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1.0 សេចក្តថី្លែងនៃសោលការណ៍ 

ថ្ែៃការេុខភាព Kaiser Foundation Health Plans (KFHP) ៃិងមៃទីរពេទ្យ Kaiser Foundation Hospitals 

(KFH) បាៃសតតជ្ញា ចិត្តក្នុងការែតល់ក្មមវធិថី្ែលជួយ េម្មលួែល់ការទទួលបាៃការថ្លទាំ េម្ាតម់្តជ្ញជៃងាយ 
រងសម្ោោះ។ ការសតតជ្ញា ចិត្តសៃោះរមួាៃការែតល់ជាំៃួយហិរញ្ញ វត្ថុែល់អ្នក្ជាំងឺថ្ែលាៃម្បាក្ច់ាំណូលទត ោម ៃការធានា 
រ៉ាតរ់ង ៃងិាៃការធានារ៉ាតរ់ងមៃិម្រតម់្ោៃថ់្ែលាៃេិទធិ សៅសពលលទធភាពតងន់លែសេវារឺជ្ញឧតេរគក្នុងការ 
ទទួលបាៃសេវាេសរងាគ ោះតនាទ ៃ ់ៃងិការថ្លទាំចាំបាចថ់្ែនក្សវជជសារេត។ 

 
2.0 សោលតាំណង 

សោលៃសោបាយសៃោះពពិណ៌នាអ្ាំពីការាៃេិទធទិទួលបាៃ ៃងិការទទួលជាំៃួយហិរញ្ញ វត្ថុេម្ាតស់េវាេសរងាគ ោះ 
តនាទ ៃ ់ៃិងចាំបាចថ់្ែនក្សវជជសារេតតាមរយៈក្មមវធិីជាំៃួយហិរញ្ញ វត្ថុសវជជសារេត (Medical Financial Assistance, 

MFA)។ លក្ខខណ័ឌ ត្ម្មូវរអឺ្ៃុវត្តម្េតសៅតាមាម្តា 501(r) នៃម្ក្មម្បាក្ច់ាំណូលនែទក្នុង (Internal Revenue 

Code) េហរែឋអាសមរកិ្ ៃិងតទតបញ្ញត្តិរែឋពាក្ព់ៃ័ធេតីពីសេវាក្មមថ្ែលាៃលក្ខណៈេមបត្តិ វធិីសែើមបទីទួលបាៃសេវា 
លក្ខណៈវៃិចិឆយ័េិទធិទទួលបាៃក្មមវធិី រចនាេមពៃ័ធនៃការែតល់មលូៃិធិ MFA មូលដ្ឋឋ ៃេម្ាតរ់ណនាចាំៃួៃ 
ទឹក្ម្បាក្ម់ូលៃធិិ ៃងិវធិាៃការថ្ែលអាចអ្ៃុវត្តក្នុងក្រណីោម ៃការតងម់្បាក្ ់នលែសេវាសវជជសារេត។ 

 
3.0 វសិាលភាព 

សោលការណ៍សៃោះអ្ៃុវត្តចាំសពាោះៃិសោជកិ្ថ្ែលសធវើការសៅក្នុងអ្ងគភាពែូចខាងសម្កាម ៃិងសាខារតេ់ពកួ្សរ 
(សៅកាត្ជ់្ញរមួថា “KFH/HP”)៖ 
3.1 Kaiser Foundation Health Plan, Inc. 

3.2 មៃទីរសពទយ Kaiser Foundation Hospitals, ៃងិ 

3.3 សាខាអ្ងគភាព KFHP/H។ 

3.4 សោលការណ៍សៃោះអ្ៃុវត្តចាំសពាោះ Kaiser Foundation Hospitals ថ្ែលាៃរយសៅក្នុងឯក្សារភាជ ត,់ 
ថ្ែនក្ទី I Kaiser Foundation Hospitals ៃងិម្ត្វូបាៃរមួតញ្ចូ លសៅទីសៃោះជ្ញឯក្សារសោង។ 

 
4.0 ៃិយមៃ័យ 

េូមសមើលឧតេមពៃ័ធ A – េនាទ ៃុម្ក្មពាក្យតសចចក្សទេ។ 
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5.0 តញ្ញត្តិសែេងៗ 

KFHP/H រក្ាក្មមវធិសីធវើសត្េតថ្ែែក្សលើម្បាក្ច់ាំណូល MFA សែើមបកីាត្ត់ៃថយឧតេរគហិរញ្ញ វត្ថុចាំសពាោះការទទលួបាៃ 
សេវាេសរងាគ ោះតនាទ ៃ ់ៃងិសេវាចាំបាចថ់្ែនក្សវជជសារេតេម្ាតអ់្នក្ជាំងឺថ្ែលាៃេិទធទិទួលបាៃសដ្ឋយពុាំរតិ្អ្ាំពីអាយុ 
ពិការភាព សេទ ពូជសាេៃ ៍ទាំនាក្ទ់ាំៃងសាេនា សាថ ៃភាពេងគម ឬ អ្សនាត ម្តសវេៃ ៍ទាំសនារែែូវសេទ 
សែើមក្ាំសណើ ត្ជ្ញត្ិ ៃិងសទោះតីអ្នក្ជាំងឺាៃ ឬោម ៃធានារ៉ាតរ់ងេុខភាពក្ស៏ដ្ឋយ។ 

5.1 សេវាក្មមថ្ែលាៃ ៃិងោម ៃេិទធិទទួលសៅសម្កាមសោលការណ៍ MFA។ សលើក្ថ្លងថ្ត្ម្ត្វូបាៃក្ាំណត្ ់
ចាំណាំសែេងពីសៃោះសៅក្នុងឯក្សារភាជ ត ់ថ្ែនក្ទី II សេវាក្មមតថ្ៃថមថ្ែលអាចាៃ ៃងិ 
ោម ៃេិទធិទទួលសៅសម្កាមសោលការណ៍ MFA ។ 

5.1.1 សេវាក្មមថ្ែលាៃេិទធទិទលួ។ MFA អាចម្ត្ូវបាៃអ្ៃុវត្តចាំសពាោះសេវាក្មមថ្លទាំ 
េុខភាពេសរងាគ ោះតនាទ ៃៃ់ងិចាំបាចខ់ាងសវជជសារេត សេវាក្មមៃងិែលិត្ែលឱេលសាថ ៃ 
ៃិងេាា រៈែគត្ែ់គងស់វជជសារេតថ្ែលែតល់សៅតាមទីតាាំងរតេ់KP (ឧហ. មៃទីរសពទយ 
មជឈមណឌ លសវជជសារេត ៃិងអ្ោរការោិល័យសវជជសារេត) សៅឱេលសាថ ៃអ្នក្ជាំងមឺៃិ 
េម្ាក្សពទយរតេ់ KFHP/HP ឬសដ្ឋយអ្នក្ែតល់សេវា Kaiser Permanente (KP)។ MFA 
អាចម្ត្ូវបាៃអ្ៃុវត្តចាំសពាោះសេវាក្មម ៃងិែលិត្ែលថ្ែលបាៃពពិណ៌នាែូចខាងសម្កាម៖ 

5.1.1.1 សេវាក្មមចាំបាច់ខាងសវជជសារេត។ ការថ្លទាំ ការពាបាល ឬសេវាក្មមថ្ែលម្ត្ូវ 
បាៃតញ្ជជ  ឬែតល់សដ្ឋយអ្នក្ែតល់សេវា KP ថ្ែលចាំបាចេ់ម្ាតក់ារការពារ 
ការវាយត្នមែ ការសធវើសររវៃិិចឆយ័ ឬការពាបាលនៃលក្ខខណ័ឌ សវជជសារេត សហើយមៃិ 
ថ្មៃេម្ាតភ់ាពងាយម្េួលរតេ់អ្នក្ជាំងឺ ឬអ្នក្ែតល់សេវាថ្លទាំេុខភាព។ 

5.1.1.2 សវជជតញ្ជជ  ៃិងការែគត្់ែគង់រតេ់ឱេលសាថ ៃ។ ការសចញសវជជតញ្ជជ ថ្ែលម្ត្ូវ 
បាៃតងាា ញសៅឯឱេលសាថ ៃអ្នក្ជាំងឺមៃិេម្ាក្សពទយរតេ់ KFHP/H 
ៃិងម្ត្ូវបាៃេរសេរសដ្ឋយអ្នក្ែតល់សេវា KP អ្នក្ែតល់សេវារតេ់ថ្ែនក្េសរងាគ ោះតនាទ ៃ ់
មៃិថ្មៃ KP អ្នក្ែតល់សេវាថ្លទាំតនាទ ៃម់ៃិថ្មៃ KP ៃងិអ្នក្ែតល់សេវាជ្ញតក់្ចិចេៃា 
KP។ 

5.1.1.2.1 ឱេលា៉ា ក្ទូសៅ។ ការសម្តើឱេលា៉ា ក្ទូសៅថ្ែលចូលចិត្ត 
សៅសពលណអាចសធវើសៅបាៃ។ 

5.1.1.2.2 ឱេលា៉ា ក្យីសោ។ 
ឱេលា៉ា ក្យីសោថ្ែលសចញសដ្ឋយអ្នក្ែតល់សេវា KP ថ្ែលសធវើ 
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ក្ាំណត្េ់ាគ ល់ថា “ែតល់ថាន ាំតាមអ្វីថ្ែលបាៃេរសេរ” (“Dispense 

as Written”, DAW) ឬពុាំាៃឱេលា៉ា ក្ទូសៅសទ។ 

5.1.1.2.3 ឱេលឬេាា រៈែគត្ែ់គង់ថ្ែលោម ៃសវជជតញ្ជជ  ជ្ញមយួៃឹងសវជជតញ្ជជ  
ឬការតញ្ជជ ទិញថ្ែលម្ត្ូវបាៃេរសេរសដ្ឋយអ្នក្ែតល់ឱេល KP 
ៃិងថ្ចក្ចយពឱីេលសាថ ៃអ្នក្ជាំងមឺៃិេម្ាក្សពទយ រតេ់ KP។ 

5.1.1.2.4 អ្នក្ទទួលែលពី Medicare។ អ្ៃុវត្តចាំសពាោះអ្នក្ទទួលែល 
Medicare េម្ាតថ់ាន ាំសពទយតាមសវជជតញ្ជជ ថ្ែលធានាសៅសម្កាម 
Medicare ថ្ែនក្ D សៅក្នុងទម្មងន់ៃការសលើក្ថ្លងឱេលសាថ ៃ។ 

5.1.1.3 តរកិាខ រសវជជសារេតជ្ញត់បាៃយូរ (Durable Medical Equipment, DME)។ 
ម្ត្ូវបាៃតញ្ជជ សដ្ឋយអ្នក្ែតល់សេវា KP ម្េតតាមសោលការណ៍ថ្ណនាាំរតេ់ DME 
ៃិងបាៃែតល់សដ្ឋយ KFHP/H ែល់អ្នក្ជាំងឺថ្ែលតាំសពញតាមល័ក្ខខណ័ឌ វៃិិចឆយ័ចាំបាច ់
នៃការពាបាល។ 

5.1.1.4 ថាន ក្់អ្ត់រ ាំេុខភាព។ នលែឈ្នួលថ្ែលជ្ញតទ់ក្ទ់ងៃងឹថាន ក្ស់រៀៃថ្ែលម្ត្ូវបាៃសម្ោងទុក្ 
ៃិងែតល់សដ្ឋយ KP ថ្ែលម្ត្វូបាៃែដល់អ្ៃុសាេៃស៍ដ្ឋយអ្នក្ែតល់សេវា KP ថ្ែល 
ជ្ញថ្ែនក្មយួនៃថ្ែៃការថ្លទាំរតេ់អ្នក្ជាំងឺ។ 

5.1.1.5 សេវាក្មមាៃេិទធិទទួលតថ្ៃថមថ្ែលអាចរក្បាៃ 
សេវាសែេងៗសទៀត្ថ្ែលាៃេិទធទិទួលសៅសម្កាមសោលការណ៍ MFA ម្ត្ូវបាៃក្ាំណត្ ់
សៅក្នុងឯក្សារភាជ ត,់ ថ្ែនក្ទី II សេវាក្មមតថ្ៃថមថ្ែលាៃៃងិោម ៃេិទធិទទួល 
សៅសម្កាមសោលការណ៍ MFA ។ 

5.1.2 សេវាក្មមថ្ែលោម ៃេិទធទិទលួ។ MFA មៃិអាចម្ត្ូវបាៃអ្ៃុវត្តចាំសពាោះ៖ 

5.1.2.1 សេវាក្មមថ្ែលមៃិម្ត្វូបាៃចត្ទុ់ក្ថាជ្ញត្ម្មវូការតនាទ ៃ់ ឬចាំបាចេ់ម្ាត់សវជជ 
សារេតថ្ែលបាៃក្ាំណត្់សដ្ឋយអ្នក្ែតល់សេវា KP។ ាៃរមួតញ្ចូ ល 
ត៉ាុថ្ៃតមៃិក្ាំណត្ថ់្ត្សៅសលើ៖ 

5.1.2.1.1 ការវោះកាត្ឫ់សេវាក្មមថ្ក្េមផេេ ថ្ែលរមួាៃសេវាក្មមខាងថ្េបក្ 
ថ្ែលាៃសោលតាំណងេាំខាៃក់្នុងការថ្ក្លមែរតូរង រតេ់អ្នក្ជាំង ឺ

5.1.2.1.2 ការពាបាលភាពោម ៃកូ្ៃ 
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5.1.2.1.3 េាា រៈសវជជសារេតលក្រ់យ 

5.1.2.1.4 ការពាបាលជសម្មើេជាំៃេួរមួាៃសេវាក្មមការចក្ម់ជុលវទិាសារេត 
ការពាបាលជាំងឺឆ្ែងឹខនង ៃិងការសធវើេរនេ 

5.1.2.1.5 ការចក្ថ់ាន ាំ ៃិងឧតក្រណ៍សែើមបពីាបាលតញ្ជា ែែូវសេទ 

5.1.2.1.6 សេវាក្មមពរសពាោះតសងកើត្កូ្ៃជាំៃួេ ៃងិ 

5.1.2.1.7 សេវាពាក្ព់ៃ័ធៃងឹការទទលួខុេម្ត្ូវរតេ់ភារទីីតី ការការពារធានា 
រ៉ាតរ់ងផ្ទទ ល់ខែួៃ ឬក្រណីេាំណងសម្ោោះថាន ក្ក់ារងារ។ 

