំងឺម្ត្ូវបានត្ម្មូវឱយែេល់ឯក្សារែូចជ្ញការពនយល់ពីអ្ត្ថម្តពោជន៍ 

(EOB) ពែម្មបីក្ាំណត់្ផែនក្ណាមួយថ្នវកិ្ាយតម្ត្មិនម្ត្វូបានរ៉ា ត់រងពដ្ឋយការ 
ធានារ៉ា ត់រង។ 

5.8.1.2.1 ោរទូទាត់្ថ្ែលទទួលបាន ីរក្មុហ ុនធាន្ទរ៉ា ប់រង។ អ្នក្ 
ជាំងឺានធានារ៉ា ត់រងផែលានលក្ខណសមបត្េ ិចាំបាច់ម្ត្ូវ 

ចុោះហត្ថពលខាពែទរពៅ KFHP/H នូវការទូ្ទត្់ថ្ែៃពសវា ណាមួយ 

ផែលែេល់ពដ្ឋយ KFHP/H ផែលអ្នក្ជាំងឺ ទ្ទួ្លបានពីម្ក្មុហ ុន
ធានារ៉ា ត់រងរតស់រត្់។ 

5.8.1.3 ោរសចញនលែិ សាញ ីោរសេុះសារេំណង។ KFHP/H ខិត្ខាំទមទរឲ្យពចញថ្ែៃ វញិ

ពីការែេោះែារសាំណងពីភារីទ្ីតីអ្នក្ទូ្ទត្់/ការការពារការធានារ៉ា ប់រងផ្ទា ល់
ខ្ល នួ ឬភារីទ្ទួ្លខុសម្ត្វូម្សតចាត់ពែេងពទ្ៀត្តាមផែលអាចពធវ ម្បាន។ 

5.8.2 រយៈស លននលក្ខណេមបត្តិសតល់មូលនិធិ។ រយៈពពលថ្នលក្ខណសមបត្េ ិសម្ាត់មូលនិធិ 

MFA ចត់ពែេម្មពីកាលតរពិចឆទ្បានយល់ម្ពម ឬកាលតរពិចឆទ្ចត់ពែេម្មែេល់ពសវា ឬ 
កាលតរពិចឆទ្ផែលបានផចក្ចយឳសែ។ ែូចផែលបានសពងខតពៅក្ន ុងឯក្សារភាជ ត់ 

ផែនក្ទ្ី VI សេ ីពី រយៈពពលថ្នលក្ខណសមបត្េ ិសម្ាត់មូលនិធិ រយៈពពលថ្នលក្ខណសមបត្េ ិ 
សម្ាត់ MFA សម្ាត់អ្នក្ជាំងឺផែលានលក្ខណសមបត្េ ិ ក្ាំណត្់តាមវធិីពែេងៗែូច 
ខាងពម្កាម៖ 

5.8.2.1 រយៈស លជាក់្លាក់្ននស លសិលា។ 

5.8.2.2 ិគគននោរ ាបាលឬិគគននោរថ្លទា។ំ សម្ាត់វរគសិក្ាជ្ញក្់ 

លាក្់ថ្នការពាបាលនិង/ឬវរគផែរក្ាផែលម្ត្វូបានក្ាំណត្់ពដ្ឋយ 

អ្នក្ែេល់ពសវារតស់ KP។ 

5.8.2.3 អ្នក្ជ្ំងឺថ្ែលមានេោត នុ លមានលក្ខណេមបត្តិ េរមាប់ក្មា ិ សាធីធាន្ទ

រ៉ា បរងេុខព ឯក្ជ្ន និងលធារណៈ។ មូលនិធី MFA តពណាេ ោះអាសនន  
អាចែេល់ជូន ពែម្មបីជួយអ្នក្ជាំងឺពៅពពលរត្់ដ្ឋក្់ពាក្យពសន ម្សុាំក្មម វធិី 
ធានារ៉ា ត់រង សុខភាពសាធារណៈ និងឯក្ជន។ 

5.8.2.4 ោរសតល់មូលនិធិឱេលលា នមួយស ល។ មុនពពលដ្ឋក្់ពាក្យពសន ម្សុាំចាំពពាោះ 

ក្មម វធិី MFA អ្នក្ជាំងឺានលក្ខណសមបត្េ ិទ្ទួ្លបានមូលនិធិឱសែ សាថ នមួយ

ពលម្ក្ម្តសិនពតម្រត្់ (1) ពុាំានមូលនិធិ MFA (2) តាំពពញពវជជតញ្ជជ ផែល 
សរពសរពដ្ឋយ អ្នក្ែេល់ពសវា KP ពៅឱសែសាថ ន KFHP/H និង (3) តញ្ជជ ក្់ថា 
ខល នួ រម នលទ្ធភាពតង់ថ្ែៃថាន ាំតាមពវជជតញ្ជជ ។ ការែេល់មូលនិធិផត្មេងរមួ 
តញ្ច លូការែគត្់ែគង់ថាន ាំសមម្សតផែលម្ត្ូវបានក្ាំណត្់ពដ្ឋយ ពវជជតញ្ជជ  

ពីសាំណាក្់អ្នក្ផែរក្ា KP។ 
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Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved. 

5.8.2.5 សេន ើេុំោរ នាស លមូលនិធិ។ អ្នក្ជាំងឺអាចពសន ម្សុាំការពនារពពល មូលនិធិ 

MFA ែរតណារត្់ពៅផត្ជួតតាមត្ម្មូវការថ្នលក្ខណសមបត្េ ិសម្ាត់ MFA។ 
សាំពណម្សុាំពនាពពលម្ត្ូវបានវាយត្ថ្មៃពដ្ឋយផែអក្ពលម្ក្រណីនីមួយៗ។ 

5.8.3 មូលនិធិរត្ូិ បានែក្ិ សាញ លុបសចល ឬថ្ក្ថ្រប។ KFHP/H អាចែក្វញិ លុតពចល 

ឬផក្ផម្តមូលនិធិ MFA ពៅក្ន ុងសាថ នភាពណាមួយពៅតាមឆនាទ នុសិទ្ធ ិរតស់ខល នួ។ 
សាថ នភាពរមួាន៖ 

5.8.3.1 ោរបនែ ំ ោរលួច ឬោរផ្ទែ េ់បត រូហិរញ្ញ ិត្ថ ុ។ ក្រណីផក្ៃងតនៃ ាំ ការតក្ម្សាយ 
មិនម្ត្ឹមម្ត្វូ ការលួច ការផ្ទៃ ស់តត រូសាថ នភាពហិរញ្ញ វត្ថ ុរតស់អ្នក្ជាំងឺ ឬកាលៈ 

ពទ្សៈពែេងពទ្ៀត្ផែលពធវ ម្ឱយត ោះពាល់ែល់សុចរតិ្ភាពថ្នក្មម វធិី MFA។ 

5.8.3.2 មានលក្ខណេមបត្តិទទួលេរមាប់ក្មា ិ សាធីធាន្ទរ៉ា បរងេុខព ឯក្ជ្ន និង
លធារណៈ។ អ្នក្ជាំងឺផែលបានពិនិត្យពម្ជម្សពរ ើសសម្ាត់ក្មម វធិីធានារ៉ា តរង
សុខភាពឯក្ជន និងសាធារណៈម្ត្វូបានសនមត្់ថាានលក្ខណសមបត្េ ិ ទ្ទួ្ល 
បានត ុផនេមិនសហការជ្ញមួយែាំពណម្រការពាក្េសុាំសម្ាត់ ក្មម វធិី ទាំងពនាោះ។ 

