
េគាលនេយាបាយជំនួយហិរញញ វតថ ុរបស់ Lifespan — េសចកត ីសេងខបជាភាសាសាមញញ  

េគាលនេយាបាយជំនួយហិរញញ វតថ ុរបស់ Lifespan (FAP) ផតល់ដល់អនកជំងឺែដលមានសិទធិទទួលបានេសវាកមម     
សេរងាគ ះបនាទ ន់ និងេសវាកមមែថទាសំុខភាពចំាបាច់ែផនកេវជជសារសត ដៃទេទៀតែដលបញច ុ ះតៃមលេដាយភាគ 

ឬទាងំរសងុែដលរតវូបានផតល់ជូនេដាយសាថ ប័នបុរតសមព ័នធ របស់ Lifespan។ 

សាថ ប័នបុរតសមព ័នធទាងំេនះរមួមានមនទ ីរេពទយ Rhode Island Hospital មនទ ីរេពទយ Miriam Hospital 

មនទ ីរេពទយ Newport Hospital មនទ ីរេពទយ Emma Pendleton Bradley Hospital (មនទ ីរេពទយ Bradley 

Hospital) Lifespan Physician Group, Inc., Gateway Healthcare, Inc., 

និងអងគភាពែដលជាប់ពាក់ព័នធសំខាន់ណាមួយែដលតពីេនះេទៅេហៅថា Lifespan។ 
អនកជំងឺែដលែសវងរកជំនួយហិរញញ វតថ ុរតូវែតដាក់ពាកយសុំកមម វធីិេនះ។ ព័ត៌មានលមអ ិតសត ីអំ
ពីេគាលនេយាបាយ និងដំេណើរការដាក់ពាកយរតូវបានសេងខបេនៅកន ុងទីេនះ។ 
 
េសវាកមមែដលមានសិទធិទទួលបាន៖ េសវាកមមែដលមានសិទធិទទួលបានរមួមានេសវាកមមសេរងាគ ះបនាទ ន់ 
ឬេសវាកមមែថទាសំុខភាពែដលចំាបាច់ែផនកេវជជសារសត ដៃទេទៀតែដលរតវូបានផតល់ជូន 

និងរតូវបានេចញវកិកយបរតគិតៃថលេដាយ Lifespan។ សូមកត់សមាគ ល់ថា FAP 

អនុវតតន៍ចំេពាះែតេសវាកមមែដលរតូវបានេចញវកិកយបរតគិតៃថលេដាយ Lifespan ែតប៉ុេណាណ ះ។ 
េសវាកមមដៃទេផសងេទៀតែដលរតវូបានេចញវកិកយបរតគិតៃថលដាច់េដាយែឡកេដាយអនកផតល់េសវាកមម
ែថទាសំុខភាពដៃទេផសងេទៀតដូចជារគូេពទយ ឬមនទ ីរពិេសាធន៍ែដលមិនជាប់ជាបុរតសមព ័នធជាមួយ 

Lifespan េទេនាះគឺមិនមានសិទធិទទួលបានេនៅេរកាម FAP េនាះេឡើយ។ 

 
អនកជំងឺែដលមានសិទធិទទួលបាន៖ ជាទូេទៅ 

ជនែដលមានសិទធិទទួលបានរមួមានបុគគលែដលរបាក់ចំណូលរគួសារសថ ិតេនៅ ឬទាបជាង 300% 

ៃនេគាលការណ៍ែណនំាអំពីភាពរកីរករបស់សហព័នធ  (FPG) ដូចែដលបានកំណត់េឡើង
េដាយរកសួងសុខាភិបាល និងេសវាកមមមនុសសរបស់សហរដឋអាេមរកិ។ 
ភាពមានសិទធិទទួលបានសរមាប់ជំនួយហិរញញ វតថ ុ
អនុញាញ តឲយអនកជំងឺែដលមានសិទធិទទួលបានការបញច ុ ះតៃមលេពញទាងំរសងុ 
ឬេដាយភាគដល់ការែថទារំបស់ពួកគាត់។ 
អនកជំងឺែដលមានសិទធិទទួលបាននឹងទទួលបានជំនួយហិរញញ វតថ ុែដលនឹងមិនរតូវ

បានេគេចញវកិកយបរតគិតៃថលេលើសពី “ចំនួនែដលជាធមមតារតវូបានេចញវកិកយបរតគិតៃថល” (AGB) 

េនាះេឡើយ។ េដាយេរបើរបាស់វធីិសារសត ទំនងនឹងេកើតមាន AGB 

ដូចែដលរតូវបានកំណត់េដាយេសវាកមមរបាក់ចំណូលៃផទកន ុង §501(r) រតូវបានកំ

ណត់ថាជាចំនួនែដលកមម វធីិ Medicare ឬ Medicaid 
នឹងសងមនទ ីរេពទយសរមាប់ការែថទាែំដលរតវូបានេចញវកិកយបរតគិតៃថល 