5.1.2.2 ការែគត្ែ់គងស់វជជតញ្ជជ ៃងិឱេលសាថ ៃ។ សវជជតញ្ជជ  ៃងិការែគត្ែ់គងថ់្ែលមៃិម្ត្ូវបាៃ
ចត្ទុ់ក្ថាជ្ញក្រណីេសរងាគ ោះតនាទ ៃ ់ឬាៃភាពចាំបាចថ់្ែនក្សវជជសារេត រមួាៃ 
ត៉ាុថ្ៃតមៃិក្ម្មតិ្ម្ត្ឹមថ្ត្ (1) ឱេលថ្ែលមៃិម្ត្ូវបាៃអ្ៃុមត័្សដ្ឋយរណៈក្ាម ធិការ 
ថ្ែនក្ពាបាល (2) ឱេលៃងិការែគត្ែ់គងទូ់សៅថ្ែលមៃិម្ត្ូវបាៃសចញសវជជតញ្ជជ  
ឬតញ្ជជ ទិញសដ្ឋយអ្នក្ែតល់សេវា KP ៃងិ (3) ជ្ញពសិេេមៃិរតត់ញ្ចូ លថាន ាំ (ឧហ. 
ជួយ ឲ្យាៃរេ ៌ថ្ក្េមជេេ ឬអ្េមត្ថភាពែែូវសេទ)។ 

5.1.2.3 សវជជតញ្ជជ េម្ាត់អ្នក្ចុោះស ម្ ោះ Medicare ថ្ែនក្ D ថ្ែលាៃលក្ខណៈេមបត្តិ
ទទួល ឬចុោះស ម្ ោះក្នុងក្មមវធិជីាំៃួយម្បាក្ច់ាំណូលទត (Low Income Subsidy, 

LIS)។ ការថ្ចក្រ ាំថ្លក្នលែចាំណយថ្ែលសៅេល់េម្ាតថ់ាន ាំសវជជតញ្ជជ  
េម្ាតអ់្នក្ចុោះស ម្ ោះ Medicare Advantage Part D ថ្ែលាៃលក្ខណៈេមបត្តិ 
ទទួល ឬបាៃចុោះស ម្ ោះសៅក្នុងក្មមវធិី LIS ម្េតសៅតាមសោលការណ៍ថ្ណនាាំ 
រតេ់មជឈមណឌ លេម្ាតស់េវាក្មម Medicare ៃិង Medicaid (CMS)។ 

5.1.2.4 សេវាក្មមែតល់ជូៃសៅខាងសម្ៅមៃទីរ KP។ សោលការណ៍ MFA អ្ៃុវត្តថ្ត្ចាំសពាោះ
សេវាក្មមថ្ែលែតល់ជូៃសៅតាមមៃទីរ KP សដ្ឋយអ្នក្ែតល់សេវាក្មមរតេ់ KP ត៉ាុសណណ ោះ។ 
សទោះតីជ្ញាៃការតញ្ជូ ៃពអី្នក្ែតល់សេវាក្មម KP សេវាក្មមសែេងសទៀត្ទាំងអ្េ់មៃិ
ាៃលក្ខណៈេមបត្តិទទួលបាៃេាំរត ់MFA សទ។ សេវាក្មមថ្ែលែតល់សៅការោិ 
ល័យសវជជសារេដមៃិថ្មៃ KP អាោរថ្លទាំតនាទ ៃ ់ៃិងនាយក្ដ្ឋឋ ៃេសរងាគ ោះតនាទ ៃ ់
ក្ែូ៏ចជ្ញសេវាក្មមេុខភាពតាមែទោះ ការថ្លទាំមៃុសាែ ត ់ការពាបាលថ្លទាំអ្នក្ 
ោម ៃទជីាំរក្ ៃិងការថ្លទាំម្តចាំនលៃ ម្ត្ូវបាៃែក្សចញ។ 
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5.1.2.5 តុពវលាេថ្ែៃការេុខភាព។ ក្មមវធិី MFA មៃិជយួ ែល់អ្នក្ជាំងឺសៅក្នុងការតងន់លែ
ចាំណយពាក្ព់ៃ័ធៃឹងការធានារ៉ាតរ់ងេុខភាពស ើយ (ឧហ នលែតង ់ឬតពុវលាេ)។ 

5.1.2.6 សេវាក្មមតថ្ៃថមថ្ែលោម ៃេិទធទិទួល សេវាក្មមតថ្ៃថមសទៀត្ថ្ែលោម ៃេិទធទិទលួ 
សៅសម្កាមសោលការណ៍ MFA ម្ត្វូបាៃក្ាំណត្ ់សៅក្នុងឯក្សារភាជ ត ់ថ្ែនក្ទី II 
សេវាក្មមតថ្ៃថមថ្ែលាៃ ៃិងោម ៃេិទធទិទួលសៅសម្កាមសោលការណ៍ MFA។ 

5.2 អ្នក្ែតល់សេវា។ MFA អ្ៃុវត្តថ្ត្ចាំសពាោះសេវាក្មមថ្ែលាៃេិទធទិទលួ ែតល់សដ្ឋយអ្នក្ែតល់សេវា 
ថ្លទាំសវជជសារេតែល់អ្នក្ថ្ែលម្េតសៅតាមសោលការណ៍ MFA ែូចថ្ែលាៃក្ត្េ់ាគ ល់សៅក្នុង
ឯក្សារភាជ ត ់ថ្ែនក្ទី III អ្នក្ែតល់សេវាថ្ែលេថិត្ ឬមៃិេថិត្សម្កាមសោលការណ៍ MFA។ 

5.3 ម្តេពពត័្៌ាៃក្មមវធិី ៃងិរសតៀតដ្ឋក្់ពាក្យេុាំ MFA។ ពត័្ា៌ៃតថ្ៃថមអ្ាំពីក្មមវធិី ៃិងរសតៀតដ្ឋក្ព់ាក្យសេនើេុាំ 
MFA ម្ត្ូវបាៃេសងខតជូៃសៅក្នុងឯក្សារភាជ ត,់ ថ្ែនក្ទី IV អ្ាំពពីត័្ា៌ៃក្មមវធិី ៃិងការដ្ឋក្ព់ាក្យេុាំ MFA។ 
5.3.1 ម្តេពពត័្៌ាៃក្មមវធិី។ ចាតច់មែងនៃឯក្សារសោលការណ៍ MFA ទម្មងព់ាក្យសេនើេុាំការថ្ណនាាំ 

ៃិងសេចក្តីេសងខតភាសាងាយយល់ (ែូចជ្ញ សេចក្តីេសងខតសោលការណ៍ ឬកូ្ៃសេៀវសៅក្មមវធិី) 
ាៃេម្ាតែ់តល់ជូៃសាធារណៈជៃទូសៅសដ្ឋយឥត្រិត្នលែពសីរហទាំពរ័ រតេ់ KFHP/H 
តាមអ្ុថី្មល សដ្ឋយផ្ទទ ល់ ឬតាមេាំតមុ្ត្នម្តេណីយេហរែឋអាសមរកិ្។ 

5.3.2 ការដ្ឋក្់ពាក្យេុាំ MFA។ អ្នក្ជាំងឺាន ក្អ់ាចដ្ឋក្ព់ាក្យេុាំេម្ាតក់្មមវធិី MFA ក្នុងអ្ាំ ុងសពល 
ឬសម្កាយពីបាៃទទួលការថ្លទាំពី KFHP/H តាមរសតៀតសម្ចើៃោ៉ា ង ថ្ែលរមួាៃសដ្ឋយផ្ទទ ល់ 
តាមទូរេ័ពទ ឬតាមពាក្យេុាំជ្ញម្ក្ដ្ឋេសាន ម។ 

5.3.2.1 ការពិៃតិ្យសម្ជើេសរ ើេអ្នក្ជមៃេឺម្ាត់ភាពាៃលក្ខណៈេមបត្តិទទលួក្មមវធិី 
សាធារណៈ ៃិងឯក្ជៃ។ KFHP/H ែតល់ែតល់ម្តកឹ្ាថ្ែនក្ហិរញ្ញ វត្ថុែល់អ្នក្ជាំងឺថ្ែល
ដ្ឋក្ព់ាក្យេុាំក្មមវធិី MFA សែើមបកី្ាំណត្ក់្មមវធិីធានារ៉ាតរ់ងេុខាេបិាល សាធារណៈ 
ៃិងឯក្ជៃ ថ្ែលអាចជយួ ែល់ត្ម្មូវការនៃការថ្លទាំេុខភាព។ អ្នក្ជាំងឺថ្ែលម្ត្ូវបាៃ
េៃមត្ថ់ាាៃលក្ខណៈេមបត្តិទទួលបាៃក្មមវធិធីានារ៉ាតរ់ងេុខភាពសាធារណៈ ឬ
ឯក្ជៃ ម្ត្ូវបាៃត្ម្មូវឲ្យដ្ឋក្ព់ាក្យេុាំេម្ាតក់្មមវធិីទាំងសៃោះ។ 

5.4 ព័ត្ា៌ៃថ្ែលចាំបាច់ក្នុងការដ្ឋក្ព់ាក្យេុាំ MFA។ ពត័្ា៌ៃផ្ទទ ល់ខែួៃ ពត័្ា៌ៃហិរញ្ញ វត្ថុ ៃិងពត័្ា៌ៃ
សែេងៗសទៀត្ថ្ែលសពញសលញម្ត្វូបាៃត្ម្មវូ សែើមបសីែទៀងផ្ទទ ត្ស់ាថ ៃភាពហិរញ្ញ វត្ថុរតេ់អ្នក្ជាំងឺ សែើមបកី្ាំណត្ភ់ាព
ាៃលក្ខណៈេមបត្តទិទួលបាៃក្មមវធិី MFA ម្ពមទាំងេម្ាតក់្មមវធិីធានា រ៉ាតរ់ងេុខភាពសាធារណៈ ៃងិ
ឯក្ជៃែងថ្ែរ។ MFA អាចម្ត្វូបាៃតែិសេធសដ្ឋយសារថ្ត្ ពត័្ា៌ៃមៃិសពញសលញ។ ពត័្ា៌ៃអាចម្ត្ូវ
បាៃែតល់ជូៃជ្ញលាយលក្ខណ៍អ្ក្េរ សដ្ឋយផ្ទទ ល់ឬ តាមរយៈទូរេ័ពទ។ 
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5.4.1 ការសែទៀងផ្ទទ ត្់សាថ ៃភាពហិរញ្ញ វត្ថុ។ 
សាថ ៃភាពហិរញ្ញ វត្ថុរតេ់អ្នក្ជាំងឺម្ត្ូវបាៃសែទៀងផ្ទទ ត្រ់ល់សពលថ្ែលោត្ស់េនើេុាំជាំៃួយ។ ម្តេិៃ
សតើសាថ ៃភាពហិរញ្ញ វត្ថុរតេ់អ្នក្ជាំងឺអាចម្ត្ូវបាៃសែទៀងផ្ទទ ត្ស់ដ្ឋយសម្តើម្តេពទិៃនៃយ័ខាងសម្ៅ 
ោត្អ់ាចមៃិម្ត្វូបាៃត្ម្មូវឱយែតល់ឯក្សារហិរញ្ញ វត្ថុសទ។ 

5.4.2 ការែតល់ព័ត្៌ាៃហិរញ្ញ វត្ថុ ៃិងព័ត្៌ាៃសែេងៗ។ 
ម្តេិៃសតើសាថ ៃភាពហិរញ្ញ វត្ថុរតេ់អ្នក្ជាំងមឺៃិអាចម្ត្ូវបាៃសែទៀងផ្ទទ ត្ស់ដ្ឋយសម្តើម្តេព 
ទិៃនៃយ័ខាងសម្ៅសទសនាោះ ោត្អ់ាចម្ត្វូបាៃសេនើេុាំតញ្ជូ ៃពត័្ា៌ៃថ្ែលម្ត្ូវបាៃពិពណ៌នា 
សៅក្នុងពាក្យេុាំក្មមវធិី MFA សែើមបសីែទៀងផ្ទទ ត្ស់ាថ ៃភាពហិរញ្ញ វត្ថុរតេ់ពួក្សរ។ 

5.4.2.1 ព័ត្៌ាៃសពញសលញ។ លក្ខណៈេមបត្តទិទលួបាៃក្មមវធិី MFA ម្ត្វូបាៃក្ាំណត្ស់ៅ
សពលពត័្ា៌ៃផ្ទទ ល់ខែួៃ ពត័្ា៌ៃហិរញ្ញ វត្ថុ ៃិងពត័្ា៌ៃសែេងសទៀត្ថ្ែលបាៃសេនើេុាំ
ម្ត្ូវបាៃទទួល។ 

5.4.2.2 ព័ត្៌ាៃសពញសលញ។ អ្នក្ជាំងឺម្ត្ូវបាៃជូៃែាំណឹងសដ្ឋយផ្ទទ ល់តាមរយៈអ្ុីថ្ម៉ាល 
ឬតាមទូរេ័ពទ សតើេិៃជ្ញពត័្ា៌ៃថ្ែលម្ត្ូវការម្ត្វូបាៃតាំសពញមៃិសពញសលញ។ អ្នក្
ជាំងឺអាចដ្ឋក្ជូ់ៃពត័្ា៌ៃខវោះខាត្សនាោះសៅក្នុងរយៈសពល 30នលៃ រិត្ចត់
ពីនលៃលិខតិ្ជូៃែាំណឹងម្ត្វូបាៃសែាើជូៃ នលៃថ្ែលបាៃជតួេៃទនាផ្ទទ ល់ ឬ នលៃថ្ែលបាៃ
េៃទនាតាមទូរេ័ពទ។ 

5.4.2.3 ព័ត្៌ាៃថ្ែលបាៃសេនើមៃិអាចរក្បាៃ។ អ្នក្ជាំងឺថ្ែលមៃិាៃពត័្ា៌ៃថ្ែលម្ត្ូវបាៃ
សេនើេុាំែូចថ្ែលបាៃសរៀតរតស់ៅក្នុងពាក្យសេនើេុាំក្មមវធិី អាចទក្ទ់ងសៅ KFHP/H 
សែើមបពីិភាក្ាអ្ាំពីេេតុតាងសែេងសទៀត្ថ្ែលាៃ ថ្ែលអាចតងាា ញពីលក្ខណៈ 
េមបត្តិទទួលបាៃ។ 

5.4.2.4 ព័ត្៌ាៃហិរញ្ញ វត្ថុមៃិអាចរក្បាៃ។ 
អ្នក្ជាំងមឺ្ត្ូវបាៃត្ម្មូវឲ្យែតល់ពត័្ា៌ៃហិរញ្ញ វត្ថុជ្ញមូលដ្ឋឋ ៃ (ែូចជ្ញ ម្បាក្ច់ាំណូល 
ៃិងម្តេពម្បាក្ច់ាំណូលម្តេិៃសតើាៃ) ៃងិតញ្ជជ ក្អ់្ាំពីេុពលភាពនៃពត័្ ៌
ាៃសនាោះសៅសពលថ្ែល (1) សាថ ៃភាពហិរញ្ញ វត្ថុរតេ់ោត្ម់ៃិអាចម្ត្ូវបាៃសែទៀង 
ផ្ទទ ត្ស់ដ្ឋយសម្តើម្បាេ់ម្តេពទិៃនៃយ័ខាងសម្ៅ (2) ពុាំាៃពត័្ា៌ៃហិរញ្ញ វត្ថុ 
ថ្ែលម្ត្ូវបាៃសេនើេុាំ (3) ពុាំាៃេេតុតាងសែេងសទៀត្ថ្ែលអាចតងាា ញអ្ាំពភីាពាៃ
លក្ខណៈេមបត្តទិទួល។ ពត័្ា៌ៃហិរញ្ញ វត្ថុ ៃិងការតញ្ជជ ក្ជ់្ញមូលដ្ឋឋ ៃម្ត្ូវបាៃទម
ទរពអី្នក្ជាំងឺសៅសពលោត្៖់ 
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Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved. 