5.8.3.3 របភ ទូទាត់្សសេងៗថ្ែលបានកំ្ណត់្។ ការធានារ៉ា ត់រងសុខភាព ឬម្តេព
ទូ្ទត្់ពែេងពទ្ៀត្ផែលម្ត្វូបានក្ាំណត្់តនាទ ត់ពីអ្នក្ជាំងឺទ្ទួ្លបានការែេល់ 

មូលនិធិ MFA តណាេ លឱយការរិត្ថ្ែៃពសវាក្មមផែលានលក្ខណសមបត្េ ិទ្ទួ្ល 
ម្ត្វូ បានពចញវកិ្័យត័ម្ត្ព ម្ងវញិ។ ម្តសិនពតម្ក្រណីពនោះពក្ម្ត្ព ម្ង អ្នក្ជាំងឺ 

មិនម្ត្វូបានពចញវកិ្័យត័ម្ត្សម្ាត់វកិ្័យត័ម្ត្ពនាោះពទ្ (1) ផែលរត្់ ឬនាង 

ទ្ទួ្លខុសម្ត្ូវពដ្ឋយខល នួឯងពហម្យ (2) ផែលមិនម្ត្វូបានតង់ពដ្ឋយការធានា 
រ៉ា ត់រងសុខភាពឬម្តេពទូ្ទត្់ពែេងពទ្ៀត្។ 

5.8.3.4 ោរផ្ទែ េ់បត រូោរធាន្ទរ៉ា ប់រងេុខព ។ អ្នក្ជាំងឺផែលានតទ្ពិពសាធន៍ 
ពីការផ្ទៃ ស់តត រូក្ន ុងការរ៉ា ត់រងការផែទាំសុខភាពនឹងម្ត្ូវពសន ម្សុាំឱយអ្នុវត្េក្មម វធិី 

MFA។ 

5.9 ោរកំ្ណត់្សលើោរគិត្លុយ។ ការរិត្ម្បាក្់ជ្ញចាំនួនម្បាក្់ែុលាៃ ពពញពលម្អ្នក្ជាំងឺផែលានលក្ខណ 

សមបត្េ ិទ្ទួ្ល MFA (ឧហ ការទរថ្ែៃែុល) សម្ាត់ការតង់ថ្ែៃមនទ ីរពពទ្យផែលានលក្ខណសមបត្េ ិ 

ផែលម្ត្ូវបានែេល់ឱយពៅមនទ ីរពពទ្យ Kaiser Foundation Hospital ម្ត្វូបានោមឃាត្់។ អ្នក្ជាំងឺ 

ផែលបានទ្ទួ្លពសវាមនទ ីរពពទ្យ ផែលានលក្ខណសមបត្េ ិទ្ទួ្លពៅមនទ ីរពពទ្យ Kaiser Foundation 

Hospital និងានលក្ខណសមបត្េ ិពែម្មបីទ្ទួ្ល ពសវាពីក្មម វធិី MFA ត ុផនេមិនបានទ្ទួ្លមូលនិធិ 

MFA ឬបានតែិពសធមូលនិធិ MFA ពុាំម្ត្ូវបានរិត្ថ្ែៃតផនថមពលម្សពីចាំនួនទ្ឹក្ម្បាក់្ផែល រិត្ 

ជ្ញទូ្ពៅ (Amounts Generally Billed, AGB) សម្ាត់ពសវាទាំងពនោះ។ 

5.9.1 ចំនួនជាទូសៅរត្ូិ បានសចញិ សាក័្យប័រត្។ ចាំនួនទ្ឹក្ម្បាក់្ផែលរិត្ជ្ញទូ្ពៅ (AGB) 
សម្ាត់ពសវា សពរងាគ ោះតនាទ ន់ ឬការផែទាំានភាពចាំបាច់ផែនក្ពវជជសារសេ  ែល់អ្នក្ 

ផែលាន ធានារ៉ា ត់រងសម្ាត់ការផែទាំទាំងពនោះម្ត្ូវបានក្ាំណត្់សម្ាត់មនទ ីរ KP ែូច 
ផែលបានពរៀតរត់ពៅក្ន ុងឯក្សារភាជ ត់ ផែនក្ទ្ី VII អ្ាំពីមូលដ្ឋឋ នរណនាចាំនួន 
ទ្ឹក្ម្បាក់្ផែលរិត្ជ្ញទូ្ពៅ (AGB)។ 

5.10 េក្មាព របមូល។ 

5.10.1 កិ្ចចខិត្ខំរបឹងថ្របងោរជូ្នែំណឹងេមសហតុ្េមសល។ KFHP/H ឬទ្ីភាន ក្់ងារទរម្បាក្់
ផែលពធវ ម្ការជាំនួសឱយធេ ពាោមសមពហត្ុែលពែម្មបីជូនែាំណឹងែល់អ្នក្ជាំងឺ 
ផែលានទ្ឹក្ម្បាក្់ជាំពាក់្ផែលម្ត្វូតង់ពីមុន ឬទ្ឹក្ម្បាក្់ជាំពាក្់មិនទន់ទូ្ទត្់ 

អ្ាំពីក្មម វធិី MFA។ ក្ិចេខិត្ខាំម្តឹងផម្តងការជូនែាំណឹងសមពហត្ុសមែលរមួាន៖ 
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5.10.1.1 ែេល់លិខិត្ជូនែាំណឹងលាយលក្ខណ៍អ្ក្េរពៅក្ន ុងរយៈពពល 120 ថ្ែៃ តនាទ ត់ពី
ពសចក្េ ីផែៃង ពម្កាយពពលពចញពីមនទ ីរពពទ្យទ្ីមួយផែល ជូនែាំណឹងែល់ាេ ស់

រណនីថា MFA ានសម្ាត់អ្នក្ផែលានរុណសមបត្េ ិ។ 

5.10.1.2 ែេល់លិខិត្ជូនែាំណឹងលាយលក្ខណ៍អ្ក្េរផែលានតញ្ជ ី វធិានការ 

ម្តមូលពិពសស (Extraordinary Collection Actions, ECA) ថា KFHP/H 
ឬទ្ីភាន ក្់ងារម្តមូលចង់ចត់ពែេម្ម ទូ្ទត្់ម្បាក្់ពៅសល់ 
និងកាលតរពិចឆទ្ែុត្ក្ាំណត្់សម្ាត់វវធិានការ ទាំងពនោះពដ្ឋយមិនឆ្ត់ជ្ញង 

30 ថ្ែៃតនាទ ត់ពីការជូនែាំណឹងជ្ញលាយលក្ខណអ៍្ក្េរ។ 

5.10.1.3 ែេល់នូវពសចក្េ ីសពងខតជ្ញភាសាងាយយល់នូវពរលនពោបាយ MFA ភាជ ត់ជ្ញ
មួយពសចក្េ ីផែៃងអ្នក្ជាំងឺមនទ ីរពពទ្យែាំតូង។ 

5.10.1.4 ពាោមជូនែាំណឹងែល់ាេ ស់រណនីពដ្ឋយផ្ទទ ល់ាត្់អ្ាំពី ពរលនពោបាយ 

MFA និងរពតៀតទ្ទួ្លបានជាំនួយតាមរយៈ ែាំពណម្រការដ្ឋក្់ពាក្យពសន ម្សុាំ MFA។ 

5.10.2 េក្មាព របមូលិ សាលមញ្ញ រត្ូិ បានផ្ទែ ក្។ KFHP/H មិនអ្នុវត្េ ឬអ្នុញ្ជញ ត្ឲ្យទ្ីភាន ក្់ងារ