(រមួមានទាងំចំនួនែដលនឹងរតវូបានសងេដាយកមម វធីិ Medicare ឬ Medicaid និងចំនួនែដលអតាថ គា
ហកនឹងទទួលខុសរតវូេដាយផាទ ល់ខល នួកន ុងការបង់ទូទាត់េនៅកន ុងទរមង់ជាសហបង់ទូទាត់ 

សហធានារ៉ាប់រង និងការកាត់កង) 

របសិនេបើអនកជំងឺជាអតាថ គាហកៃនកមម វធីិបង់ចំណាយសរមាប់េសវាកមមរបស់កមម វធីិ Medicare ឬ 

Medicaid។ 
ករមិតជំនួយហិរញញ វតថ ុែដលអាចអនុញាញ តបានសរមាប់អនកជំងឺែដលមានសិទធិទទួលបានគឺមានដូចតេទៅ
េនះ៖ 

‐ ជំនួយហិរញញ វតថ ុទាងំរសងុរតវូបានផតល់ជូនដល់អនកជំងឺែដលមានចំណូលរគួសាររបស់គាត់

សថ ិតេនៅកន ុងរងវង់ 0% េទៅ 200% ៃន FPG (េគាលការណ៍ែណនំាអំពីភាពរកីរកសហព័នធ )។ 

មិនមានចំនួនណាមួយៃនេសវាកមមែដលផតល់ជូនេដាយ Lifespan 
រតវូបានេចញវកិកយបរតគិតរបាក់ពីអនកជំងឺេឡើយេនៅកន ុងដំេណើរេរឿងែបបេនះ។ 



‐ ជំនួយហិរញញ វតថ ុជាអេនល ើរតូវបានផតល់ជូនេទៅកាន់អនកជំងឺែដលមានចំណូលរគួសារសថ ិតេនៅ

កន ុងរងវង់ 201%-300% ៃន FPG (ៃនេគាលការណ៍ែណនំាអំពីភាពរកីរកសហព័នធ )។ 

សរមាប់អនកជំងឺែដលមានរបាក់ចំណូលសថ ិតេនៅកន ុងរងវង់ៃនចេនាល ះេនះ Lifespan 

នឹងេរបើរបាស់ AGB ជាចំនួនអតិបរមាែដលអាចេចញវកិកកយ

បរតគិតៃថលពីអនកជំងឺសរមាប់េសវាកមមែដលរតូវបានផតល់ជូនេដាយ Lifespan។  
កតាត មួយេផសងេទៀតែដលរតវូបានពិចារណាេនៅេពលកំណត់ជំនួយហិរញញ វតថ ុគឺរទពយសកមមរាវែដលកាន់កាប់ជា
កមមសិទធិេដាយអនកជំងឺ។ ឧទាហរណ៍ៃនរបេភទែបបអស់ទាងំេនះៃនរទពយសកមមរមួមានសាច់របាក់សុទធ 
ឬរទពយសកមមេផសងដៃទេទៀតែដលអាចបត រូបានយ៉ាងងាយរសួលេទៅជាសាច់របាក់សុទធ។ 
កមមសិទធិភាពៃនចំនួនជាក់លាក់មួយៃនរទពយស
កមមរាវអាចនឹងនំាមកនូវការបដិេសធមិនផតល់ជំនួយហរិញញ វតថ ុ 

េបើេទាះបីជាអនកជំងឺមានលកខណៈសមបតត ិរគប់រគាន់េនៅេរកាមការកំណត់ FPG 

(េគាលការណ៍ែណនំាអំពីភាពរកីរកសហព័នធ ) ែដលរតូវបានបករសាយេរៀបរាប់មុនេនះក៏េដាយ។ 
របសិនេបើអនកជំងឺបានលាតរតដាងេនៅកន ុងពាកយសុំជំនួយហិរញញ វតថ ុរបស់ពួកេគថាេគគាម នរបាក់ចំណូលរគួសា

រ េនាះែផនកេសវាកមមហិរញញ វតថ ុអនកជំងឺរបស់ Lifespan 

នឹងទាមទារព័ត៌មានែដលគំារទថាេតើតរមូវការរបចំាៃថងរតូវបានបំេពញបានេដាយរេបៀបណា។ Lifespan 
េធវ ើការរតួតពិនិតយេឡើងវញិនូវរាល់រគប់ពាកយសុំែដលបំេពញរចួរាល់ទាងំអស់ែដលរតវូបានដាក់ជូន 

េហើយកំណត់ភាពមានសិទធិទទួលជំនួយហិរញញ វតថ ុេដាយរសបេទៅតាម FAP របស់ Lifespan។ ពាកយ
សុំែដលមិនេពញេលញរគប់រជងុេរជាយនឹងមិនរតវូបានពិចារណាេឡើយ។ ែតយ៉ាងេនះកត ី 
អនកដាក់ពាកយសុំែដលដាក់ជូនពាកយសុំមិន
េពញេលញរគប់រជងុេរជាយរបស់ខល នួរតូវបានជរមាបជូនដំណឹងអំពីសាថ នភាពេនះេហើយរតវូបានផតល់នូវ   