5.4.2.4.1 ោម ៃែទោះេថ្មបង ឬ 
5.4.2.4.2 ោម ៃម្បាក្ច់ាំណូល មៃិទទួលបាៃតងាក ៃន់ែសតើក្ម្បាក្ែ់ែូវការពី

ៃិសោជកិ្រតេ់ខែួៃ (មៃិរតត់ញ្ចូ លអ្នក្ថ្ែលាៃអាជីវក្មមខែួៃឯង) 
ទទួលបាៃអ្ាំសណយជ្ញសាចម់្បាក្ ់ឬមៃិម្ត្ូវបាៃត្ម្មូវឲ្យដ្ឋក្ ់
ឯក្សារម្តកាេពៃធសលើម្បាក្ច់ាំណូលេហពៃ័ធ ៃិងរែឋសៅ 
ក្នុងឆ្ន ាំសារសពើពៃធមុៃ ឬ 

5.4.2.4.3 បាៃទទួលរងសដ្ឋយសារសម្ោោះមហៃតរយថាន ក្ជ់្ញត្ិ ឬថាន ក្ត់្ាំតៃ ់
(េូមសោងសៅសលើថ្ែនក្ 5.11 ខាងសម្កាម)  

5.4.3 អ្នក្ជាំងឺាៃលក្ខណៈេមបត្តិរចួសម្េច។ អ្នក្ជាំងឺម្ត្ូវបាៃេៃមត្ថាអាចតាំសពញ 
តាមល័ក្ខខណ័ឌ វៃិិចឆយ័េិទធទទួលបាៃក្មមវធិី ៃិងមៃិម្ត្ូវបាៃត្ម្មូវឲ្យែតល់ពត័្ា៌ៃផ្ទទ ល់ខែួៃ 
ពត័្ា៌ៃហិរញ្ញ វត្ថុ ៃិងពត័្ា៌ៃសែេងៗសទៀត្សែើមបសីែទៀងផ្ទទ ត្ស់ាថ ៃភាពហិរញ្ញ វត្ថុស ើយ 
ម្តេិៃសតើោត្៖់ 
5.4.3.1 ម្ត្ូវបាៃចុោះស ម្ ោះសៅក្នុងក្មមវធិី MFA េហរមៃ ៍(Community MFA, CMFA) 

ថ្ែលអ្នក្ជាំងឺម្ត្ូវបាៃតញ្ជូ ៃសៅ ៃិងាៃលក្ខណៈេមបត្តរិចួជ្ញសម្េចតាមរយៈ  
(1) រដ្ឋឋ េបិាលេហពៃ័ធ រដ្ឋឋ េបិាលជ្ញត្ិ ឬរដ្ឋឋ េបិាលមូលដ្ឋឋ ៃ  
(2) អ្ងគការតាមេហរមៃថ៍្ែលជ្ញនែរូ ឬ (3) សៅក្នុងក្មមវធិីេុខភាពេហរមៃ ៍
ថ្ែលទទួលការឧតត្ថមាពី KFHP/H ឬ 

5.4.3.2 ម្ត្ូវបាៃចុោះស ម្ ោះសៅក្នុងក្មមវធិីអ្ត្ថម្តសោជៃេ៍ហរមៃថ៍្ែលម្ត្ូវបាៃតសងកើត្ស ើង 
សែើមបោីាំម្ទការទទួលបាៃសេវាថ្លទាំេម្ាតអ់្នក្ជាំងឺ ថ្ែលាៃម្បាក្ច់ាំណូលទត 
ៃិងម្ត្ូវបាៃែតល់លក្ខណៈេមបត្តិរចួជ្ញសម្េច សដ្ឋយតរុគលិក្ KFHP/H 
ថ្ែលម្ត្ូវបាៃសម្ជើេតាាំង ឬ 

5.4.3.3 ម្ត្ូវបាៃចុោះស ម្ ោះសៅក្នុងក្មមវធិីធានារ៉ាតរ់ងេុខភាពថ្ែលាៃការសធវើសត្េតម្បាក្ច់ាំ
ណូលថ្ែលអាចសជឿទុក្ចិត្តបាៃ (ឧហហរណ៍ ក្មមវធិីឧតត្ថមាធៃេម្ាតអ់្នក្ាៃ 
ម្បាក្ច់ាំណូលទត (Medicare Low Income Subsidy Program) ឬ 

5.4.3.4 ម្ត្ូវបាៃែតល់មូលៃិធិ MFA ជ្ញមុៃសៅក្នុងរយៈសពល 30 នលៃចុងសម្កាយ។ 
5.4.4 ការេហម្តត្តិត្តិការរតេ់អ្នក្ជមៃ។ឺ អ្នក្ជាំងមឺ្ត្ូវបាៃត្ម្មូវឱយខិត្ខាំម្តឹងថ្ម្តងសដ្ឋយេមសហតុ្ែល 

សែើមបែីតល់ពត័្ា៌ៃថ្ែលម្ត្ូវបាៃសេនើទាំងអ្េ់។ ម្តេិៃសតើពត័្ា៌ៃទាំងអ្េ់មៃិម្ត្វូបាៃែតល់ 
ជូៃសទ សាថ ៃភាពសែេងៗៃឹងម្ត្ូវបាៃពិចរណ សហើយអាចម្ត្ូវបាៃសធវើការលែឹងថ្លែង 
សៅសពលក្ាំណត្េិ់ទធទទលួបាៃ។ 
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Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved. 

5.5 ការក្ាំណត្ន់ៃេិទធទទួលបាៃថ្ែលេៃមត្់។ 
អ្នក្ជាំងឺថ្ែលមៃិបាៃដ្ឋក្ព់ាក្យេុាំអាចម្ត្ូវបាៃក្ាំណត្ថ់ាាៃេិទធទិទួលបាៃក្មមវធិី MFA 
ម្តេិៃសតើសាថ ៃភាពហិរញ្ញ វត្ថុរតេ់ពួក្សរអាចម្ត្វូបាៃសធវើឱយាៃេុពលភាពសដ្ឋយសម្តើ 
ម្តេពទៃិនៃយ័ខាងសម្ៅ។ ម្តេិៃសតើម្ត្ូវបាៃក្ាំណត្ថ់ាាៃេិទធទទួលបាៃ ោត្អ់ាច 
ម្ត្ូវបាៃក្ាំណត្ជូ់ៃៃូវមូលៃិធិ MFA សដ្ឋយេវ័យម្តវត្តិសហើយម្ត្វូបាៃសែាើលិខតិ្ជូៃែាំណឹងមយួ ជ្ញមយួ 
ៃឹងជសម្មើេសែើមបតីែិសេធជាំៃយួហិរញ្ញ វត្ថុសវជជសារេត។ អ្នក្ជមៃអឺាចម្ត្ូវបាៃក្ាំណត្ស់ដ្ឋយោម ៃ 
ការដ្ឋក្ព់ាក្យសៅសពលោត្៖់ 
5.5.1 មៃិាៃធានារ៉ាតរ់ង ៃិង (1) ាៃការណត្ជ់តួថ្ែលម្ត្វូបាៃសម្ោងទុក្េម្ាតស់េវាក្មម 

ថ្ែលាៃេិទធទទួលសៅមណឌ ល KP (2) មៃិបាៃតងាា ញថាខែួៃាៃធានារ៉ាតរ់ងេុខភាព ៃងិ 
(3) ម្ត្ូវបាៃេៃមត្ថ់ាពុាំាៃលក្ខណៈេមបត្តិទទួលបាៃសេវាពី Medicaid។ 

5.5.2 បាៃទទួលការថ្លទាំសៅមណឌ ល KP សហើយបាៃតងាា ញអ្ាំពីភាពលាំបាក្ថ្ែនក្ហិរញ្ញ វត្ថុ។ 
(ឧហហរណ៍ រក្ស ើញាៃេមតុ្លយមៃិទៃេ់ងសពលតចចុតបៃន មៃុសពលការែទរ 
តាំណុលអាម្ក្ក្)់។ 

5.6 ល័ក្ខខ័ណឌ វៃិិចឆយ័េិទធទិទលួរតេ់ក្មមវធិី។ ែូចថ្ែលបាៃេសងខតសៅក្នុងឯក្សារភាជ ត,់ ថ្ែនក្ទី V 
ល័ក្ខខណ័ឌ វៃិចិឆយ័េិទធិទទួលបាៃ អ្នក្ជាំងឺថ្ែលដ្ឋក្ព់ាក្យសេនើេុាំ MFA អាចាៃេិទធិទទួលបាៃជាំៃួយ 
ហិរញ្ញ វត្ថុសដ្ឋយថ្ែែក្សលើល័ក្ខខណ័ឌ វៃិចិឆយ័ការសធវើសត្េតម្បាក្ច់ាំណូល ឬ ការចាំណយសវជជសារេតថ្ែលខពេ់។ 
5.6.1 ល័ក្ខខ័ណឌ វៃិិចឆយ័ការសធវើសត្េតម្បាក្់ចាំណូល។ អ្នក្ជាំងមឺ្ត្ូវបាៃសរវាយត្ាំនលសែើមបកី្ាំណត្ថ់ា 

សត្ើោត្អ់ាចតាំសពញតាមល័ក្ខខណ័ឌ េិទធិទទួលបាៃនៃការសធវើសត្េតម្បាក្ច់ាំណូលឫសទ។ 
5.6.1.1 េិទធិទទួលបាៃថ្ែែក្សលើក្ាំរតិ្ម្បាក្់ចាំណូល។ អ្នក្ជាំងឺថ្ែលាៃម្បាក្ ់

ចាំណូលម្តចាំម្រួសារត្ចិជ្ញង ឬសេមើល័ក្ខខណ័ឌ វៃិិចឆយ័នៃសត្េតម្បាក្ច់ាំណូលរតេ់ 
KFHP/H ជ្ញភាររយនៃសេចក្តីថ្ណនាាំតនាទ ត្ក់្ម្មតិ្ម្ក្ីម្ក្េហពៃ័ធ (Federal 
Poverty Guidelines, FPG) អាចាៃលក្ខណៈេមបត្តទិទួលបាៃជាំៃួយ 
ហិរញ្ញ វត្ថុ។ 

5.6.1.2 ម្បាក្់ចាំណូលម្រសួារ។ លក្ខខណ័ឌ ត្ម្មូវថ្ែនក្ម្បាក្ច់ាំណូលអ្ៃុវត្តចាំសពាោះេាជកិ្ 
ម្រួសារសៅក្នុងែទោះេថ្មបង។ ម្រួសារមយួរជឺ្ញម្ក្មុមៃុេេពីរនាក្ ់ឬសម្ចើៃនាក្ ់
ថ្ែលជ្ញតស់ាច់្ មោន តាមក្ាំសណើ ត្ អាពាហ៍ពពិាហ៍ ឬការេុាំមក្ចិញ្ច ឹមថ្ែល 
រេ់សៅជ្ញមយួោន ។ េាជកិ្ម្រួសារអាចរមួតញ្ចូ លសាវ ម ីេរោិ 
នែរូក្នុងែទោះាៃលក្ខណៈេមបត្តិ កូ្ៃ សាចញ់ាត្ិជ្ញអ្នក្ថ្លទាំ ៃិងកូ្ៃ
រតេ់សាចញ់ាត្ិជ្ញអ្នក្ថ្លទាំថ្ែលរេ់សៅក្នុងម្រួសារ។ 
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Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved. 

5.6.2 ល័ក្ខខ័ណឌ វៃិិចឆយ័ការចាំណយសវជជសារេតខពេ់។ អ្នក្ជាំងឺម្ត្វូបាៃសរវាយត្ាំនលសែើមបកី្ាំណត្ថ់ាសត្ើ
ោត្អ់ាចតាំសពញបាៃតាមល័ក្ខខណ័ឌ វៃិិចឆយ័េិទធទិទលួបាៃការចាំណយសវជជសារេតខពេ់ឫសទ។ 

5.6.2.1 េិទធទទួលបាៃថ្ែែក្សលើការចាំណយសវជជសារេតខពេ់។ 
អ្នក្ជាំងឺថ្ែលាៃម្បាក្ច់ាំណូលម្តចាំម្រសួារទតថ្ែលម្ត្ូវចាំណយសលើការពាបាល 
ៃិងឱេលពីសោស ៉ាេម្ាតស់េវាថ្ែលាៃលក្ខណៈេមបត្តិទទលួសលើេពី 
រយៈសពល 12 ថ្ខ សម្ចើៃជ្ញង ឬសេមើ 10% នៃម្បាក្ច់ាំណូលម្តចាំម្រសួារម្តចាំ 
ឆ្ន ាំាៃេិទធិទលួបាៃជាំៃួយហិរញ្ញ វត្ថុ។ 

5.6.2.1.1 ការចាំណយសចញពសីោស ៉ា រតេ់ KFHP/H។ ការចាំណយសលើ
ការពាបាល ៃិងឱេលសៅមណឌ ល KP រមួាៃនលែរមួតង ់ម្បាក្ក់្ក្ ់
ធានារ៉ាតរ់ងរមួ ៃងិទកឹ្ម្បាក្ម់្ត្ូវតងព់សីោស ៉ា  ពាក្ព់ៃ័ធៃងឹសេវាថ្ែល
ាៃលក្ខណៈេមបត្តិទទួល។  