ទរម្បាក្់ក្ន ុងនាមខល នួ វវធិានការទរម្បាក្់ពិពសស (ECA) ចាំពពាោះអ្នក្ជាំងឺព ម្យ ម្តសិន 
ពតម្អ្នក្ជាំងឺ៖ 

5.10.2.1 ានមូលនិធិ MFA ផែលក្ាំពុងសក្មម ឬ 

5.10.2.2 បានពែេម្មពាក្យសុាំ MFA តនាទ ត់ពី ECAs បានចត់ពែេម្ម។ ECA ម្ត្វូបានផ្ទអ ក្
រហូត្ែល់ានការក្ាំណត្់លក្ខណសមបត្េ ិទ្ទួ្លបានចុងពម្កាយ។ 

5.10.3 េក្មាព របមូលិ សាលមញ្ញ ថ្ែលអាចអ្នុញ្ជញ ត្។ 

5.10.3.1 កំ្ណត់្ចុងសរោយអ្ំ ីោរខិត្ខំរបឹងថ្របងេមសហតុ្សល។  

មុនពពលពែេម្ម ECA ណាមួយ អ្នក្ែឹក្នាាំពសវាហិរញ្ញ វត្ថ ុអ្នក្ជាំងឺវែេ ម្បាក្់ចាំណូល
តាមត្ាំតន់ធានាអ្ោះអាងែូចខាងពម្កាម៖ 

5.10.3.1.1 ការតញ្េត់ក្ិចេខិត្ខាំម្តឹងផម្តងសមពហត្ុែលពៅក្ន ុងការជូនែាំ

ណឹងែល់អ្នក្ជាំងឺអ្ាំពី ក្មម វធិី MFA និង 

5.10.3.1.2 អ្នក្ជាំងឺម្ត្ូវបានទ្ុក្ពពលឱយោ ងត្ិច 240 ថ្ែៃ រិត្ចត់ពី ថ្ែៃ

ពចញពសចក្េ ីផែៃងរិត្ម្បាក្់ពលម្ក្ទ្ីមួយពែម្មបីដ្ឋក្់ពាក្យសុាំ MFA។ 

5.10.3.2 រយោរណ៍សៅពន ក់្ងារឥណទានអ្នក្សរបើរបាេ់ ឬោរ សាោល័យឥណទាន។ 
KFHP/H ឬទ្ីភាន ក្់ងារម្តមូល ជាំនួសរបស់ធេ អាចរយការណ៍អ្ាំពីព័ត្៌ាន
អ្វជិជានែល់ទ្ីភាន ក្់ងាររយការណ៍ឥណទនអ្នក្ពម្តម្ម្បាស់ ឬការោិល័យ
ឥណទន។ 

5.10.3.3 វិ សាធានោរតុ្លាោរ ឬរែាបបសិណី។ មុនពពលអ្នុវត្េ វធិានការត្ុលាការ ឬ 

សីុវលិណាមួយ KFHP/H ែេល់សុពលភាពសាថ នភាពហិរញ្ញ វត្ថ ុរតស់អ្នក្ជាំងឺ 
តាមរយៈការពម្តម្ម្បាស់ម្តេពទ្ិននន័យខាងពម្ៅពែម្មបីក្ាំណត្់ ថាពត្ម្អ្នក្ជាំង ឺ

ានលក្ខណសមបត្េ ិទ្ទួ្លបានជាំនួយពីក្មម វធិី MFA ផែរឬពទ្។ 

5.10.3.3.1 មានលក្ខណេមបត្តិទទួលបាន MFA។ រម នសក្មមភាពតផនថម
ណាម្ត្វូបានតនេ ម្តឆ្ាំងនឹងអ្នក្ជាំងឺផែលាន លក្ខណសមបត្េ ិ 

ទ្ទួ្លបានក្មម វធិី MFA ពទ្។ រណនីផែលានលក្ខណ 

សមបត្េ ិម្រត់ម្រន់សម្ាត់ MFA ម្ត្វូបានលុតពចលពហម្យ 
ម្ត្វូបានម្តរល់ម្ត្ ត់ពៅវញិពៅពលម្មូលដ្ឋឋ នទ្ិននន័យ។ 
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5.10.3.3.2 មិនមានលក្ខណេមបត្តិទទួលបាន MFA សទ។ ពៅក្ន ុងក្រណី
ត្ិចតួ្ច វវធិានការខាងពម្កាមអាចអ្នុវត្េបានពដ្ឋយានការ
អ្នុញ្ជញ ត្ជ្ញមុនពីមរនេ ីហិរញ្ញ វត្ថ ុជ្ញន់ខពស់ ឬអ្នក្ម្តួ្ត្ ពិនិត្យ 
ម្តចាំត្ាំតន់៖ 

5.10.3.3.2.1 ការរតឹអូ្សម្បាក្់ឈ្ន លួ 

5.10.3.3.2.2 តណេ ឹង/សក្មមភាពសីុវលិ។ សក្មមភាពែល វូ
ចាត់មិនម្ត្ូវបានតនេ ម្តឆ្ាំងនឹងតុរគល 
ផែលរម នការងារពធវ ម្និងរម នម្បាក្់ចាំណូល 
សាំខាន់ៗពែេងពទ្ៀត្។ 

5.10.3.3.2.3 សិទ្ធ ិយក្ម្ទ្ពយវញិពៅពលម្លាំពៅដ្ឋឋ ន។ 

5.10.4 េក្មាព របមូលិ សាលមញ្ញ ថ្ែលោមរបាម។ KFHP/H មិនអ្នុវត្េ អ្នុញ្ជញ ត្ ឬ 
អ្នុញ្ជញ ត្ឱយទ្ីភាន ក្់ងារម្តមូលអ្នុវត្េ វវធិានការខាងពម្កាមពៅក្ន ុង សាថ នភាពណា 
មួយែូចខាងពម្កាមព ម្យ៖ 

5.10.4.1 ពនាពពល តែិពសធ ឬទមទរឱយានការតង់ម្បាក្់ពដ្ឋយសារផត្ 
ាេ ស់រណនីមិនតង់ម្បាក់្ផែលពៅសល់ពីម្រមុន មុនពពល ែេល់ 
ការសពរងាគ ោះតនាទ ន់ ឬការផែទាំផែនក្ពពទ្យចាំបាច់។ 

5.10.4.2 លក្់តាំណុលរតស់អ្នក្កាន់រណនីពៅភារីទ្ីតី។ 

5.10.4.3 ការឃាត្់ទ្ុក្ម្ទ្ពយសមបត្េ ិឬការរតឹអូ្សរណនី។ 

5.10.4.4 ពសន ម្សុាំែីកាចត់ខល នួ។ 

5.10.4.5 ពសន ម្សុាំែីកានាាំខល នួ។ 

5.11 ោរឆ ល្ ើយតបឆ្គ្មោះមហនតរាយ  KFHP/H អាចផ្កត្មូិលកខណិ ទ្យនិចឆ ័យសនលកខណសមបតរ ិ និងដំធណើរ 