ឱកាសេដើមបីផតល់នូវឯកសារ/ព័ត៌មានែដលមិនទាន់ដាច់េរសច 
ឬែដលបាត់ែដលចំាបាច់េដើមបីបំេពញដំេណើរការដាក់ពាកយសុំ។ 

 

រេបៀបដាក់ពាកយសុំ៖ FAP និងទរមង់ែបបបទពាកយសុំែដលពាក់ព័នធ របស់ Lifespan 
អាចនឹងទទួលយកបាន បំេពញ និងដាក់បញជ នូដូចតេទៅេនះ៖ 

1. FAP  និងឯកសារពាកយសុំរបស់ Lifespan 
គឺអាចរកបានេដាយការមកទទួលយកេដាយផាទ ល់េនៅទីតំាងណាមួយៃន

ទីតំាងសាថ ប័នមនទ ីរេពទយរបស់ Lifespan ដូចខាងេរកាម៖ 

 

- មនទ ីរេពទយ Rhode Island Hospital, ការយិាល័យជំនួយគំារទអនកជំងឺ 593   Eddy   Street, 

Providence, RI 02903 

- មនទ ីរេពទយ Miriam Hospital, ការយិាល័យជំនួយគំារទអនកជំងឺ 164  Summit  Avenue, 

Providence, RI 02906 

- មនទ ីរេពទយ Newport Hospital ការយិាល័យជំនួយគំារទអនកជំងឺ 11   Friendship   Street, 

Newport,  RI 02840 

- មនទ ីរេពទយ Bradley Hospital េសវាកមមហិរញញ វតថ ុអនកជំងឺ 1011 Veterans Memorial 

Parkway, East Providence, RI 02915 

 

FAP របស់ Lifespan 
ក៏អាចរកបានផងែដរតាមរយៈការេសន ើសុំតាមៃរបសណីយ៍េដាយេរបើរបាស់អាសយដាឋ ន
សាថ ប័នមនទ ីរេពទយណាមួយកន ុងចំេណាមអាសយដាឋ នសាថ ប័នមនទ ីរេពទយែដលរតវូបានរាយនាមខាង
េលើ។ អនកជំងឺក៏អាចចូលេមើលេគហទំព័រ https://www.lifespan.org/financial‐assistance‐0 
ផងែដរេដើមបីទទួលបានព័ត៌មាន និងទរមង់ែបបបទែដលចំាបាច់ទាងំអស់។ 
សំេណើរសុំឲយេផញើឯកសារតាម



ៃរបសណីយ៍អាចេធវ ើេឡើងបានេដាយេហៅទូរស័ពទេទៅកាន់ការយិាល័យេសវាកមមហិរញញ វតថ ុអនកជំងឺរបស់ 

Lifespan តាមរយៈេលខ 401-444-6949។ 

2. េផញើតាមៃរបសណីយ៍នូវពាកយសុំែដលរតវូបានបំេពញសពវរគប់ ឬយកេទៅជូនេដាយផាទ ល់ 

(េដាយមានរាល់រគប់ឯក

សារ/ព័ត៌មានទាងំអស់ែដលរតវូបានបញាជ ក់េនៅកន ុងេសចកត ីែណនំារបស់ពាកយសុំ) េទៅកាន់អាសយ

ដាឋ នសាថ ប័នមនទ ីរេពទយរបស់ Lifespan ណាមួយែដលរតវូបានរាយនាមខាងេលើ។ 

 

Lifespan បកែរប FAP ទរមង់ែបបបទដាក់ពាកយសុំ FAP និងេសចកត ីសេងខបជាភាសាសាមញញ ៃន FAP 
របស់ខល នួេទៅជា
ភាសាទីមួយរបស់របជាជនែដលមានសមតថភាពែផនកភាសាអង់េគលសមានករមិតែដលតំណាងឲយរបជាពល

រដឋតិចជាង 5% ឬ 1000 នាក់ៃនសហគមន៍ែដលរតវូបានបេរមើេដាយសាថ ប័នមនទ ីរេពទយ។ 

ព័ត៌មានទាងំអស់មានេនៅេលើេគហទំព័រតាមអាសយដាឋ ន https://www.lifespan.org/financial‐

assistance - ឬេនៅសាថ ប័នមនទ ីរេពទយ Lifespan ែដលរតវូបានរាយនាមកាលពីមុនមកេនះ។ 

 

ចំេពាះជំនួយ ឬសំណួរបែនថមេទៀត សូមេហៅទូរស័ពទេទៅកាន់ែផនកេសវាកមមហិរញញ វតថ ុអនកជំងឺរបស់ Lifespan 

តាមរយៈេលខ 401-444-6949។ របសិនេបើមកដល់េដាយផាទ ល់ សូមចូលមកេមើលទីតំាងសាថ ប័នមនទ ីរេពទយ 

Lifespan ណាមួយែដលមានរាយនាមខាងេលើេនៅចេនាល ះេម៉ាង 8:00 រពឹក-4:00 លាង ច 
ពីៃថងច័នទ រហូតដល់ៃថងសុរក។ 