5.6.2.1.2 ការចាំណយសចញពសីោស ៉ា ថ្ែលមៃិថ្មៃជ្ញ KFHP/H។ 
នលែចាំណយសវជជសារេត ឱេលសាថ ៃ ៃិងសធមញម្ត្ូវបាៃែតល់ជូៃសៅ 
តាមមៃទីរថ្ែលមៃិថ្មៃជ្ញ KP ថ្ែលទក្ទ់ងសៅៃឹងសេវាក្មមថ្ែល 
ាៃេិទធិទទួល ៃងិសក្ើត្ស ើងសដ្ឋយអ្នក្ជាំងឺ (មៃិរត ់
តញ្ចូ លការតញ្ចុ ោះត្នមែ ឬការលុតតាំណុលសចល) ម្ត្ូវបាៃរមួ 
តញ្ចូ ល។ អ្នក្ជាំងឺម្ត្ូវបាៃត្ម្មូវឱយែតល់ឯក្សារនៃការចាំណយ 
សវជជសារេតេម្ាតស់េវាក្មមថ្ែលទទួលបាៃពមីៃទីរថ្ែលមៃិ ថ្មៃជ្ញ 
KP។ 

5.6.2.1.3 តុពវលាេថ្ែៃការេុខភាព។ ការចាំណយសចញពីសោស ៉ា  មៃិ
រតត់ញ្ចូ លត្នមែថ្ែលទក្ទ់ងៃឹងការរ៉ាតរ់ងការថ្លទាំេុខភាព (ឧហ 
ម្បាក្ម់្ត្ូវតង ់ឬតុពវលាេ)។ 

5.7 ការតែសិេធ ៃិងតណតឹ ងឧទធរណ៍ 

5.7.1 ការតែសិេធ។ អ្នក្ជាំងឺថ្ែលបាៃដ្ឋក្ព់ាក្យសេនើេុាំក្មមវធិី MFA សហើយមៃិតាំសពញបាៃតាម
ល័ក្ខខណ័ឌ វៃិចិឆយ័េិទធិទទួលម្ត្ូវបាៃជូៃែាំណឹងជ្ញលាយលក្ខណ៍អ្ក្េរ ឬ សដ្ឋយផ្ទទ ល់ាត្ថ់ា 
េាំសណើ េុាំ MFA រតេ់ោត្ម់្ត្ូវបាៃតែិសេធ។ 
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5.7.2 រសតៀតតតងឹឧទធរណ៍សលើការតែិសេធ MFA។ អ្នក្ជាំងឺថ្ែលសជឿជ្ញក្ថ់ាការដ្ឋក្ព់ាក្យេុាំឬពត័្ា៌ៃ
រតេ់ខែួៃមៃិម្ត្ូវបាៃសរពិចរណបាៃម្ត្ឹមម្ត្ូវ អាចតតងឹឧទធរណ៍ការេសម្មចចតិ្តសនាោះបាៃ។ 
សេចក្តីថ្ណនាាំេម្ាតក់ារតាំសពញែាំសណើ រការតណតឹ ងឧទធរណ៍ម្ត្ូវបាៃរមួតញ្ចូ លសៅក្នុង 
លិខិត្តែសិេធ MFA។ តណតឹ ងឧទធរណ៍ម្ត្ូវបាៃពិៃតិ្យសដ្ឋយតរុគលិក្រតេ់ KFHP/H 
ថ្ែលម្ត្ូវបាៃចត្ត់ាាំង។ 

5.8 រចនាេមព័ៃធនៃការែតល់មូលៃធិិ។ ម្បាក្ម់ូលៃិធិ MFA ម្ត្ូវបាៃអ្ៃុវត្តចាំសពាោះេមតុ្លយថ្ែលជាំពាក្ព់មីុៃ 
ឬថ្ែលមៃិទៃេ់ងថ្ត្ត៉ាសុណណ ោះ។ រយៈសពលនៃេិទធិទទួលេម្ាតម់ូលៃធិិ MFA រកឺ្នុងមយួរយៈ
សពលក្ាំណត្ថ់្ត្ត៉ាសុណណ ោះសហើយអាចថ្ម្តម្តលួ។ 

5.8.1 មូលដ្ឋឋ ៃនៃការែតល់មូលៃិធិ។ ការចាំណយថ្ែលម្ត្ូវបាៃតងស់ដ្ឋយក្មមវធិី MFA ម្ត្ូវបាៃ
ក្ាំណត្ស់ដ្ឋយថ្ែែក្សលើថាសត្ើអ្នក្ជាំងឺាៃធានារ៉ាតរ់ងថ្លទាំេុខភាពឬសទ 
ៃិងថ្ែែក្សលើម្បាក្ច់ាំណូលក្នុងម្រួសាររតេ់អ្នក្ជាំងឺ។ 

5.8.1.1 អ្នក្ជាំងឺថ្ែលាៃេិទធទិទលួ MFA សដ្ឋយមៃិាៃការធានារ៉ាត់រងេុខភាព 
(មៃិម្ត្វូបាៃធានារ៉ាត់រង)។ អ្នក្ជាំងឺោម ៃធានារ៉ាតរ់ងថ្ែលាៃេិទធ 
ទទួលបាៃការតញ្ចុ ោះត្នមែសលើរល់សេវាក្មមថ្ែលាៃលក្ខណៈេមបត្តិទាំងអ្េ់។ 

5.8.1.2 អ្នក្ជាំងឺថ្ែលាៃេិទធទិទលួ MFA ាៃការធានារ៉ាត់រងេុខភាព 
(ម្ត្វូបាៃធានារ៉ាត់រង)។អ្នក្ជាំងឺាៃធានារ៉ាតរ់ងថ្ែលាៃលក្ខណៈេមបត្តិ ទទួល
បាៃការតញ្ចុ ោះត្នមែសលើចាំថ្ណក្សនាោះនៃវកិ្យ័តម័្ត្ េម្ាតរ់ល់សេវាក្មមថ្ែល
ាៃេិទធិទាំងអ្េ់ (1) ថ្ែលោត្ទ់ទួលខុេម្ត្ូវសដ្ឋយផ្ទទ ល់ៃិង (2) ថ្ែល
មៃិម្ត្ូវបាៃតងស់ដ្ឋយម្ក្មុហ ុៃធានារ៉ាតរ់ងរតេ់ោត្។់ អ្នក្ជាំងឺម្ត្វូបាៃ
ត្ម្មូវឱយែតល់ឯក្សារែូចជ្ញការពៃយល់ពអី្ត្ថម្តសោជៃ ៍(Explanation of  

Benefits, EOB) សែើមបកី្ាំណត្ ់ពីចាំថ្ណក្ណមយួនៃវកិ្កយតម្ត្ 
ថ្ែលមៃិម្ត្ូវបាៃរ៉ាតរ់ងសដ្ឋយការ ធានារ៉ាតរ់ង។ 

5.8.1.2.1 ការទូទត្់ថ្ែលទទួលបាៃពីម្ក្មុហ ុៃធានារ៉ាត់រង។ អ្នក្ជាំងឺាៃ
ធានារ៉ាតរ់ងថ្ែលាៃេិទិធម្ត្ូវបាៃត្ម្មូវឲ្យចុោះហត្ថសលខាសលើ 
KFHP/H ៃូវការទូទត្ន់លែសេវាក្មមណថ្ែលម្ត្ូវបាៃែតល់សដ្ឋយ 
KFHP/H ថ្ែលអ្នក្ជាំងទឺទួលបាៃពីម្ក្ុមហ ុៃធានារ៉ាតរ់ងរតេ់
ោត្។់ 
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5.8.1.3 តារងការតញ្ចុ ោះត្នមែ។ ពត័្ា៌ៃតថ្ៃថមអ្ាំពីការតញ្ចុ ោះត្នមែថ្ែលាៃសម្កាមសោល 
ការណ៍ម្ត្ូវបាៃេសងខតសៅក្នុងឯក្សារថ្ែលភាជ តម់ក្សៃោះ ថ្ែនក្ទី VI 
កាលវភិារការតញ្ចុ ោះត្នមែ។ 

5.8.1.4 ម្បាក្់េាំណងពីនលែទូទត្់។ KFHP/H 
ថ្េវងរក្ម្បាក្េ់ាំណងពទីាំៃួលខុេម្ត្ូវរតេ់ភារីទតីី / ការទូទត្ក់ារការពារ 
ធានារ៉ាតរ់ងផ្ទទ ល់ខែួៃ អ្នក្សចញនលែ ឬភារីទទួលខុេម្ត្ូវម្េតចាតស់ែេងៗ
សទៀត្តាមថ្ែលអាចអ្ៃុវត្ត។ 

5.8.2 រយៈសពលនៃេិទិធទទួលបាៃមូលៃិធិ។ រយៈសពលនៃេិទធិទទួលបាៃមូលៃិធិ MFA 
ចតស់ែតើមពីកាលតរសិចឆទនៃការយល់ម្ពម ឬកាលតរសិចឆទថ្ែលសេវាក្មមម្ត្ូវបាៃែតល់ ឬ 
កាលតរសិចឆទថ្ែលឱេលម្ត្ូវបាៃថ្ចក្ចយ។ ែូចថ្ែលបាៃេសងខតសៅក្នុងឯក្សារភាជ ត ់ថ្ែនក្ទី 
VII េតីពី រយៈសពលនៃេិទិធទទលួមូលៃិធិ រយៈសពលនៃេិទិធទទួល MFA េម្ាតអ់្នក្ជាំងឺ
ថ្ែលាៃលក្ខណៈេមបត្តិ ម្ត្វូបាៃក្ាំណត្ត់ាមវធិីសែេងៗថ្ែលរមួាៃ៖ 
5.8.2.1 រយៈសពលជ្ញក្់លាក្ន់ៃសពលសវលា។ 
5.8.2.2 វរគនៃការពាបាលឬវរគនៃការថ្លទាំ។ េម្ាតវ់រគជ្ញក្ល់ាក្ន់ៃការពាបាល

ៃិង/ឬវរគនៃការថ្លទាំ ែូចថ្ែលម្ត្វូបាៃក្ាំណត្ស់ដ្ឋយអ្នក្ែតល់សេវា KP។ 
5.8.2.3 អ្នក្ជាំងថឺ្ែលាៃេិទិធេកាត ៃុពលេម្ាតក់្មមវធិីធានារ៉ាត់រងេុខភាពឯក្ជៃ 

ៃិងសាធារណៈ។ មលូៃធិី MFA តសណត ោះអាេៃន អាចែតល់ជូៃសែើមបជីយួ អ្នក្ជាំងឺ 
ខណៈសពលោត្ដ់្ឋក្ព់ាក្យសេនើេុាំក្មមវធិធីានារ៉ាតរ់ងេុខភាពសាធារណៈ 
ៃិងឯក្ជៃ។ 

5.8.2.4 មូលៃធិិឱេលសាថ ៃមយួសពល។ មៃុសពលការដ្ឋក្ព់ាក្យសេនើេុាំក្មមវធិី MFA 
អ្នក្ជាំងឺាៃេិទិធទទួលបាៃមលូៃធិិឱេលសាថ ៃមយួសលើក្ម្តេិៃសតើោត្ ់(1) 
ពុាំាៃមូលៃិធិ MFA (2) តាំសពញសវជជតញ្ជជ ថ្ែលម្ត្ូវបាៃសចញសដ្ឋយអ្នក្ែតល់សេវា 
KP សៅឱេលសាថ ៃ KFHP/H ៃងិ (3) តញ្ជជ ក្ថ់ាខែួៃោម ៃលទធភាពតងន់លែថាន ាំ
សវជជតញ្ជជ ។ ការែតល់មូលៃិធមិយួសពល រមួតញ្ចូលការែគត្ែ់គងឱ់េលថ្ែលេមសហតុ្ 
ែល ែូចថ្ែលម្ត្វូបាៃក្ាំណត្ថ់ាេមម្េតថ្ែនក្សវជជសារេតសដ្ឋយអ្នក្ែតល់សេវា KP។ 

5.8.2.5 សេនើេុាំការពៃាសពលមូលៃធិិ។ អ្នក្ជាំងឺអាចសេនើេុាំការពៃារសពលមូលៃធិិ MFA 
ែរតណោត្ស់ៅថ្ត្តាំសពញបាៃតាមលក្ខខណ័ឌ ត្ម្មូវការនៃេិទិធទទួល MFA។ 
េាំសណើ េុាំពៃាសពលម្ត្ូវបាៃវាយត្នមែសដ្ឋយថ្ែែក្សលើក្រណី។ 
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5.8.3 មូលៃធិិថ្ែលម្ត្វូបាៃែក្ហូត្ លុតសចល ឬថ្ក្ថ្ម្ត។ KFHP/H អាចែក្ហូត្ លុតសចល 
ឬថ្ក្ថ្ម្តមូលៃធិ ិMFA សៅក្នុងសាថ ៃភាពណមយួសៅតាមឆ្នាទ ៃុេិទធិរតេ់ខែួៃ។ 
សាថ ៃភាពរមួាៃ៖ 

5.8.3.1 ការតៃែាំ ការលួច ឬការផ្ទែ េ់តតូរថ្ែនក្ហិរញ្ញ វត្ថុ។ ក្រណីថ្ក្ែងតៃែាំ ការតក្ម្សាយ 
មៃិម្ត្ឹមម្ត្ូវ ការលួច ការផ្ទែ េ់តតូរសាថ ៃភាពហិរញ្ញ វត្ថុរតេ់អ្នក្ជាំងឺ ឬកាលៈ 
សទេៈសែេងសទៀត្ថ្ែលសធវើឱយត៉ាោះពាល់ែល់េុចរតិ្ភាពនៃក្មមវធិី MFA។ 

5.8.3.2 ាៃេិទិធទទួលេម្ាត់ក្មមវធិីធានារ៉ាតរងេុខភាពឯក្ជៃៃិងសាធារណៈ។ 
អ្នក្ជាំងឺថ្ែលបាៃពៃិិត្យសម្ជើេសរ ើេេម្ាតក់្មមវធិីធានារ៉ាតរ់ងេុខភាពឯក្ជៃ 
ៃិងសាធារណៈម្ត្ូវបាៃេៃមត្ថ់ាាៃលក្ខណៈេមបត្តិទទួលបាៃ ត៉ាុថ្ៃត
មៃិេហការជ្ញមយួែាំសណើ រការពាក្េេុាំេម្ាតក់្មមវធិីទាំងសនាោះ។ 

5.8.3.3 ម្តេពទូទត្់សែេងៗថ្ែលម្ត្វូបាៃក្ាំណត្់។ ការធានារ៉ាតរ់ងេុខភាព ឬម្តេពទូទត្់
សែេងៗសទៀត្ថ្ែលម្ត្ូវបាៃក្ាំណត្ត់នាទ តព់អី្នក្ជាំងឺទទួលបាៃការែតល់មូលៃិធិ MFA 
តណត លឱយការរតិ្នលែសេវាក្មមថ្ែលាៃលក្ខណៈេមបត្តិទទួល ម្ត្ូវបាៃសចញ 
វកិ្យ័តម័្ត្ស ើងវញិោ៉ា ងម្តត្ិេក្មម។ ម្តេិៃសតើក្រណីសៃោះសក្ើត្ស ើង អ្នក្ជាំងឺ 
មៃិម្ត្ូវបាៃសចញវកិ្យ័តម័្ត្េម្ាតច់ាំថ្ណក្សនាោះនៃវកិ្យ័តម័្ត្ (1) ថ្ែលោត្ ់
ទទួលខុេម្ត្ូវសដ្ឋយខែួៃឯងៃងិ (2) ថ្ែលមៃិម្ត្ូវបាៃតងស់ដ្ឋយការធានា 
រ៉ាតរ់ងេុខភាពឬម្តេពទូទត្ស់ែេងសទៀត្។ 