ការស្ាប់កមម ិ ទ្្យ ី MFA របស់ធេបធ រ្ ោះ អាសននបានធដើមបីព្យ្ងឹងជំនួយផ្ដលានធៅ កន ុង 
សហេមន៍ និងអ្នកជំងឺផ្ដលប ោះពាល់ធោយ្ព្យឹតរ ិការណ៍លបីៗផ្ដលានេុណសមបតរ ិជាមហនររយ 
ធោយរដឋ និងធោយសហព្យ័នធ។ 

5.11.1 សក្កា នុពលននក្ករកែក្បលែខណសមបតតិ។  ការផ្្ប្បួលបធ រ្ ោះអាសនន  ធលើលលកខណ 

 ិ ទ្យនិចឆ ័យសនកខណសមបតរ ិ MFA អាចានរមួបញ្ច លូនូិ៖ 

5.11.1.1 ការព្យយួ រការោក់ក្មិតលកខណសមបតរ ិ 

5.11.1.2 តំធ ើងលកខណិ ទ្យនិចឆ ័យសនចំណុចក្មិត means testing។ 

5.11.1.3 បនថយចំណុចក្មិតលកខណិ ទ្យនិចឆ ័យសនការចំ្យសលៃធព្យាយខ្ពស់។ 

5.11.2 សក្កត នុពលននក្ករកែក្បដំឆណើរក្ករពាែយសុំ។ ការផ្ទរ ស់បត រូបធ រ្ ោះអាសននធលើដំធណើរការ 

ពាកយសំុកន ុងកមម ិ ទ្្យ ី MFA អាចានរមួទងំ៖ 

5.11.2.1 អ្នុញ្ញា តអ្នកជំងឺនរល់ព្យ័ត៌ានហិរញ្ា ិតថ ុជាមូលោឋ ន (ឧ.ហ., ្បាក់ចំណូល, 

ធបើាន និង្នធាន) ធហើយបង្ហា ញនូិសុព្យលភាព្យរបស់វា ធព្យល្ (1) 
ស្ថ នភាព្យហិរញ្ា ិតថ ុរបស់គាត់ ឬនាងមិនអាចបញ្ញា ក់បានធោយធ្បើ្បភព្យ 

ាិននន័យ, (2) ព្យ័ត៌ានហិរញ្ា ិតថ ុធសន ើសុំមិនានធោយស្រ្ព្យឹតរ ិការណ៌, និង (3) 
គាម នភ័សត ុតាងឯធាៀតផ្ដលអាចបង្ហា ញនូិលកខណសមបតរ ិ។ 
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5.11.2.2 ធ វ្ ើការព្យិចារ្ការប ោះពាល់នូិអ្នាេត់ការបាត់បង់្បាក់ធបៀិតសរ៍/ការង្ហរ 
ធោយមកព្យី្ព្យឹតរ ិការណ៍ធព្យល្កំណត់អ្ំព្យី្បាក់ចំណូល្បចំា្េួស្រ។ 

5.11.3 ព័ត៌មានអាចមានស្មាប់សាធារណ។  

ព្យ័ត៌ានអ្្ិបាយអ្ំព្យីការផ្ទៃ ស់បត រូបធ រ្ ោះអាសននកមម ិ ទ្្យ ី MFA េឺាន ស្ាប់ស្ធារណ 

ធៅកន ុងធេហាំព្យ័ររបស់កមម ិ ទ្្យ ី MFA និងធៅតាមអ្គាររបស់ KP ធៅកន ុងតំបន់ប ោះ 
ពាល់។ 

6.0 ឯក្លរសោង / ឧបេមព័នធ  

6.1 ឧតសមព ័នធ  A – សនាទ នុម្ក្មពាក្យតពចេក្ពទ្ស 

6.2 ចាត់ តទ្តបញ្ញត្េ ិ និងធនធាន 

6.2.1 ចាត់រាំពារអ្នក្ជាំងឺ និងពសវាផែទាំត្ថ្មៃសមរមយ ចាត់សាធារណៈ 111-148  

(124 Stat. 119 (2010)) (Patient Protection and Affordable Care Act) 

6.2.2 Federal Register and the Annual Federal Poverty Guidelines (តញ្ជ ីសហព័នធ  

និងការផណនាាំតនាទ ត្់ក្ម្មិត្ម្ក្ីម្ក្សហព័នធ ម្តចាំឆ្ន ាំ) 

6.2.3 Internal Revenue Service Publication (ការពចញែាយពសវាចាំណូលថ្ែទក្ន ុង ការផណនាាំ) 

2014 សម្ាត់ឯក្សារភាជ ត់ H (ទ្ម្មង់ 990) 

6.2.4 លិខិត្ជូនែាំណឹងពសវាចាំណូលថ្ែទក្ន ុង 2010-39 (Internal Revenue Service Notice 

2010-39) 

6.2.5 ម្ក្មពសវាចាំណូលថ្ែទក្ន ុង (Internal Revenue Service Code) 26 CFR ផែនក្ទ្ី 1, 53 និង 
602, RIN 1545-BK57; RIN 1545-BL30; RIN 1545-BL58 – 
លក្ខខណឌ ត្ម្មូវតផនថមសម្ាត់មនទ ីរពពទ្យ មនុសេធម៌ 

6.2.6 California Hospital Association – ពរលនពោបាយជាំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុ មនទ ីរពពទ្យ & 

ចាត់ែលម្តពោជន៍សហរមន៍ ចាត់ពចញែាយ 2015 (Hospital Financial Assistance 

Policies & Community Benefit Laws) 

6.2.7 Catholic Health Association of the United States – ការផណនាាំសម្ាត់ការពរៀតចាំ 

ផែនការ & របាយការណ៍ែលម្តពោជន៍សហរមន៍ ចាត់ពចញែាយ 2012 (A Guide for 

Planning & Reporting Community Benefit) 

6.3 តញ្ជ ីអ្នក្ែេល់ពសវា 

6.3.1 តញ្ជ ីអ្នក្ែេល់ពសវាានពៅពលម្ពវតសាយត្៍ KFHP/H សម្ាត់៖ 

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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ឧបេមព័នធ  A 

េន្ទា នុរក្មពាក្យបសចចក្សទេ 

 

េហគមន៍ MFA (CMFA) 
សាំពៅពៅក្មម វធិីជាំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុខាងពវជជសារសេ ផែលបានពម្រងផែលសហការជ្ញមួយអ្ងគការតាមសហរមន៍ 
និងតណាេ ញសុវត្ថ ិភាពពែម្មបីែេល់ពសវាផែទាំសតបុ រសែល់អ្នក្ជាំងឺាន និងរម នធានារ៉ា ត់រងផែល ាន 

ម្បាក្់ចាំណូលទតពៅមណឌ ល KP។ 

ឧបក្រណ៍សិជ្ជលស្រេត សរបើបានយូរ (DME) រមួានែូចជ្ញ ពឈ្ម្ម្ចត្់សេ ង់ដ្ឋរ ពឈ្ម្ម្ចត្់ធមមតា ឧតក្រណ៍បាញ់ 
សារធាត្ុរវតញ្ច លូ សាា រជាំនួយ ឧតក្រណ៍ទញចល័ត្ពលម្ទវ រសម្ាត់ពម្តម្តាមែទោះ ពៅអ្ីរុញ ម្តដ្ឋត់សម្ាត់ 

ទរក្ពរៀនពែម្រ ផម្រមនទ ីរពពទ្យ និងអ្ុក្សុីផសនសម្ាត់ពម្តម្តាមែទោះែូចផែលបានតញ្ជជ ក្់ពដ្ឋយលក្ខណៈ វវនិិចឆ ័យ DME។ 