5.8.3.4 ការផ្ទែ េ់តតូរការធានារ៉ាត់រងេុខភាព។ អ្នក្ជាំងឺថ្ែលជតួតទពិសសាធៃក៍ារផ្ទែ េ់
តតូរក្នុងការរ៉ាតរ់ងការថ្លទាំេុខភាពៃឹងម្ត្ូវសេនើេុាំឱយដ្ឋក្ព់ាក្យជ្ញលមីសៅក្មមវធិី MFA។ 

5.9 ការដ្ឋក្ក់្ាំណត្់សលើការរិត្ត្នមែ។ ការរតិ្ម្បាក្ព់អី្នក្ជាំងឺថ្ែលាៃេិទិធទទួល MFA ៃូវចាំៃួៃទឹក្ម្បាក្ ់
ែុលាែ រសពញសលញ (ឧហ ការរតិ្ម្បាក្ទ់ាំងែុល) េម្ាតក់ារតងន់លែមៃទីរសពទយថ្ែលាៃលក្ខណៈេមបត្តិ 
ថ្ែលម្ត្ូវបាៃែតល់ឱយសៅមៃទីរសពទយ Kaiser Foundation Hospital ម្ត្ូវបាៃោមឃាត្។់ អ្នក្ជាំងឺ 
ថ្ែលបាៃទទួលសេវាក្មមមៃទីរសពទយថ្ែលាៃេិទិធទទួលសៅមៃទរីសពទយ Kaiser Foundation Hospital 
ៃិងាៃេិទិធទទួលក្មមវធិ ីMFA ត៉ាុថ្ៃតមៃិទៃប់ាៃទទលួមលូៃធិិ MFA ឬបាៃតែសិេធមូលៃិធិ MFA 
ពុាំម្ត្ូវបាៃរិត្នលែសលើេពចីាំៃៃួទកឹ្ម្បាក្ថ់្ែលម្ត្ូវបាៃសចញវកិ្យ័តម័្ត្ជ្ញទូសៅ (Amounts Generally 

Billed, AGB) េម្ាតស់េវាក្មមទាំងសនាោះសទ។ 
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5.9.1 ចាំៃៃួទកឹ្ម្បាក្ថ់្ែលម្ត្វូបាៃសចញវកិ្័យតម័្ត្ជ្ញទូសៅ។ ចាំៃៃួទកឹ្ម្បាក្ថ់្ែលម្ត្ូវបាៃសចញ 
វកិ្យ័តម័្ត្ជ្ញទូសៅ (AGB) េម្ាតក់ារថ្លទាំេសរងាគ ោះតនាទ ៃ ់ឬថ្ែលចាំបាចថ់្ែនក្សវជជសារេត 
ែល់តរុគលថ្ែលាៃធានារ៉ាតរ់ងេម្ាតក់ារថ្លទាំម្តសេទទាំងសៃោះ ម្ត្ូវបាៃក្ាំណត្េ់ម្ាតម់ៃទីរ 
KP ែូចថ្ែលបាៃសរៀតរតស់ៅក្នុងឯក្សារភាជ ត ់ថ្ែនក្ទី VIII មូលដ្ឋឋ ៃរណនាចាំៃួៃ 
ទឹក្ម្បាក្ថ់្ែលម្ត្ូវបាៃសចញវកិ្យ័តម័្ត្ជ្ញទូសៅ (AGB)។ 

5.10 េក្មមភាពម្តមូលម្បាក្់។ 
5.10.1 ក្ិចចខិត្ខាំម្តងឹថ្ម្តងជូៃែាំណឹងថ្ែលេមសហតុ្ែល។ KFHP/H ឬទភីាន ក្ង់ារទរម្បាក្ថ់្ែល

សធវើការជាំៃេួឱយសរ សធវើការពាោមថ្ែលេមសហតុ្ែលសែើមបជូីៃែាំណឹងែល់អ្នក្ជាំងឺ 
ថ្ែលាៃទកឹ្ម្បាក្ជ់ាំពាក្ព់ីមៃុ ឬេមតុ្លយមៃិទៃទូ់ទត្អ់្ាំពកី្មមវធិី MFA។ ការខតិ្
ខាំម្តងឹថ្ម្តងជូៃែាំណឹងេមសហតុ្េមែលរមួាៃ៖ 
5.10.1.1 ការែតល់លិខតិ្ជូៃែាំណឹងជ្ញលាយលក្ខណ៍អ្ក្េរសៅក្នុងរយៈសពល 120 នលៃ តនាទ តព់ី

សេចក្តថី្លែងទមីយួសម្កាយសពលសចញពីមៃទីរសពទយ ថ្ែលជូៃែាំណឹងែល់ាច េ់រណៃី
ថា MFA ាៃេម្ាតអ់្នក្ថ្ែលាៃលក្ខណៈេមបត្តិម្រតម់្ោៃ។់ 

5.10.1.2 ការែតល់លិខតិ្ជូៃែាំណឹងជ្ញលាយលក្ខណ៍អ្ក្េរថ្ែលាៃតញ្ជ ីវធិាៃការម្តមូល 
ម្បាក្វ់សិាមញ្ញ  (Extraordinary Collection Actions, ECA) ថា KFHP/H 
ឬទីភាន ក្ង់ារម្តមូលម្បាក្ា់ៃតាំណងចតស់ែតើមេម្ាតក់ារទូទត្ម់្បាក្ស់ៅេល់ 
ៃិងកាលតរសិចឆទែុត្ក្ាំណត្េ់ម្ាតវ់ធិាៃការ ទាំងសៃោះសដ្ឋយមៃិឆ្តជ់្ញង 30 នលៃ 
ចតព់កីារជូៃែាំណឹងជ្ញលាយលក្ខណ៍អ្ក្េរ។ 

5.10.1.3 ការែតល់ៃូវសេចក្តីេសងខតជ្ញភាសាងាយយល់ៃូវសោលការណ៍ MFA ជ្ញមយួៃងឹ
សេចក្តថី្លែងទមីយួេម្ាតអ់្នក្ជាំងមឺៃទីរសពទយ។ 

5.10.1.4 ការពាោមជូៃែាំណឹងែល់ាច េ់រណៃីសដ្ឋយផ្ទទ ល់ាត្ ់អ្ាំពីសោលការណ៍ MFA 
ៃិងរសតៀតទទួលបាៃជាំៃួយតាមរយៈែាំសណើ រការដ្ឋក្ព់ាក្យសេនើេុាំ MFA។ 

5.10.2 េក្មមភាពម្តមូលម្បាក្វ់សិាមញ្ញ ថ្ែលម្ត្វូបាៃផ្ទែ ក្។ KFHP/H មៃិអ្ៃុវត្ត ឬអ្ៃុញ្ជញ ត្ទីភាន ក្ង់ារ
ទរម្បាក្ឲ់្យអ្ៃុវត្តក្នុងនាមជ្ញខែួៃ ៃូវវធិាៃការម្តមលូម្បាក្វ់សិាមញ្ញ  (ECA) ម្តឆ្ាំងៃឹង 
អ្នក្ជាំងឺស ើយម្តេិៃសតើអ្នក្ជាំង៖ឺ 
5.10.2.1 ាៃមលូៃធិិ MFA ថ្ែលក្ាំពុងេក្មម ឬ 
5.10.2.2 បាៃសែតើមពាក្យេុាំ MFA តនាទ តព់ី ECAs បាៃចតស់ែតើម។ ECA ម្ត្ូវបាៃផ្ទែ ក្រហូត្

ែល់ការក្ាំណត្េិ់ទិធទទលួបាៃចុងសម្កាយម្ត្ូវបាៃសធវើ។ 
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5.10.3 េក្មមភាពម្តមូលម្បាក្វ់សិាមញ្ញ ថ្ែលអាចអ្ៃុញ្ជញ ត្។ 

5.10.3.1 ការក្ាំណត្ចុ់ងសម្កាយអ្ាំពកីារខតិ្ខាំម្តឹងថ្ម្តងេមសហតុ្ែល។  
មុៃសពលសែតើម ECA ណមយួ អ្នក្ែកឹ្នាាំសេវាហិរញ្ញ វត្ថុអ្នក្ជាំងឺវែតម្បាក្ច់ាំណូលតាម
ត្ាំតៃ ់ធានាអ្ោះអាងែូចខាងសម្កាម៖ 

5.10.3.1.1 ការតញ្ចតក់្ចិចខតិ្ខាំម្តងឹថ្ម្តងថ្ែលេមសហតុ្ែលសៅក្នុងការ 
ជូៃែាំណឹងែល់អ្នក្ជាំងអឺ្ាំពកី្មមវធិី MFA ៃងិ 

5.10.3.1.2 អ្នក្ជាំងឺម្ត្ូវបាៃទុក្សពលឱយោ៉ា ងត្ិច 240 នលៃ រិត្ចតព់នីលៃសចញ
លិខិត្វកិ្យ័តម័្ត្សលើក្ទមីយួសែើមបដី្ឋក្ព់ាក្យេុាំ MFA។ 

5.10.3.2 ការរយការណ៍សៅភាន ក្់ងារឥណទៃអ្នក្សម្តើម្បាេ់ ឬការោិល័យឥណទៃ។ 
KFHP/H ឬទភីាន ក្ង់ារម្តមូលជាំៃេួរតេ់សរ អាចរយការណ៍អ្ាំពពីត័្ា៌ៃ
អ្វជិជាៃែល់ទភីាន ក្ង់ាររយការណ៍ឥណទៃអ្នក្សម្តើម្បាេ់ ឬការោិល័យ
ឥណទៃ។ 

5.10.3.3 វធិាៃការថ្ែនក្តុ្លាការ ឬរែឋតបសវណី។ មុៃសពលអ្ៃុវត្តវធិាៃការតុ្លាការ ឬ េីុវលិ
ណមយួ KFHP/H ែតល់េុពលភាពសាថ ៃភាពហិរញ្ញ វត្ថុរតេ់អ្នក្ជាំងឺតាមរយៈការ
សម្តើម្បាេ់ម្តេពទិៃនៃយ័ខាងសម្ៅសែើមបកី្ាំណត្ ់ថាសត្ើអ្នក្ជាំងឺ ាៃលក្ខណៈេមបត្តិ 
ទទួលបាៃជាំៃួយពីក្មមវធិី MFA ថ្ែរឬសទ។ 

5.10.3.3.1 ាៃេិទិធទទួលបាៃ MFA។ ោម ៃវធិាៃការតថ្ៃថមណម្ត្ូវបាៃតៃត 
ម្តឆ្ាំងៃងឹអ្នក្ជាំងឺថ្ែលាៃលក្ខណៈេមបត្តិទទួលបាៃក្មមវធិី 
MFA សទ។ រណៃថី្ែលាៃេិទិធេម្ាត ់MFA ម្ត្ូវបាៃ
លុតសចលសហើយ 
ម្ត្ូវបាៃម្តរល់ម្ត្ តស់ៅវញិសៅសលើមលូដ្ឋឋ ៃទិៃនៃយ័។ 

5.10.3.3.2 មៃិាៃេិទិធទទួលបាៃ MFA។ សៅក្នុងក្រណីមយួចាំៃៃួត្ចួ 
វធិាៃការខាងសម្កាមអាចម្ត្ូវបាៃអ្ៃុវត្តបាៃសដ្ឋយាៃការអ្ៃុញ្ជញ ត្
ជ្ញមុៃពីមរៃតីហិរញ្ញ វត្ថុជ្ញៃខ់ពេ់ ឬអ្នក្ម្ត្តួ្ពៃិិត្យ ម្តចាំត្ាំតៃ៖់ 

5.10.3.3.2.1 ការរតឹអ្ូេយក្ម្បាក្ឈ់្នួល 



  National Community Benefit 
 

ចណំងជជើងជោលការណ៍៖ ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុជវជជសាស្រ ត្  
(Medical Financial Assistance) 

ជលខជោលនជោបាយ៖ NATL.CB.307 

ក្រ្ួងម្ចា ្៖់ National Community Benefit កាលបរជិចេទម្ចនក្ប្ិទិធភាព៖  
ថ្ងៃទី 1 ខខមររា ឆ្ន  ំ2020 

អ្នរទទួលបនទ ុរ៖ ក្បធាន ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុជវជជសាស្រ ត្   ទំព័រ៖ 1 ថ្ន 28 

 

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved. 

5.10.3.3.2.2 តណតឹ ង/េក្មមភាពេីុវលិ។ េក្មមភាពែែូវចាត់
មៃិម្ត្ូវបាៃតៃតម្តឆ្ាំងៃឹងតុរគលថ្ែលោម ៃ 
ការងារសធវើៃងិោម ៃម្បាក្ច់ាំណូលេាំខាៃ ់
សែេងសទៀត្សនាោះសទ។ 

5.10.3.3.2.3 េិទធិយក្ម្ទពយវញិសៅសលើលាំសៅដ្ឋឋ ៃ។ 

5.10.4 េក្មមភាពម្តមូលម្បាក្វ់សិាមញ្ញ ថ្ែលម្ត្វូបាៃោមម្បាម។ KFHP/H មៃិអ្ៃុវត្ត អ្ៃុញ្ជញ ត្ ឬ 
អ្ៃុញ្ជញ ត្ឱយទីភាន ក្ង់ារម្តមលូម្បាក្អ់្ៃុវត្តវធិាៃការែូចខាងសម្កាមសៅក្នុងសាថ ៃភាពណក្ស៏ដ្ឋយ៖ 

5.10.4.1 ពៃាសពល តែិសេធ ឬទមទរការទូទត្ម់្បាក្ស់ដ្ឋយសារថ្ត្ការមៃិតងម់្បាក្រ់តេ់ 
ាច េ់រណៃីនៃេមតុ្លយពីមៃុ មៃុសពលការែតល់ការថ្លទាំេសរងាគ ោះតនាទ ៃ ់
ឬការថ្លទាំសវជជសារេតថ្ែលចាំបាច។់ 

5.10.4.2 លក្ត់ាំណុលរតេ់អ្នក្កាៃរ់ណៃីសៅភារីទតីី។ 

5.10.4.3 ការឃាត្ទុ់ក្ម្ទពយេមបត្តិ ឬការរតឹអ្ូេរណៃី។ 

5.10.4.4 សេនើេុាំែកីាចតខ់ែួៃ។ 

5.10.4.5 សេនើេុាំែកីានាាំខែួៃ។ 

5.11 ការសឆ្ែើយត្តសម្ោោះមហៃតរយ  KFHP/H អាចថ្ក្ត្ម្មូវល័ក្ខខណ័ឌ វៃិចិឆយ័នៃេិទធទិទលួ ៃិងែាំសណើ រ 
ការពាក្យេុាំេម្ាតក់្មមវធិី MFA រតេ់សរជ្ញតសណត ោះ អាេៃន សែើមបពីម្ងងឹជាំៃួយថ្ែលាៃសៅក្នុង 
េហរមៃ ៍ៃងិអ្នក្ជាំងឺថ្ែលត៉ាោះពាល់សដ្ឋយម្ពតឹ្តិការណ៍លបមីយួថ្ែលម្ត្ូវបាៃចត្ទុ់ក្ថាាៃ 
លក្ខណៈេមបត្តិជ្ញមហៃតរយសដ្ឋយរដ្ឋឋ េបិាលរែឋ ៃិងេហពៃ័ធ។ 

5.11.1 ការថ្ក្ថ្ម្តេិទិធទទួលថ្ែលាៃេកាក ៃុពល។  ការថ្ម្តម្តួលតសណត ោះអាេៃន សលើល័ក្ខខណ័ឌ  
វៃិិចឆយ័េិទធទិទលួបាៃ MFA អាចរមួតញ្ចូ លៃូវ៖ 

5.11.1.1 ការផ្ទែ ក្ការដ្ឋក្ក់្ម្មតិ្លក្ខណៈេមបត្ត ិ

5.11.1.2 ការតសងកើៃចាំណុចក្ម្មតិ្ល័ក្ខខណ័ឌ វៃិចិឆយ័នៃការសធវើសត្េតម្បាក្ច់ាំណូល។ 

5.11.1.3 ការតៃថយចាំណុចក្ម្មតិ្ល័ក្ខខណ័ឌ វៃិិចឆយ័ការចាំណយនលែសពទយខពេ់។ 

5.11.2 ការថ្ក្ថ្ម្តែាំសណើ រការពាក្យេុាំថ្ែលាៃេកាត ៃុពល។ ការផ្ទត េ់តតូរតសណត ោះអាេៃនសលើែាំសណើ រការ 
ពាក្យេុាំក្នុងក្មមវធិី MFA អាចរមួាៃ៖ 
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Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved. 

5.11.2.1 ការអ្ៃុញ្ជញ ត្ឲ្យអ្នក្ជាំងឺែតល់ពត័្ា៌ៃហិរញ្ញ វត្ថុជ្ញមូលដ្ឋឋ ៃ (ឧ.ហ., ម្បាក្ច់ាំណូល, 
សតើាៃ ៃិងម្តេព) សហើយតងាា ញេេតុតាងៃូវេុពលភាពរតេ់វាសៅសពលថ្ែល  
(1) សាថ ៃភាពហិរញ្ញ វត្ថុរតេ់ោត្ម់ៃិអាចម្ត្វូបាៃតញ្ជជ ក្ស់ដ្ឋយការសម្តើម្តេព 
ទិៃនៃយ័ខាងសម្ៅ, (2) ពត័្ា៌ៃហិរញ្ញ វត្ថុថ្ែលម្ត្ូវបាៃសេនើេុាំមៃិអាចរក្បាៃ 
សដ្ឋយសារថ្ត្ម្ពតឹ្តិការណ៌សនាោះ, ៃងិ (3) មៃិាៃេេតុតាងឯសទៀត្ថ្ែលអាច 
តងាា ញៃូវេិទិធទទួលបាៃ។ 

5.11.2.2 ការសធវើការពិចរណសលើការត៉ាោះពាល់នៃការបាត្ត់ងម់្បាក្ស់តៀវត្េរ/៍ការងារ 
សពលអ្នារត្សដ្ឋយសារម្ពឹត្តិការណ៍សនាោះ សៅសពលសធវើការក្ាំណត្ ់
អ្ាំពីម្បាក្ច់ាំណូលម្តចាំម្រួសារ។ 

5.11.3 ព័ត្៌ាៃថ្ែលអាចរក្បាៃេម្ាត់សាធារណៈជៃ។  ពត័្ា៌ៃថ្ែលអ្ធតិាយអ្ាំពីការផ្ទែ េ់តតូរ 
ក្មមវធិ ីMFA តសណត ោះអាេៃនរាឺៃេម្ាតស់ាធារណៈជៃ សៅសលើសរហទាំពរ័រតេ់ក្មមវធិី MFA 
ៃិងសៅតាមទីតាាំងរតេ់ KP សៅក្នុងត្ាំតៃថ់្ែលត៉ាោះពាល់។ 

 

6.0 ឯក្សារសោង / ឧតេមព័ៃធ 

6.1 ឧតេមពៃ័ធ A – េនាទ ៃុម្ក្មពាក្យតសចចក្សទេ 

6.2 ចាត ់តទតបញ្ញត្តិ ៃិងធៃធាៃ 

6.2.1 ចាតក់ារពារអ្នក្ជាំងឺ ៃងិការថ្លទាំត្នមែេមរមយ (Patient Protection and Affordable Care 

Act) ចាតស់ាធារណៈ 111-148 (124 Stat. 119 (2010))  

6.2.2 ទិនាន ៃុតបវត្តិេហពៃ័ធ ៃិងការថ្ណនាាំតនាទ ត្ក់្ម្មតិ្ម្ក្ីម្ក្េហពៃ័ធម្តចាំឆ្ន ាំ (Federal Register 

and the Annual Federal Poverty Guidelines) 

6.2.3 Internal Revenue Service Publication (ការសចញែាយសេវាចាំណូលនែទក្នុង) ការថ្ណនាាំឆ្ន ាំ 
2014 េម្ាតក់ាលវភិារ H (ទម្មង ់990) 

6.2.4 លិខិត្ជូៃែាំណឹងសេវាចាំណូលនែទក្នុង 2010-39 (Internal Revenue Service Notice  
2010-39) 

6.2.5 ម្ក្មសេវាចាំណូលនែទក្នុង (Internal Revenue Service Code) 26 CFR ថ្ែនក្ទី 1, 53 ៃងិ 
602, RIN 1545-BK57; RIN 1545-BL30; RIN 1545-BL58 – 
លក្ខខណ័ឌ ត្ម្មូវតថ្ៃថមេម្ាតម់ៃទីរសពទយមៃុេេធម ៌
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6.2.6 California Hospital Association – សោលការណ៍ជាំៃួយហិរញ្ញ វត្ថុមៃទីរសពទយ & 
ចាតែ់លម្តសោជៃេ៍ហរមៃ ៍(Hospital Financial Assistance Policies & Community 

Benefit Laws) ចាតស់ចញែាយ 2015  

6.2.7 Catholic Health Association of the United States – សេចក្តីថ្ណនាាំេម្ាតក់ារសរៀតចាំ 
ថ្ែៃការ & ការរយការណ៍ែលម្តសោជៃេ៍ហរមៃ ៍(A Guide for Planning & Reporting 

Community Benefit) ច្បាប់ពច្បញផ្សាយ 2012  
6.3 តញ្ជ ីអ្នក្ែតល់សេវា 

6.3.1 តញ្ជ ីអ្នក្ែតល់សេវាាៃសៅសលើសរហទាំពរ័ KFHP/H េម្ាត៖់ 
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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   ឧតេមព័ៃធ A 

េនាទ ៃុម្ក្មពាក្យតសចចក្សទេ 

 
េហរមៃ៍ MFA (CMFA) េាំសៅសៅក្មមវធិីជាំៃួយហិរញ្ញ វត្ថុថ្ែនក្សវជជសារេតថ្ែលម្ត្ូវបាៃសម្ោងថ្ែលេហការជ្ញមយួ 
អ្ងគការតាមេហរមៃ ៍ៃិងអ្ងគការេណញ់េុវត្ថិភាព សែើមបែីតល់ការថ្លទាំថ្ែលចាំបាចថ់្ែនក្សវជជសារេតែល់អ្នក្ជាំងឺ 
ោម ៃធានារ៉ាតរ់ង ៃងិាៃធានារ៉ាតរ់ងមៃិម្រតម់្ោៃថ់្ែលាៃម្បាក្ច់ាំណូលទតសៅទីតាាំងមណឌ ល KP។ 

ឧតក្រណ៍សវជជសារេតសម្តើបាៃយូរ (DME) រមួាៃត៉ាុថ្ៃតមៃិក្ាំណត្ថ់្ត្សៅសលើ សឈ្ើម្ចត្េ់តងដ់្ឋរ សឈ្ើឆ្ព មម្ចត្ ់
ឧតក្រណ៍ម្េតូថាន ាំ េាា រែគត្ែ់គងា់ៃម្តសោជៃថ៍្ែលបាៃសម្ោងទុក្មៃុ ឧតក្រណ៍ទញក្ភាជ តស់លើទវ រេម្ាតស់ម្តើតាមែទោះ 
រសទោះពិការ ម្តដ្ឋតជ់ាំៃួយការសែើរ ថ្ម្រមៃទរីសពទយ ៃងិអ្កុ្េីុថ្េៃេម្ាតស់ម្តើតាមែទោះែូចថ្ែលបាៃតញ្ជជ ក្ស់ដ្ឋយល័ក្ខខណ័ឌ វៃិិចឆយ័ 
DME។ DME មៃិរមួតញ្ចូ លឧតក្រណ៍ជាំៃួយត្ម្មងអ់្វយវៈ អ្វយវៈេិតបៃិមមតិ្ (ឧហ រណតឆ្ែងឹ/ឧតក្រណ៍ចងសផ្ទែ តជាំៃយួ 
ៃិងតាំពងេ់សមែងេិតបៃិមមតិ្ ៃងិសម្រឿងែគត្ែ់គងជ់្ញសែើម) ៃងិការែគត្ែ់គងម់ៃិាៃសវជជតញ្ជជ ៃិងទាំៃញិទៃ ់(ឧហ 
ការែគត្ែ់គងថ់្ែនក្ត្ម្មងសនាម ៃិងការែគត្ែ់គងរ់តេួ) ។ 

អ្នក្ជាំងឺាៃេិទធិទទួល រឺជ្ញតុរគលថ្ែលតាំសពញបាៃតាមល័ក្ខខណ័ឌ វៃិិចឆយ័នៃេិទធទិទួលបាៃែូចាៃសរៀតរតស់ៅក្នុង 
សោលការណ៍សៃោះ មៃិថាតរុគលសនាោះ (1) ោម ៃការធានារ៉ាតរ់ង (2) ទទួលបាៃធានារ៉ាតរ់ងតាមរយៈក្មមវធិីសាធារណៈ  
(ែូចជ្ញ Medicare, Medicaid ឬធានារ៉ាតរ់ងថ្លទាំេុខភាពថ្ែលម្ត្ូវបាៃឧតត្ថមាថ្ែលបាៃទិញតាមរយៈការផ្ទែ េ់តតូរ 
ពត័្ា៌ៃេុខភាព) (3) ម្ត្ូវបាៃធានារ៉ាតរ់ងសដ្ឋយថ្ែៃការេុខភាពសម្ៅពី KFHP ឬ (4) ម្ត្ូវបាៃធានារ៉ាតរ់ងសដ្ឋយ KFHP។ 

ម្តេពទៃិនៃ័យខាងសម្ៅ រឺជ្ញឈ្មួញភារីទតី ីភាររីយការណ៍ឥណទៃ ។ល។ ថ្ែលែតល់ពត័្ា៌ៃអ្ាំពីសាថ ៃ 
ភាពហិរញ្ញ វត្ថុថ្ែលម្ត្ូវបាៃសម្តើម្បាេ់សដ្ឋយ KP សែើមបែីតល់េុពលភាព ឬតញ្ជជ ក្អ់្ាំពីសាថ ៃភាពហិរញ្ញ វត្ថុរតេ់អ្នក្ជាំងឺសៅ 
សពលវាយត្នមែេិទធិទទួលបាៃក្មមវធិី MFA។ 

សេចក្តថី្ណនាាំតនាទ ត្ក់្ម្មតិ្ម្ក្ីម្ក្េហពៃ័ធ (FPG) តសងកើត្ក្ម្មតិ្នៃម្បាក្ច់ាំណូលម្តចាំឆ្ន ាំេម្ាតភ់ាពម្ក្ីម្ក្ ែូចថ្ែលម្ត្ូវ 
បាៃក្ាំណត្ស់ដ្ឋយនាយក្ដ្ឋឋ ៃសេវាក្មមេុខភាពៃិងមៃុេេជ្ញត្េិហរែឋអាសមរកិ្ ៃងិម្ត្ូវបាៃសធវើតចចុតបៃនភាពជ្ញសរៀងរល់ឆ្ន ាំ 
សៅក្នុងទិនាន ៃុតបវត្តេិហពៃ័ធ។ 

ការម្តកឹ្ាសោតល់ថ្ែនក្ហិរញ្ញ វត្ថុ រជឺ្ញែាំសណើ រការថ្ែលម្ត្ូវបាៃសម្តើសែើមបជីួយ អ្នក្ជាំងកឺ្នុងការថ្េវងរក្ជសម្មើេនៃការែតល់ 
ហិរញ្ញតបទៃសែេងៗៃងិការធានារ៉ាតរ់ងេុខភាពថ្ែលអាចាៃ សែើមបទូីទត្េ់ម្ាតស់េវាក្មមថ្ែលម្ត្ូវបាៃែតល់សៅក្នុងទីតាាំង 
រតេ់ KP។  អ្នក្ជាំងឺថ្ែលអាចថ្េវងរក្ការែតល់ម្តកឹ្ាពហិីរញ្ញ វត្ថុរមួាៃត៉ាថុ្ៃតមៃិក្ាំណត្ថ់្ត្ចាំសពាោះ អ្នក្សចញនលែសដ្ឋយខែួៃឯង 
អ្នក្ោម ៃធានារ៉ាតរ់ង អ្នក្ាៃធានារ៉ាតរ់ងមៃិម្រតម់្ោៃ ់ៃិងអ្នក្ថ្ែលបាៃតងាា ញភាពអ្េមត្ថភាពក្នុងការទូទត្ត់ាំណុល 
អ្នក្ជាំងឺសពញសលញ។ 
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ឧតេមព័ៃធ A 

េនាទ ៃុម្ក្មពាក្យតសចចក្សទេ (តៃត្) 

 
ភាពោម ៃទជីម្មក្ ពពិណ៌នាអ្ាំពីសាថ ៃភាពរតេ់មៃុេេាន ក្ថ់្ែលរេ់សៅក្នុងក្ថ្ៃែងមយួ ឬេថិត្សៅក្នុងសាថ ៃភាពែូចថ្ែលបាៃ 
ពិពណ៌នាខាងសម្កាម៖ 