DME មិនរមួតញ្ច លូឧតក្រណ៍ជាំនួយអ្វៈយវៈ អ្វៈយវៈសិតបនិមម ិត្ (ឧហ ឧតក្រណ៍អ្តជ្ញក្ាៃ ាំង/ឧតក្រណ៍ជាំនួយ 

និងទ្ម្មង់ម្ក្អូ្តាត្់ និងពម្រឿងែគត្់ែគង់ជ្ញពែម្ម) និងការែគត្់ែគង់មិនានពវជជតញ្ជជ និងទ្ាំនិញទ្ន់ (ឧហ 

ការែគត្់ែគង់ urological និងការែគត្់ែគង់រតួស) ។ 

អ្នក្ជ្ំងឺមានលក្ខណេមបត្តិទទួល 
រឺជ្ញតុរគលផែលជួតតាមលក្ខណវនិិចឆ ័យថ្នលក្ខណសមបត្េ ិទ្ទួ្លែូចានពរៀតរត់ពៅក្ន ុងពរលនពោបាយពនោះ 

ពទោះជ្ញតុរគលពនាោះ (1) រម នការធានារ៉ា ត់រង (2) ទ្ទួ្លបានធានារ៉ា ត់រងតាមរយៈក្មម វធិី សាធារណៈ (ែូចជ្ញ 

Medicare, Medicaid ឬធានារ៉ា ត់រងផែទាំសុខភាពទ្ទួ្លបានការឧតត្ថមាផែលបាន ទ្ិញតាមរយៈការ ផ្ទៃ ស់តត រូ 

ព័ត្៌ានសុខភាព) (3) ម្ត្ូវបានធានារ៉ា ត់រងពដ្ឋយផែនការសុខភាពពម្ៅពី KFHP ឬ (4) ម្ត្វូបានធានាពដ្ឋយ 

KFHP។ 

របភ ទិននន័យខាងសរៅ រឺជ្ញអ្នក្លក្់ភារីទ្ីតី។ល ភារីរយការណ៍ពម្ក្ឌីត្ ។ល។ ផែលែេល់ព័ត្៌ានអ្ាំពីសាថ ន 

ភាពហិរញ្ញ វត្ថ ុផែលពម្តម្ម្បាស់ពដ្ឋយ KP ពែម្មបីែេល់សុពលភាព ឬតញ្ជជ ក្់អ្ាំពីសាថ នភាពហិរញ្ញ វត្ថ ុរតស់អ្នក្ជាំងឺពៅ 

ពពលវាយត្ថ្មៃភាពានលក្ខណសមបត្េ ិទ្ទួ្លបានជាំនួយពីក្មម វធិី MFA។ 

ោរថ្ណន្ទបំន្ទា ត់្ក្រមិត្រកី្រក្េហ ័នធ  (FPG) ក្ាំណត្់ក្ម្មិត្ម្បាក្់ចាំណូលម្តចាំឆ្ន ាំសម្ាត់ភាពម្ក្ីម្ក្ ែូចផែល 
ក្ាំណត្់ពដ្ឋយម្ក្សួងសុខាេិបាល និងមនុសេក្ិចេសហរែឋអាពមរកិ្ និងម្ត្វូបានផក្សម្មួលជ្ញ ពរៀងរល់ឆ្ន ាំពៅក្ន ុង 
តញ្ជ ីសហព័នធ ។ 

ោររបឹក្ាថ្សនក្ហិរញ្ញ ិត្ថ ុរឺជ្ញែាំពណម្រការផែលម្ត្ូវបានពរពម្តម្ពែម្មបីជួយែល់អ្នក្ជាំងឺក្ន ុងការផសវ ងរក្ជពម្មម្សថ្នការែេ
ល់ហិរញ្ញ តបទនពែេងៗនិងការធានារ៉ា ត់រងសុខភាពផែលអាចទូ្ទត្់បានសម្ាត់ពសវាក្មមផែលបានែេល់ឱយពៅក្ន ុង

ទ្ីតាាំងរតស់ KP។  អ្នក្ជាំងឺផែលអាចផសវងរក្ការែេល់ម្តឹក្ាអ្ាំពីហិរញ្ញ វត្ថ ុរមួានត ុផនេមិនានក្ម្មិត្ចាំពពាោះម្បាក្់ 
ផខផ្ទទ ល់ខល នួការធានារ៉ា ត់រងអ្នក្ផែលមិនបានទ្ទួ្លការធានារ៉ា ត់រងនិងអ្នក្ផែលបានតងាា ញពីអ្សមត្ថភាពក្ន ុង
ការតង់លុយែល់អ្នក្ជាំងឺពពញពលញ។ 

អ្នក្ោា នែទោះសផមបងពិពណ៌នាអ្ាំពីសាថ នភាពរតស់មនុសេាន ក់្ផែលរស់ពៅក្ន ុងក្ផនៃងមួយឬសថ ិត្ពៅក្ន ុងសាថ នភាព
ផែលបានពិពណ៌នាែូចខាងពម្កាម៖ 

• ពៅទ្ីក្ផនៃងផែលមិនផមនសម្ាត់មនុសេរស់ពៅ ែូចជ្ញរែយនេ  ក្ផនៃងចត្រែយនេ  ចិពញ្េ ម្មែល វូ 

អ្ររផែលពបាោះតង់ពចល (ពៅតាមែល វូ) ឬ 

• ពៅក្ន ុងទ្ីជម្មក្សពរងាគ ោះតនាទ ន់ ឬ 

• លាំពៅដ្ឋឋ នអ្នេរកាល ឬរាំពារសម្ាត់ជនរម នែទោះសផមបងផែលធាៃ ត់រស់ពៅតាមចិពញ្េ ម្មែល វូ 
ឬជម្មក្សពរងាគ ោះតនាទ ន់។ 
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ក្រ្ួងម្ចា ្់៖ National Community Benefit កាលបរជិចេទម្ចនក្ប្ិទិធភាព៖  
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អ្នរទទលួបនទុរ៖ ក្បធាន ជនំយួហិរញ្ញ វត្ថុជវជជសាស្រ ត្  ទពំរ័៖ 1 ថ្ន 28 
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ឧបេមព័នធ  A 

េន្ទា នុរក្មពាក្យបសចចក្សទេ (បនត) 
• ពៅទ្ីក្ផនៃងណាមួយខាងពលម្ ត ុផនេចាំណាយពពលខៃ ី (រហូត្ែល់ 30ថ្ែៃជ្ញត់ៗរន ) ពៅមនទ ីរពពទ្យ 

ឬម្រឹោះសាថ នពែេងពទ្ៀត្។ 

• ក្ាំពុងម្ត្ូវបានតពណេ ញពចញក្ន ុងរយៈពពលមួយសបាេ ហ៍ពីអ្ររលាំពៅដ្ឋឋ នឯក្ជន ឬក្ាំពុងរត្់ 
ពេៀសខល នួពីអ្ាំពពម្ហិងាក្ន ុងម្រួសារពដ្ឋយរម នតញ្ជជ ក្់ពីលាំពៅដ្ឋឋ នតនាទ ត់ ពហម្យតុរគលខវោះធនធាន 
និងតណាេ ញរាំម្ទ្ផែលចាំបាច់ពែម្មបីទ្ទួ្លបានលាំពៅដ្ឋឋ ន។ 

• នឹងម្ត្វូតញ្ជ នូពចញក្ន ុងរយៈពពលមួយសបាេ ហ៍ពីម្រឹោះសាថ នណាមួយ ែូចជ្ញមណឌ លសុខភាព ែល វូចិត្េ 

ឬមណឌ លពាបាលពម្រឿងពញៀនផែលតុរគលពនាោះបានរស់ពៅពលម្សពី30ថ្ែៃជ្ញត់ៗរន  និង រម ន 
ការតញ្ជជ ក្់ពីលាំពៅដ្ឋឋ នតនាទ ត់ ពហម្យតុរគលពនាោះខវ ោះខាត្ធនធានហិរញ្ញ វត្ថ ុ និងតណាេ ញ រាំពារ 
សងគមផែលចាំបាច់ពែម្មបីទ្ទួ្លបានលាំពៅដ្ឋឋ ន។ 

KPរមួានKaiser Foundation Hospitals, ផែនការសុខភាព Kaiser Foundation Health Plans, ម្ក្មុពវជជសារសេ  

Permanente (Medical Groups) និងម្ក្មុតុម្ត្សមព ័នធ រតស់អ្ងគភាពទាំងពនោះ ពលម្ក្ផលងផត្ម្ក្មុហ ុនធានារ៉ា ត់រង 

Kaiser Permanente Insurance Company (KPIC)។ 

មនា ីរ KP រមួានតរពិវណរតូវន័េណាមួយ រមួទាំងផែនក្ខាងក្ន ុង និងផែនក្ខាងពម្ៅអ្ររ ផែលជ្ញក្មមសិទ្ធ ិ 

ឬជួលពដ្ឋយ KP ពែម្មបីអ្នុវត្េមុខងារម្តត្ិតត្េ ិការរតស់ KP ែូចជ្ញការែេល់ពសវាផែទាំអ្នក្ជាំងឺ (ឧហហរណ៍ អ្ររ 

ឬជ្ញន់អ្ររ ចាំ ផណក្អ្ររ KP ឬផែនក្ខាងក្ន ុង ឬផែនក្ខាងពម្ៅពែេងពទ្ៀត្ថ្នអ្ររមិនផមន KP)។ 

ោរ ិនិត្យសលើរបាក់្ចំណូល រឺជ្ញវធិីសារសេ ផែលម្តេពទ្ិននន័យខាងពម្ៅ ឬព័ត្៌ានផែលែេល់ពដ្ឋយអ្នក្ជាំងឺ 

ម្ត្វូបានពម្តម្ម្បាស់ពែម្មបីក្ាំណត្់លក្ខណសមបត្េ ិទ្ទួ្លបានក្មម វធិីធានារ៉ា ត់រងសាធារណៈ ឬ MFA ពដ្ឋយផែអក្ពលម្ថា 
ពត្ម្ម្បាក្់ចាំណូលរតស់តុរគលានចាំនួនពម្ចម្នជ្ញងភាររយផែលបានតញ្ជជ ក្់ថ្នពរលការណ៍ផណនាាំភាព 
ម្ក្ីម្ក្សហព័នធឬែូចពមេច។ 

ជ្ំនួយហិរញ្ញ ិត្ថ ុសិជ្ជលស្រេត  (MFA) ែេល់នូវមូលនិធិជ្ញទ្ឹក្ម្បាក្់ពែម្មបីតង់ថ្ែៃចាំណាយពវជជសារសេ ែល់អ្នក្ជាំងឺ ផែល 
ានលក្ខណសមបត្េ ិទ្ទួ្លបានផែលមិនអាចពចញថ្ែៃពសវាានភាពចាំបាច់ផែនក្ពវជជសារសេទាំងអ្ស់ ឬពៅក្ន ុង 
ចាំ ផណក្ណាមួយ និងផែលបានពម្តម្ម្បាស់អ្ស់នូវម្តេពអ្នក្ទូ្ទត្់ឯក្ជន។  តុរគលម្ត្ូវបានត្ម្មូវឱយតាំពពញ 
តាមលក្ខណវនិិចឆយ័ក្មម វធិីសម្ាត់ជាំនួយពែម្មបីតង់ថ្ែៃផែទាំខៃ ោះឬទាំងអ្ស់។ 

េមាា រៈសិជ្ជលស្រេត  តុរគលម្ត្ូវបានត្ម្មូវឱយតាំពពញតាមលក្ខណវនិិចឆ ័យក្មម វធិីសម្ាត់ជាំនួយពែម្មបីតង់ថ្ែៃផែទាំខៃ ោះឬ 
ទាំងអ្ស់។រឺជ្ញសាា រៈពវជជសារសេ មិនអាចពម្តម្ម្បាស់ព ម្ងវញិបានែូចជ្ញ តនទោះអ្តឆអ ឹង ផខេចងយួរ តង់រុុំែាំព  និង 
តង់តិទ្ផែលពម្តម្ម្បាស់ពដ្ឋយអ្នក្ែេល់ពសវាផែទាំសុខភាពានអាជ្ញា ត័ណណ ពៅពពលែេល់ ពសវាានភាពចាំបាច់ ផែនក្ 
ពវជជសារសេ  និងមិនរត់តញ្ច លូសាា រទាំងឡាយផែលអ្នក្ជាំងឺបានទ្ិញ ឬទ្ទួ្ល បានពីម្តេពពែេងពទ្ៀត្ព ម្យ។ 

ោរសលើក្ថ្លងរបេ់ឱេលលា ន ែេល់ជាំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុែល់សាជិក្ KP Senior Advantage Medicare ផែលានម្បាក្់ 

ចាំណូលទត ផែនក្ D ផែលរម នលទ្ធភាពតង់ថ្ែៃឱសផែលបានពចញពវជជតញ្ជជ តាមការពិពម្រោះជាំងឺ ពៅពម្កាម 

Medicare ផែនក្ D។ 

េំណាញ់េុិត្ា ិព  រឺជ្ញម្តព័នធអ្ងគការមិនផសវ ងរក្ម្បាក្់ចាំពណញ និង/ឬទ្ីភាន ក្់ងាររដ្ឋឋ េិបាលផែលែេល់ ពសវាផែទាំ 
ពវជជសារសេ ពដ្ឋយផ្ទទ ល់ែល់ម្តជ្ញជនរម នធានារ៉ា ត់រងពៅក្ន ុងសហរមន៍ែូចជ្ញ មនទ ីរពពទ្យ សាធារណៈ រៃ ីនិក្ 
សហរមន៍ ម្ពោះវោិរ ទ្ីជម្មក្សម្ាត់អ្នក្រម នែទោះសផមបង មណឌ លសុខភាពចល័ត្ សាលាពរៀន ជ្ញពែម្ម។ល។ 

សបើបុគគលោា នធានារ៉ា ត់រងម្រត់ម្រន់ រឺជ្ញតុរគលផែលរិត្ថា កាត្ពវក្ិចេតង់តុពវលាេធានារ៉ា ត់រង ចាំណាយរមួរន  
ធានារ៉ា ត់រងរមួ និងទ្ឹក្ម្បាក្់ពម្ៅធានារ៉ា ត់រងរឺជ្ញតនទ ុក្ហិរញ្ញ វត្ថ ុធៃន់ធៃរផែលរត្់ពនារពពល ឬមិនបាន 
ទ្ទួ្លពសវាសុខភាពចាំបាច់ពដ្ឋយសារផត្ការចាំណាយពីពោព   ពទោះតីជ្ញានពសវាធានារ៉ា ត់រងផែទាំ 
សុខភាពក្៏ពដ្ឋយ។ 
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ឧបេមព័នធ  A 