• សៅទកី្ថ្ៃែងថ្ែលមៃិថ្មៃេម្ាតម់ៃុេេរេ់សៅ ែូចជ្ញរលយៃត ក្ថ្ៃែងចត្រលយៃត ចិសញ្ច ើមែែូវ 
អ្ោរថ្ែលសបាោះតងស់ចល (សៅតាមែែូវ) ឬ 

• សៅក្នុងទជីម្មក្េសរងាគ ោះតនាទ ៃ ់ឬ 
• លាំសៅដ្ឋឋ ៃថ្ែលក្ាំពុងផ្ទែ េ់តតូរ ឬជាំៃួយេម្ាតជ់ៃោម ៃែទោះេថ្មបងថ្ែលធាែ តរ់េ់សៅតាមចិសញ្ច ើមែែូវ 

ឬជម្មក្េសរងាគ ោះតនាទ ៃ។់ 
• សៅទកី្ថ្ៃែងណមយួក្នុងចាំសណមខាងសលើ ត៉ាុថ្ៃតចាំណយសពលខែី (រហូត្ែល់ 30នលៃជ្ញតោ់ន ) សៅមៃទីរសពទយ 

ឬម្រឹោះសាថ ៃសែេងសទៀត្។ 
• ក្ាំពុងម្ត្ូវបាៃតសណត ញសចញក្នុងរយៈសពលមយួេបាត ហ៍ពីអ្ោរលាំសៅដ្ឋឋ ៃឯក្ជៃ ឬក្ាំពុងរត្ស់េៀេខែួៃពី 

អ្ាំសពើហិងាក្នុងម្រួសារសដ្ឋយោម ៃលាំសៅដ្ឋឋ ៃតនាទ តម់្ត្ូវបាៃតញ្ជជ ក្ ់សហើយតរុគលខវោះធៃធាៃៃិងតណត ញោាំម្ទ 
ថ្ែលចាំបាចស់ែើមបទីទួលបាៃលាំសៅដ្ឋឋ ៃ។ 

• ៃឹងម្ត្ូវតញ្ជូ ៃសចញក្នុងរយៈសពលមយួេបាត ហ៍ពីម្រឹោះសាថ ៃមយួ ែូចជ្ញមណឌ លេុខភាពែែូវចតិ្ត ឬមណឌ លពាបាល 
សម្រឿងសញៀៃថ្ែលតរុគលសនាោះបាៃរេ់សៅសលើេពី30នលៃជ្ញតោ់ន  ៃងិោម ៃលាំសៅដ្ឋឋ ៃតនាទ តម់្ត្វូបាៃតញ្ជជ ក្ ់
សហើយតរុគលសនាោះខវោះខាត្ធៃធាៃហិរញ្ញ វត្ថុ ៃិងតណត ញោាំម្ទេងគមថ្ែលចាំបាចស់ែើមបទីទួលបាៃលាំសៅដ្ឋឋ ៃ។ 

KP រមួាៃ Kaiser Foundation Hospitals, Kaiser Foundation Health Plans, Permanente Medical Groups 
ៃិងសាខារតេ់ពួក្សរសរៀងៗខែួៃ សលើក្ថ្លងថ្ត្ម្ក្មុហ ុៃធានារ៉ាតរ់ង Kaiser Permanente (Kaiser Permanente 

Insurance Company, KPIC)។ 

មៃទីរ KP រមួាៃតរសិវណរតូវៃ័ត ថ្ែលរមួទាំងថ្ែនក្ខាងក្នុង ៃងិថ្ែនក្ខាងសម្ៅអ្ោរថ្ែលជ្ញក្មមេិទធិ ឬជលួសដ្ឋយ KP 
សែើមបអី្ៃុវត្តមុខងារពាណិជជក្មមរតេ់ KP ថ្ែលរមួាៃការែតល់ការថ្លទាំអ្នក្ជាំងឺ (ឧហហរណ៍ អ្ោរ ឬជ្ញៃអ់្ោរ KP 
ថ្ែនក្នៃអ្ោរ ឬថ្ែនក្ខាងក្នុង ឬថ្ែនក្ខាងសម្ៅសែេងសទៀត្នៃអ្ោរមៃិថ្មៃ KP)។ 

ការសធវើសត្េតថ្ែែក្សលើម្បាក្់ចាំណូល រឺជ្ញវធិីសារេតសដ្ឋយម្តេពទៃិនៃយ័ខាងសម្ៅ ឬពត័្ា៌ៃថ្ែលម្ត្ូវបាៃែតល់សដ្ឋយអ្នក្ជាំងឺ 
ម្ត្ូវបាៃសម្តើម្បាេ់សែើមបកី្ាំណត្េិ់ទធិទទួលបាៃក្មមវធិីធានារ៉ាតរ់ងសាធារណៈ ឬ MFA សដ្ឋយថ្ែែក្សលើថាសត្ើម្បាក្ច់ាំណូល 
រតេ់តុរគលាៃចាំៃៃួសម្ចើៃជ្ញងភាររយថ្ែលម្ត្ូវបាៃតញ្ជជ ក្ន់ៃសោលការណ៍ថ្ណនាាំភាពម្ក្ីម្ក្េហពៃ័ធឬសទ។ 



  National Community Benefit 
 

ចណំងជជើងជោលការណ៍៖ ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុជវជជសាស្រ ត្  
(Medical Financial Assistance) 

ជលខជោលនជោបាយ៖ NATL.CB.307 

ក្រ្ួងម្ចា ្៖់ National Community Benefit កាលបរជិចេទម្ចនក្ប្ិទិធភាព៖  
ថ្ងៃទី 1 ខខមររា ឆ្ន  ំ2020 

អ្នរទទួលបនទ ុរ៖ ក្បធាន ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុជវជជសាស្រ ត្   ទំព័រ៖ 1 ថ្ន 28 

 

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved. 

ឧតេមព័ៃធ A 

េនាទ ៃុម្ក្មពាក្យតសចចក្សទេ (តៃត្) 

 
ជាំៃួយហិរញ្ញ វត្ថុសវជជសារេត (MFA) ែតល់ៃូវមូលៃិធិជ្ញទកឹ្ម្បាក្ស់ែើមបតីងន់លែចាំណយសវជជសារេតែល់អ្នក្ជាំងថឺ្ែលាៃេិទធិ 
ទទួលបាៃថ្ែលមៃិអាចសចញនលែសេវាក្មមថ្ែលចាំបាចថ់្ែនក្សវជជសារេត ែលិត្ែលឫឱេលទាំងអ្េ់ ឬមយួចាំថ្ណក្ 
ៃិងថ្ែលបាៃសម្តើម្បាេ់អ្េ់លទធភាពៃូវម្តេពអ្នក្ទូទត្ស់ាធារណៈៃិងឯក្ជៃ។  តុរគលម្ត្វូបាៃត្ម្មូវឱយតាំសពញ 
តាមល័ក្ខខណ័ឌ វៃិិចឆយ័ក្មមវធិេីម្ាតជ់ាំៃួយសែើមបតីងន់លែចាំណយការថ្លទាំខែោះឬទាំងអ្េ់។ 

េាា រៈែគត្ែ់គងស់វជជសារេត េាំសៅសៅសលើេាា រៈសវជជសារេតថ្ែលមៃិអាចសម្តើស ើងវញិបាៃែូចជ្ញ រណតឆ្ែឹង ថ្ខេសាព យ 
តងរ់ុ ាំែាំស  ៃិង តងេ់ែិត្ថ្ែលម្ត្វូបាៃសម្តើម្បាេ់សដ្ឋយអ្នក្ែតល់សេវាថ្លទាំេុខភាពាៃអាជ្ញា តណ័ណ សៅសពលែតល់សេវាថ្ែល 
ចាំបាចថ់្ែន សវជជសារេត ៃងិមៃិរតត់ញ្ចូ លេាា រៈទាំងឡាយថ្ែលអ្នក្ជាំងឺបាៃទិញ ឬបាៃទទលួពីម្តេពសែេងស ើយ។ 

ការសលើក្ថ្លងរតេ់ឱេលសាថ ៃ ែតល់ជាំៃួយហិរញ្ញ វត្ថុែល់េាជកិ្ KP Senior Advantage Medicare ថ្ែលាៃម្បាក្ ់
ចាំណូលទត ថ្ែនក្ D ថ្ែលោម ៃលទធភាពតងច់ាំថ្ណក្នលែឱេលេម្ាតឱ់េលសវជជតញ្ជជ អ្នក្ជាំងឺមៃិេម្ាក្សពទយ 
ថ្ែលម្ត្ូវបាៃរ៉ាតរ់ងសៅសម្កាម Medicare ថ្ែនក្ D។ 

េាំណញ់េុវត្ថភិាព េាំសៅសលើម្តពៃ័ធអ្ងគការមៃិថ្េវងរក្ម្បាក្ច់ាំសណញ ៃិង/ឬទីភាន ក្ង់ាររដ្ឋឋ េបិាលថ្ែលែតល់សេវាក្មមថ្លទាំ 
សវជជសារេតសដ្ឋយផ្ទទ ល់ែល់ម្តជ្ញជៃោម ៃធានារ៉ាតរ់ងសៅក្នុងទីតាាំងេហរមៃែូ៍ចជ្ញ មៃទីរសពទយសាធារណៈ រែីៃកិ្េហរមៃ ៍
ម្ពោះវោិរ ទជីម្មក្េម្ាតអ់្នក្ោម ៃែទោះេថ្មបង មណឌ លេុខភាពចល័ត្ សាលាសរៀៃ ជ្ញសែើម។ 

តុរគលោម ៃធានារ៉ាតរ់ងម្រតម់្ោៃ ់រឺជ្ញតុរគលថ្ែល សទោះតីជ្ញាៃការធានារ៉ាតរ់ងថ្លទាំេុខភាពក្ស៏ដ្ឋយ 
រិថាកាត្ពវក្ិចចក្នុងការតងត់ពុវលាេធានារ៉ាតរ់ង នលែរមួតង ់ធានារ៉ាតរ់ងរមួ ៃឹងទឹក្ម្បាក្ត់ងព់ីសោស ៉ា  រឺជ្ញតៃទុក្ហិរញ្ញ វត្ថុ 
ែធ៏ៃៃធ់ៃរថ្ែលោត្ព់ៃារសពល ឬមៃិទទួលបាៃសេវាេុខភាពចាំបាចស់ដ្ឋយសារថ្ត្ការចាំណយពីសោស ៉ា  ។ 

តុរគលោម ៃធានារ៉ាតរ់ង រឺជ្ញតុរគលថ្ែលពុាំាៃធានារ៉ាតរ់ងថ្លទាំេុខភាព ឬជាំៃួយហិរញ្ញ វត្ថុឧតត្ថមាសដ្ឋយេហពៃ័ធ 
ឬរែឋសែើមបជីួយ សចញនលែសេវាក្មមថ្លទាំេុខភាព។ 

ម្តជ្ញជៃងាយរងសម្ោោះ រមួាៃម្ក្ុមម្តជ្ញសារេតថ្ែលេុខភាព ឬេុខុាលភាពរតេ់ោត្ម់្ត្ូវបាៃចត្ទុ់ក្ 
ថាាៃោៃិេយ័ខពេ់ជ្ញងម្តជ្ញជៃទូសៅសដ្ឋយសារថ្ត្សាថ ៃភាពសេែឋក្ចិច ជាំងឺ ជ្ញត្កិ្ាំសណើ ត្ អាយុ ឬក្តាត  
អ្លទធភាពសែេងៗសទៀត្។ 

ែីកានាាំខែួៃ រជឺ្ញែាំសណើ រការថ្ែលចតស់ែតើមសដ្ឋយតុ្លាការថ្ែលតងាគ តឱ់យអាជ្ញា ធរនាាំតុរគលថ្ែលម្ត្ូវបាៃរក្ស ើញថា 
មៃិសោរពចាតរ់ែឋតបសវណី មក្ចាំសពាោះមខុតុ្លាការ ថ្ែលម្េសែៀងសៅៃឹងែីកាចតខ់ែួៃថ្ែរ។
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ឯក្សារភាជ ត៖់ Kaiser Permanente Northwest 

 

I. មៃទីរសពទយ Kaiser Foundation Hospitals។ សោលការណ៍សៃោះអ្ៃុវត្តសលើ Kaiser Foundation Hospitals 
ខាងសម្កាមក្នុងត្ាំតៃ ់Northwest៖ 

Kaiser Sunnyside Medical Center  
Kaiser Westside Medical Center  

 

II. សេវាក្មមតថ្ៃថមថ្ែលាៃេិទធទិទួល ៃិងោម ៃេិទធិទទួលសៅសម្កាមសោលការណ៍ MFA។ 

a. សេវាក្មមតថ្ៃថមថ្ែលមៃិាៃេិទធទិទួល 

i. ឧតក្រណ៍ជាំៃួយការសាត ត ់

ii. េាា រៈែគត្ែ់គងអ់្តុទកិ្ៃងិថ្ែនក្រងឹ ថ្ែលរមួាៃក្ញ្ចក្ថ់្លៃេ៍ដ្ឋក្ក់្នុងថ្េនក្ 

iii. តរកិាខ រសវជជសារេតជ្ញត់បាៃយូរ (DME)។ DME ថ្ែលម្ត្វូបាៃែគត្ែ់គងស់ដ្ឋយឈ្មួញាៃក្ចិចេៃា 
មៃិម្ត្ូវបាៃរតត់ញ្ចូ លសទ។ សទោះតីជ្ញការែគត្ែ់គងម់្ត្ូវបាៃែតល់សដ្ឋយអ្នក្ែតល់សេវា KP ក្ស៏ដ្ឋយ។ 

iv. ការែកឹ្ជញ្ជូ ៃេសរងាគ ោះតនាទ ៃ ់ៃងិមៃិតនាទ ៃ ់
 

III. អ្នក្ែតល់សេវាថ្ែលម្ត្វូអ្ៃុសលាម ៃិងមៃិអ្ៃុសលាមសៅតាមសោលការណ៍ MFA។ តញ្ជ ីអ្នក្ែតល់សេវាសៅក្នុង  
Kaiser Foundation Hospitals ថ្ែលម្ត្ូវ ឬមៃិម្ត្ូវអ្ៃុសលាមតាមសោលការណ៍ MFA ាៃេម្ាតស់ាធារណៈជៃ 
សដ្ឋយឥត្រតិ្នលែសៅសលើសរហទាំពរ័រតេ់ KFHP/H MFA www.kp.org/mfa/nw។ 

 