េន្ទា នុរក្មពាក្យបសចចក្សទេ (បនត) 

 

បុគគលោា នធានារ៉ា ត់រង រឺជ្ញតុរគលផែលពុាំានធានារ៉ា ត់រងផែទាំសុខភាព ឬជាំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុឧតត្ថមាពដ្ឋយ 
សហព័នធ  ឬរែឋពែម្មបីជួយពចញថ្ែៃពសវាផែទាំសុខភាព។ 

របជាជ្នងាយរងសរោុះ រមួានម្ក្មុម្តជ្ញសារសេ ផែលសុខភាព ឬសុខុាលភាពរតស់រត្់ម្ត្វូបានចត្់ទ្ុក្ 
ថាានោនិេ័យខពស់ជ្ញងម្តជ្ញជនទូ្ពៅពដ្ឋយសារផត្សាថ នភាពពសែឋក្ិចេ ជាំងឺ ជ្ញត្ិពិនធ ុ អាយ ុឬក្តាេ  
អ្លទ្ធភាពពែេងៗពទ្ៀត្។ 

ែីោន្ទខំល នួ 
រឺជ្ញែាំពណម្រការពរៀតចាំពដ្ឋយត្ុលាការផែលតងាគ ត់ឱយអាជ្ញា ធរនាាំតុរគលផែលម្ត្វូបានរក្ព ម្ញថាមិនពធវ ម្តាមតងាគ ត់រ
ែឋតបពវណីពៅចាំពពាោះមុខត្ុលាការ ផែលម្សពែៀងពៅនឹងែីកាចត់ខល នួផែរ។។ 
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ឯក្លរពជ ប់៖ Kaiser Permanente Northwest 

 

I. មនា ីរស ទយ Kaiser Foundation Hospitals។ ពរលនពោបាយពនោះអ្នុវត្េពលម្  

Kaiser Foundation Hospitals ខាងពម្កាមក្ន ុងត្ាំតន់ Northwest៖ 

Kaiser Sunnyside Medical Center  

Kaiser Westside Medical Center  

 

II. សេវាបថ្នាមថ្ែលមានលក្ខណេមបត្តិទទួល និងោា នលក្ខណេមបត្តិទទួលសៅសរោមសោលនសោបាយ 

MFA។ 

a. សេវាបថ្នាមថ្ែលមិនមានលក្ខណេមបត្តិទទួល 

i. ឧតក្រណ៍ជាំនួយពសាត្វញិ្ជញ ណ 

ii. សាា រៈែគត្់ែគង់អ្ុតទ្ិក្ និងថ្ែផវ៉ានតារមួទាំងផក្វដ្ឋក្់ក្ន ុងផេនក្ 

iii. បរ សាោខ រសិជ្ជលស្រេត ជាប់យូរ  (DME)។  

DME ផែលម្ត្វូបានែគត្់ែគង់ពដ្ឋយអ្នក្លក់្ផែលានក្ិចេសនាមិនានរមួតញ្ច លូពទ្។ 

ពទោះតីជ្ញការែគត្់ែគង់ម្ត្ូវបានតញ្ជជ ពដ្ឋយអ្នក្ែេល់ពសវារតស់ KP ក្៏ពដ្ឋយ។ 

iv. ការែឹក្ជញ្ជ នូអ្នក្ជាំងឺពពលតនាទ ន់អាសនន  និងមិនតនាទ ន់អាសនន  

 

III. អ្នក្សតល់សេវាជាក្មាិត្ថ ុ និងមិនជាក្មាិត្ថ ុ សៅនឹងសោលនសោបាយ MFA។ តញ្ជ ីអ្នក្ែេល់ពសវាពៅក្ន ុង 

មនទ ីរពពទ្យមូលនិធិ Kaiser ផែលម្ត្វូ ឬមិនម្ត្ូវជ្ញក្មមវត្ថ ុនឹងពរលនពោបាយ MFA ានែេល់ជូន 

សាធារណៈជនពដ្ឋយឥត្រិត្ថ្ែៃពៅពលម្ពវតសាយត្៍រតស់ KFHP/H MFA រ ឺwww.kp.org/mfa/nw។ 

 

IV.  ័ត៌្មានក្មា ិ សាធី និងោរោក់្ពាក្យេុំេរមាប់ MFA។ ព័ត្៌ានក្មម វធិី MFA ានរមួទាំងសាំពៅចាំ ង

ពរលនពោបាយរតស់ MFA ទ្ម្មង់ពាក្េសុាំ ការផណនាាំ និងសពងខតព័ត្៌ានជ្ញភាសាសមញ្ញ  (ឧហ 

ខិត្េត័ណណ អ្ាំពីក្មម វធិី) ផែលអាចានសម្ាត់ជូនសាធារណជនទូ្ពៅ ពដ្ឋយឥត្រិត្ថ្ែៃ ជ្ញទ្ម្មង់ 

ពអ្ ិចម្ត្នូិច ឬជ្ញម្ក្ដ្ឋស។ អ្នក្ជាំងឺាន ក្់អាចដ្ឋក្់ពាក្យសុាំសម្ាត់ក្មម វធិី MFA ក្ន ុងអ្ាំ ុងពពល 

ឬពម្កាយពីបានទ្ទួ្លការផែទាំពី KFHP/H, ជ្ញរពតៀតពម្ចម្នោ ង ពដ្ឋយផ្ទទ ល់ខល នួ តាមទូ្រស័ពទ 

ឬតាមពាក្យសុាំជ្ញម្ក្ដ្ឋសសាន ម។ (សូមពមម្ល ផែនក្ 5.3 និង 5.4 ខាងពលម្។) 

a. ទាញយក្ ័ត៌្មានក្មា ិ សាធី  ីសគហទំ ័រ KFHP/H។ សាំពៅចាំ ងព័ត្៌ានក្មម វធិីជ្ញ 

ពអ្ ិចម្ត្វូនិចានពៅតាមពរហទ្ាំព័ររតស់ MFA តាមអាសយដ្ឋឋ ន www.kp.org/mfa/nw។ 

b. េសមន ើេំុ ័ត៌្មានក្មា ិ សាធីជាសអ្ឡិចរត្នូិច។ សាំពៅចាំ ងជ្ញពអ្ ិចម្ត្នូិចថ្នព័ត្៌ាន
ក្មម វធិីអាចានតាមការពសន ម្សុាំតាមអ្ុីផម លផែរ។ 

http://www.kp.org/mfa/nw
http://www.kp.org/mfa/nw
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c. ទទួល ័ត៌្មានក្មា ិ សាធី ឬោក់្ពាក្យេុំសោយផ្ទា ល់ខល នួ។ ព័ត្៌ានក្មម វធិីក្៏ាន ពៅតាម 

ម្ក្សួងទ្ទួ្លអ្នក្ជាំងឺ និងផែនក្តនាទ ន់អាសនន ពៅក្ន ុងមនទ ីរពពទ្យរតស់ Kaiser Foundation 
Hospitals ផែលានរយក្ន ុងជាំពូក្ទ្ី I, Kaiser Foundation Hospitals។ អ្នក្ែេល់ម្តឹក្ា 
ក្៏ានែងផែរពៅឯមជឈមណឌ លពវជជសារសេ  KP និងអ្ររការោិល័យ ពវជជសារសេ ពែម្មបីែេល់ 