IV. ព័ត្៌ាៃក្មមវធិី ៃិងការដ្ឋក្ព់ាក្យេុាំេម្ាត់ MFA។ ពត័្ា៌ៃក្មមវធិី MFA ថ្ែលរមួាៃចាតច់មែងនៃសោលការណ៍ 
MFA ទម្មងព់ាក្េេុាំ សេចក្តថី្ណនាាំ ៃងិេសងខតពត័្ា៌ៃជ្ញភាសាេមញ្ញ  (ឧហ ខតិ្តតណ័ណ ក្មមវធិី) អាចរក្បាៃ 
េម្ាតស់ាធារណៈជៃទូសៅ សដ្ឋយឥត្រិត្នលែ ជ្ញទម្មងស់អ្ ិចម្ត្ៃូិច ឬជ្ញម្ក្ដ្ឋេ។ អ្នក្ជាំងឺាន ក្អ់ាចដ្ឋក្ព់ាក្យេុាំ 
េម្ាតក់្មមវធិី MFA ក្នុងអ្ាំ ុងសពល ឬសម្កាយពីបាៃទទួលការថ្លទាំពី KFHP/H, តាមរសតៀតសម្ចើៃោ៉ា ងថ្ែលរមួាៃ 
សដ្ឋយផ្ទទ ល់ខែួៃ តាមទូរេ័ពទ ឬតាមពាក្យេុាំជ្ញម្ក្ដ្ឋេសាន ម។ (េូមសមើល ថ្ែនក្ 5.3 ៃិង 5.4 ខាងសលើ។) 

a. ទញយក្ព័ត្ា៌ៃក្មមវធិី ពីសរហទាំព័រ KFHP/H។ ចាតច់មែងពត័្ា៌ៃក្មមវធិីជ្ញ 
សអ្ ិចម្ត្ូវៃិចាៃសៅសលើសរហទាំពរ័រតេ់ MFA តាមអាេយដ្ឋឋ ៃ www.kp.org/mfa/nw។ 

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


  National Community Benefit 
 

ចណំងជជើងជោលការណ៍៖ ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុជវជជសាស្រ ត្  
(Medical Financial Assistance) 

ជលខជោលនជោបាយ៖ NATL.CB.307 

ក្រ្ួងម្ចា ្៖់ National Community Benefit កាលបរជិចេទម្ចនក្ប្ិទិធភាព៖  
ថ្ងៃទី 1 ខខមររា ឆ្ន  ំ2020 

អ្នរទទួលបនទ ុរ៖ ក្បធាន ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុជវជជសាស្រ ត្   ទំព័រ៖ 1 ថ្ន 28 

 

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved. 

b. សេនើេុាំពត័្៌ាៃក្មមវធិីជ្ញសអ្ ិចម្ត្ៃូចិ។ ចាតច់មែងជ្ញសអ្ ិចម្ត្ៃូចិនៃពត័្ា៌ៃក្មមវធិីអាចរក្បាៃសដ្ឋយ
ការសេនើេុាំតាមអ្ុីថ្ម៉ាលែងថ្ែរ។ 

c. ទទួលបាៃព័ត្៌ាៃក្មមវធិី ឬដ្ឋក្់ពាក្យេុាំសដ្ឋយផ្ទទ ល់។ ពត័្ា៌ៃក្មមវធិរីឺអាចរក្បាៃសៅឯនាយក្ដ្ឋឋ ៃ 
ទទួលអ្នក្ជាំងៃឺិងតៃទតេ់សរងាគ ោះតនាទ ៃស់ៅក្នុង Kaiser Foundation Hospitals ថ្ែលាៃរយសៅក្នុង 
ជាំពូក្ទី I, Kaiser Foundation Hospitals។ អ្នក្ម្តឹក្ាសោតល់ ក្ា៏ៃែងថ្ែរសៅឯមជឈមណឌ ល 
សវជជសារេត KP ៃងិអ្ោរការោិល័យសវជជសារេតសែើមបែីតល់ពត័្ា៌ៃក្មមវធិី ៃងិសែើមបកី្ាំណត្ឲ់្យបាៃឆ្ត ់
រហ័េៃូវេិទធទិទលួបាៃ MFA។ អ្នក្ម្តឹក្ាសោតល់ាៃសៅតាមមៃទីរពាបាលែូចខាងសម្កាម៖ 

Sunnyside Medical Center Westside Medical Center 

Rockwood Medical Office Cascade Park Medical Office 

East Interstate Medical Office Longview Kelso Medical Office 

  

d. សេនើេុាំពត័្៌ាៃក្មមវធិី ឬដ្ឋក្់ពាក្យេុាំតាមទូរេ័ពទ។ អ្នក្ម្តកឹ្ាសោតល់អាចរក្បាតាមទូរេ័ពទសែើមបែីតល់
ពត័្ា៌ៃ ក្ាំណត្េិ់ទធិទទួលបាៃ MFA ៃិងជួយ អ្នក្ជាំងឲឺ្យដ្ឋក្ព់ាក្យេុាំេម្ាត ់MFA។ អ្នក្ម្តឹក្ាអាច
ម្ត្ូវបាៃទក្ទ់ងតាម៖ 

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

 

e. សេនើេុាំពត័្៌ាៃក្មមវធិី ឬដ្ឋក្់ពាក្យេុាំតាមេាំតុម្ត្។ អ្នក្ជាំងអឺាចសេនើេុាំពត័្ា៌ៃក្មមវធិី ៃងិដ្ឋក្ព់ាក្យេុាំ 
េម្ាត ់MFA សដ្ឋយការដ្ឋក្ជូ់ៃពាក្យេុាំក្មមវធិី MFA ថ្ែលតាំសពញរចួសដ្ឋយសែាើតាមេាំតុម្ត្។ េាំសណើ េុាំ 
ៃិងពាក្យេុាំពត័្ា៌ៃអាចម្ត្ូវបាៃសែាើសៅ៖ 

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

 
f. ការតញ្ជូ ៃសដ្ឋយផ្ទទ ល់ៃូវពាក្យេុាំថ្ែលបាៃតាំសពញចត់េពវម្រត់។ ពាក្យេុាំថ្ែលម្ត្ូវបាៃតាំសពញចតេ់ពវ

ម្រតអ់ាចម្ត្ូវបាៃតញ្ជូ ៃសដ្ឋយផ្ទទ ល់សៅមៃទីរ KP ណមយួ។ 
 

V. ល័ក្ខខ័ណឌ វៃិិចឆយ័េិទធទិទលួបាៃ។ ម្បាក្ច់ាំណូលក្នុងម្រួសាររតេ់អ្នក្ជាំងឺ ម្ត្ូវបាៃយក្មក្ពិចរណ 
សៅសពលសធវើការក្ាំណត្អ់្ាំពីលក្ខណៈេមបត្តិទទួលបាៃ MFA។ (េូមសមើលថ្ែនក្ 5.6.1. ខាងសលើ។) 



  National Community Benefit 
 

ចណំងជជើងជោលការណ៍៖ ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុជវជជសាស្រ ត្  
(Medical Financial Assistance) 

ជលខជោលនជោបាយ៖ NATL.CB.307 

ក្រ្ួងម្ចា ្៖់ National Community Benefit កាលបរជិចេទម្ចនក្ប្ិទិធភាព៖  
ថ្ងៃទី 1 ខខមររា ឆ្ន  ំ2020 

អ្នរទទួលបនទ ុរ៖ ក្បធាន ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុជវជជសាស្រ ត្   ទំព័រ៖ 1 ថ្ន 28 

 

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved. 

a. ល័ក្ខខណ័ឌ វៃិចិឆយ័ការសធវើសត្េតម្បាក្ច់ាំណូល៖ រហូត្ែល់ចាំៃៃួ 400% 
នៃការថ្ណនាាំតនាទ ត្ក់្ម្មតិ្ម្ក្ីម្ក្េហពៃ័ធ 

 

VI. តារងការតញ្ចុ ោះត្នមែ។ ចាំៃៃួទកឹ្ម្បាក្ថ់្ែល KP រតិ្នលែពអី្នក្ជាំងថឺ្ែលាៃេិទធិទទួលបាៃជាំៃួយហិរញ្ញ វត្ថុ 
សវជជសារេតរឺថ្ែែក្សៅសលើម្តសេទនៃលក្ខខណ័ឌ វៃិិចឆយ័លក្ខណៈេមបត្តិទទួលថ្ែលម្ត្ូវបាៃសម្តើក្នុងការែតល់េិទធិែល់ 
អ្នក្ជាំងឺេម្ាតក់្មមវធិី។  

a. អ្នក្ជាំងតឺាំសពញបាៃតាមលក្ខខ័ណឌ វៃិិចឆយ័ការសធវើសត្េតម្បាក្់ចាំណូល។ 
អ្នក្ជាំងឺថ្ែលតាំសពញបាៃតាមល័ក្ខខណ័ឌ វៃិចិឆយ័សត្េតម្បាក្ច់ាំណូលៃឹងទទួលបាៃការតញ្ចុ ោះត្នមែថ្ែលថ្តង
ថ្ចក្សៅតាមក្ម្មតិ្តនាទ ត្ភ់ាពម្ក្ីម្ក្សៅសលើចាំថ្ណក្នៃការរិត្ម្បាក្េ់ម្ាតស់េវាក្មមថ្ែលម្ត្ូវបាៃែតល់ 
ថ្ែលអ្នក្ជាំងទឺទួលខុេម្ត្ូវ។ ចាំៃួៃទឹក្ម្បាក្ត់ញ្ចុ ោះត្នមែម្ត្ូវបាៃក្ាំណត្ស់ដ្ឋយម្បាក្ច់ាំណូលក្នុងម្រួសារ 
រតេ់អ្នក្ជាំងែូឺចខាងសម្កាម៖  

 

ភាររយតនាទ ត្ភ់ាពម្ក្ីម្ក្េហពៃ័ធ 
ការតញ្ចុ ោះត្នមែជាំៃយួហិរញ្ញ វត្ថុ ចតព់ ី រហូត្ែល់ 

0% - 200% តញ្ចុ ោះត្នមែ 100% 
201% - 300% តញ្ចុ ោះត្នមែ 100% 
301% - 350% តញ្ចុ ោះត្នមែ 50% 
351% - 400% តញ្ចុ ោះត្នមែ 25% 

 
b. អ្នក្ជាំងតឺាំសពញតាមល័ក្ខខ័ណឌ វៃិចិឆ័យការចាំណយសវជជសារេតខពេ់។ អ្នក្ជាំងឺថ្ែលតាំសពញបាៃតាម 

ល័ក្ខខណ័ឌ វៃិចិឆយ័ការចាំណយសវជជសារេតខពេ់ៃឹងទទលួបាៃការតញ្ចុ ោះត្នមែ 100% សលើការរតិ្នលែេម្ាត ់
សេវាក្មមថ្ែលម្ត្ូវបាៃែតល់ថ្ែលអ្នក្ជាំងឺទទួលខុេម្ត្ូវសៅសលើ។ 

  

VII. រយៈសពលនៃេិទធិទទួលបាៃមូលៃិធិ។ មលូៃធិិ MFA ចតស់ែតើមពកីាលតរសិចឆទនៃការយល់ម្ពម ឬកាលតរសិចឆទថ្ែល 
សេវាក្មមម្ត្ូវបាៃែតល់ ឬកាលតរសិចឆទថ្ែលឱេលម្ត្ូវបាៃថ្ចក្ចយ។ រយៈសពលនៃេិទធិទទួលបាៃ MFA រកឺ្នុងរយៈ
សពលថ្ែលាៃក្ាំណត្ម់យួត៉ាុសណណ ោះ។ (េូមសមើល ថ្ែនក្ 5.8.2 ខាងសលើ។) 

a. េិទធិទទួលបាៃអ្ត្ិតរាអាម្េ័យសលើរយៈសពលជ្ញក្ល់ាក្ម់យួ៖ 



  National Community Benefit 
 

ចណំងជជើងជោលការណ៍៖ ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុជវជជសាស្រ ត្  
(Medical Financial Assistance) 

ជលខជោលនជោបាយ៖ NATL.CB.307 

ក្រ្ួងម្ចា ្៖់ National Community Benefit កាលបរជិចេទម្ចនក្ប្ិទិធភាព៖  
ថ្ងៃទី 1 ខខមររា ឆ្ន  ំ2020 

អ្នរទទួលបនទ ុរ៖ ក្បធាន ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុជវជជសាស្រ ត្   ទំព័រ៖ 1 ថ្ន 28 

 

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved. 

i. មូលៃធិិេតងដ់្ឋរេម្ាតស់េវាក្មមាៃលក្ខណៈេមបត្តទិទលួ៖ រហូត្ែល់ 180 នលៃ ថ្ែលរមួាៃ
េមតុ្លយថ្ែលសៅេល់តចចុតបៃន ៃងិនលែថ្ែលសៅរងច់ាំ 

ii. មូលៃធិិាៃលក្ខណៈេមបត្តិទទួលថ្តតេៃមត្េម្ាតអ់្នក្ជាំងឺោម ៃធានារ៉ាតរ់ង៖ 30 នលៃ 

b. រយៈសពលេិទធទិទួលអ្ត្តិរាេម្ាតវ់រគនៃការពាបាល/វរគការថ្លទាំ៖ រហូត្ែល់ 180 នលៃ 

c. រយៈសពលេិទធទិទួលអ្ត្តិរាេម្ាតអ់្នក្ជាំងឺថ្ែលាៃលក្ខណៈេមបត្តិេកាត ៃុពលេម្ាតក់្មមវធិី 
ធានារ៉ាតរ់ងេុខភាពសាធារណៈៃិងឯក្ជៃ៖ រហូត្ែល់ 180 នលៃ 

d. រយៈសពលេិទធទិទួលបាៃអ្ត្តិរាិេម្ាតម់ូលៃិធឱិេលសាថ ៃមយួសពល៖ 30 នលៃ 
 

VIII. មូលដ្ឋឋ ៃរណនាចាំៃៃួទកឹ្ម្បាក្់ថ្ែលម្ត្វូបាៃសចញវកិ្័យត័ម្ត្ជ្ញទូសៅ (AGB)។ KFHP/H ក្ាំណត្អ់្ាំពី AGB 

េម្ាតក់ារថ្លទាំេសរងាគ ោះតនាទ ៃ ់ឫការថ្លទាំថ្ែលចាំបាចថ់្ែនក្សវជជសារេតសដ្ឋយសម្តើវធិីសារេតសមើលសម្កាយសដ្ឋយ 
ការរុណទឹក្ម្បាក្រ់ិត្នលែែុលេម្ាតក់ារថ្លទាំសៅៃងឹអ្ម្តារតេ់ AGB។ ពត័្ា៌ៃអ្ាំពអី្ម្តា AGB 

ៃិងការរណនារឺាៃសៅសរហទាំពរ័រតេ់ KFHP/H MFA តាមអាេយដ្ឋឋ ៃ www.kp.org/mfa/nw។ 

 

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