ព័ត្៌ានក្មម វធិីនិងពែម្មបីក្ាំណត្់ោ ងរហ័សនូវលក្ខណសមបត្េ ិទ្ទួ្ល MFA។ អ្នក្ម្តឹក្ាានពៅ 
តាមមនទ ីរពាបាលែូចខាងពម្កាម៖ 

Sunnyside Medical Center Westside Medical Center 

Rockwood Medical Office Cascade Park Medical Office 

East Interstate Medical Office Longview Kelso Medical Office 

  

d. េសមន ើេុំ ័ត៌្មានក្មាវិ សាធី ឬោក់្ពាក្យេុំតាមទូរេ័ ា។ តុរគលិក្ក្៏ានតាមទូ្រស័ពទ ពែម្មបីែេល់

ព័ត្៌ានក្ាំណត្់អ្ាំពីលក្ខណសមបត្េ ិទ្ទួ្ល MFA និងជួយអ្នក្ជាំងឺឲ្យដ្ឋក្់ពាក្យសុាំសម្ាត់ MFA។ 
អ្នក្ម្តឹក្ាអាចទក្់ទ្ងបានតាម៖ 

ពលខទូ្រស័ពទ៖ 503-813-2000 ឬ  

1-800-813-2000 ឬ 

TTY៖ 711 
 

e. េសមន ើេុំ ័ត៌្មានក្មាវិ សាធី ឬោក់្ពាក្យេុំតាមេំបុរត្។ អ្នក្ជាំងឺាន ក្់អាចពសន ម្សុាំព័ត្៌ានក្មម វធិី 

ពហម្យដ្ឋក្់ពាក្យសុាំសម្ាត់ MFA ពដ្ឋយការដ្ឋក្់ពាក្យសុាំក្មម វធិី MFA ចត់សពវម្រត់ ពដ្ឋយពែាម្តាម 
សាំតុម្ត្។ ព័ត្៌ានពសន ម្សុាំ និងពាក្យសុាំអាចពែាម្ពៅ៖ 

Kaiser Permanente 
Attention: Financial Counselors 

500 NE Multnomah Street 

Portland, Oregon 97232 
 

f. ោរបញ្ជ នូសោយផ្ទា ល់ពាក្យេុំចប់េ វ រគប់។ ពាក្យសុាំផែលតាំពពញចត់សពវម្រត់អាចយក្មក្ជូន

ពដ្ឋយផ្ទទ ល់ពៅការោិល័យចុោះព ម្ ោះ ឬការោិល័យអាជីវក្មមពៅតាមមនទ ីរនានារតស់ KP។ 

 

V. លក្ខណៈិ សានិចឆ ័យននលក្ខណេមបត្តិ។ ម្បាក្់ចាំណូលក្ន ុងម្រួសាររតស់អ្នក្ជាំងឺ ម្ត្វូបានពរយក្មក្រិត្ 

រូរពិចរណាពពលក្ាំណត្់អ្ាំពីលក្ខណសមបត្េ ិថ្ន MFA។ (សូមពមម្ល ផែនក្ 5.6.1. ខាងពលម្។) 

a. លក្ខណៈវនិិចឆ ័យថ្នមធយមភារលបង៖ រហូត្ែល់ចាំនួន 300% 
ថ្នការផណនាាំតនាទ ត្់ក្ម្មិត្ម្ក្ីម្ក្សហព័នធ  

 

VI. រយៈស លលក្ខណេមបត្តិទទួលមូលនិធិ។ មូលនិធិពី MFA ចត់ពែេម្មពីកាលតរពិចឆទ្បានយល់ម្ពម ឬកាល

តរពិចឆទ្ចត់ែេល់ពសវា ឬកាលតរពិចឆទ្ែល់បានផចក្ចយឳសែ។ រយៈពពលថ្នលក្ខណសមបត្េ ិទ្ទួ្ល MFA 

រឺានរយៈពពលក្ាំណត់្ផត្មួយត ុពណាណ ោះ។ (សូមពមម្ល ផែនក្ 5.8.2 ខាងពលម្។) 

a. លក្ខណសមបត្េ ិទ្ទួ្លអ្ត្ិតរាអាម្ស័យពលម្រយៈពពលជ្ញក្់លាក្់៖ 

i. មូលនិធិសេ ង់ដ្ឋរសម្ាត់ពសវាានលក្ខណសមបត្េ ិទ្ទួ្ល៖ រហូត្ែល់ 180 ថ្ែៃ រមួតញ្ច លូទាំង
សមត្ុលយផែលពៅសល់តចច ុតបនននិងថ្ែៃផែលពៅរង់ចាំ 



  National Community Benefit 
 

ចណំងជជើងជោលការណ៍៖ ជនំយួហិរញ្ញ វត្ថុជវជជសាស្រ ត្ 
(Medical Financial Assistance) 

ជលខជោលនជោបាយ៖ NATL.CB.307 

ក្រ្ួងម្ចា ្់៖ National Community Benefit កាលបរជិចេទម្ចនក្ប្ិទិធភាព៖  
ថ្ងៃទ ី1 ខខមររា ឆ្ន  ំ2019 

អ្នរទទលួបនទុរ៖ ក្បធាន ជនំយួហិរញ្ញ វត្ថុជវជជសាស្រ ត្  ទពំរ័៖ 1 ថ្ន 28 

 

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved. 

ii. មូលនិធិលក្ខណសមបត្េ ិទ្ទួ្លតាមផតតសនមត្សម្ាត់អ្នក្ជាំងឺរម នធានារ៉ា ត់រង៖ 30 ថ្ែៃ 

b. លក្ខណសមបត្េ ិទ្ទួ្លអ្ត្ិតរាសម្ាត់រយៈពពលថ្នវរគពាបាល/វរគ ផែទាំ៖ រហូត្ែល់ 180 ថ្ែៃ 

c. លក្ខណសមបត្េ ិទ្ទួ្លអ្ត្ិតរាសម្ាត់អ្នក្ជាំងឺផែលមិនានការធានារ៉ា ត់រងផែលានសកាេ នុព

លលក្ខណសមបត្េ ិ សម្ាត់សាធារណៈ និងក្មម វធិីធានារ៉ា តរងសុខភាពឯក្ជន៖ រហូត្ែល់ 180 ថ្ែៃ 

d. លក្ខណសមបត្េ ិទ្ទួ្លអ្ត្ិតរាិសម្ាត់មូលនិធិឱសែសាថ នផត្មេងរត្់៖ 30 ថ្ែៃ 

 

VII. មូលោា នេរមាប់គណន្ទចំនួនថ្ែលរត្ូិ សស ញើ ិ សាក័្យបរត្ជាទូទ AGB)។ KFHP/H ក្ាំណត្់អ្ាំពី AGB សម្ាត់
ការតនាទ ន់អាសនន  ឬការផែទាំផែលចាំបាច់ផែនក្ពវជជសារសេ ពដ្ឋយពម្តម្វធិីពមម្លពម្កាយវញិពដ្ឋយរុណចាំនួន

ទរែុលសម្ាត់ការផែទាំពដ្ឋយអ្ម្តារតស់ AGB។ ព័ត្៌ានអ្ាំពីអ្ម្តា AGB និងការរណនារឺានពៅ 

តាមពរហទ្ាំព័ររតស់ KFHP/H MFA តាមអាសយដ្ឋឋ ន www.kp.org/mfa/nw។ 

 

  

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

