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គោលនគោបាយ
វាគឺជាជោលនជោាយរបស់ត្បព័នធសុខាេិាលបុនសឺែស (BSHSI)
ជ ើមបីផ្តល់ព័រ៌មានទាក្់ទងនឹងការអនុវរត ន៍សតីពីការជចញវ ិក្័ក យប័ត្រ
និងការត្បមូ លត្ាក្់សត្មាប់មនទ ីរជពទយធ្ៃ ន់ធ្ៃរជត្កាមត្បព័នធសុខាេិាលបុនសឺែស (BSHSI)។
ត្បព័នធសុខាេិាលបុនសឺែស (BSHSI)
ានជបត ជាាចិរតជ ើមបីធានា ល់ការទទួ លាននូ វជសវាខងទា ំសុែភាពចំាច់សត្មាប់ទា ំងអស់ោន។
ត្បព័នធសុខាេិាលបុនសឺែស (BSHSI) ពាាលអន ក្ ំងឺទា ំងអស់ មិនថាមានរ៉ាប់រង
ឬោមនធានារ៉ាប់រងជោយជសចក្ត ីថ្ងៃងនរូ ការជោរព និងក្ត ីអាណិរអាសូ រ
ចប់តំងពីជពលចូ លមនទ ីរជពទយ ការផ្តល់ជសវាក្មម ជពលជចញពីមនទ ីរជពទយ
និង ំជណើរការជចញវ ិក្ក ័យបត្រ និងការត្បមូ លត្ាក្់។ ជោលនជោាយជនុះ
ត្រូវានត្ាងជោយមានជោលបំណងបំជពញរត្មូវការជៅក្នុងខផ្នក្501(r)
ថ្នត្ក្មងវ ិកាចំណូលថ្ផ្ទ ក្នុងឆ្នំ1986 ជោយត្សបតមជោលនជោាយ ំនួយហិរញ្ញ វរថុអនក្ ំងឺ
ខ លានខក្រត្មូវទាក្់ទងនឹង ំនួយហិរញ្ញ វរថុ និងជោលនជោាយខងទា ំជវ ជ សាត្សត ត្ោអាសនន
ការក្ំណរ់ការគិរថ្ងៃចំជាុះអន ក្ខ លមានសិទធិទទួ លាន ំនួយហិរញ្ញ វរថុ
និងការទូ រទារ់សមជហរុផ្ល និងការត្បឹងខត្បងត្បមូ លត្ាក្់ ត្រូវានបក្ត្សាយជៅតម។
វវ ិលលព
ជោលនជោាយជនុះអនុវរត ចំជាុះត្បព័នធសុខាេិាលបុនសឺែស (BSHSI) ធ្ៃ ន់ធ្ៃរ
និងបនទ ប់សជត្្រុះបនាទន់ជោយឥរគិរថ្ងៃ។
បញ្ជ ីប រ ិកាារទា ំងជនាុះត្រូវានរ ួមបញ្ចល
ូ ជៅចុងបញ្ច ប់ថ្នជោលនជោាយជនុះ។
ភានក្់្រត្បមូ លត្ាក្់ខ លជធ្វ ើការក្នុងនាមត្បព័នធសុខាេិាលបុនសឺែស (BSHSI)
នឹងជោរពនិងោំត្ទ ល់ការអនុវរត ន៍ត្បមូ លត្ាក្់របស់ត្បព័នធសុខាេិាលបុនសឺែស (BSHSI)
ូ ចខ លានខចងខាងជត្កាម។ លុុះត្តខរមានការបជាកជក្់ជផ្ទងជទ រ
ជោលនជោាយជនុះមិនអនុវរត ចំជាុះត្គូជពទយ ឬអន ក្ផ្តល់ជសវាជវ ជ សាស្តសត ថ្ទជទ រជទ
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រ ួមបញ្ចល
ូ ទា ំង បុខនត មិនក្ំណរ់ចំជាុះត្គូជពទយបនទ ប់សជត្្រុះបនាទន់ អន ក្ឯក្ជទសខាងថានស
ំ ព ឹក្
អន ក្ជវ ជ បណឌិរ ំនាញក្មម រសម ី អន ក្ពាាល ំងឺ និងអន ក្ ំនាញជរគវ ិទូ ។
គេតុផល
ជហរុផ្លសត្មាប់នីរិ វ ិធ្ីជនុះគឺសត្មាប់ត្បព័នធសុខាេិាលបុនសឺែស (BSHSI)
ជ ើមបីជចញវ ិក្ក ័យបទូ ទារ់ពីអនក្ធានា និងអន ក្បង់ត្ាក្់ភាគីទីបីខ លត្រឹមត្រូវ
និងត្សបតមចាប់ និងបទបជាកជនានា។
ត្បព័នធសុខាេិាលបុនសឺែស (BSHSI)
និងទីភានក្់្រចុុះក្ិចចសនាត្បមូ លនឹងធានាថាជសវាខ លានផ្តល់ ូ ន
អនុជោមជៅតមចាប់សហព័នធ រ ឋ និងចាប់ជារិ បទបជាកជ និង វ ិធានត្គប់ត្គងជសវាក្មម
រ ួមទា ំងការអនុវរត ន៍ត្បមូ លបំណុលសមរមយ (FDCPA)។
ជៅក្នុងក្ិចចត្ពមជត្ពៀងរបស់ែល ួនជាមួ យត្បព័នធសុខាេិាលបុនសឺែស (BSHSI)
ទីភានក្់្រត្បមូ លត្ាក្់នីមួយៗនឹងត្រូវយល់ត្ពមពាាលទា ំងអស់ បុគរលិក្ និងថ្ គូ អា ីវក្មម
ជោយត្សបតមជបសក្មម និងរថ្មៃ ថ្នត្បព័នធសុែភាពបុនសឺែស (Bon Secours)។
ជលើសពីជនុះជទ រ
ទីភានក្់្រត្បមូ លត្ាក្់នីមួយៗត្រូវធានាថាវានឹងជត្បើត្ាស់ការអនុវរត ន៍ឧសាហក្មម លអបំផ្ុរក្នុង
ផ្តល់ជសវាក្មម ។
ត្បព័នធសុខាេិាលបុនសឺែស (BSHSI)
នឹងែិរែំត្បឹងខត្បងឱ្យានសមត្សបជ ើមបីធានាថាព័រ៌មានអំពីក្មម វ ិធ្ី ំនួយហិរញ្ញ វរថុរបស់ជយើ
ង និងលទធភាពរបស់វា ត្រូវានផ្ទពវ ផ្ាយោងចាស់ោស់
និងត្រូវានផ្ទពវ ផ្ាយោងទូ លំទូោយ ល់សាធារណ ន។
ជោលនជោាយនិងាក្យជសន ើសុំ ំនួយហិរញ្ញ វរថុរបស់ជយើង ការសជងា បភាសាធ្មម ត
និងជោលការណ៍ការជចញវ ិក្ក យបត្រនិងការត្បមូ លត្ាក្់
អាចជមើលឬទាញយក្ានជៅwww.fa.bonsecours.com។ តមការជសន ើសុំ
បុគរលមានក្់ៗនឹងត្រូវានផ្តល់ ូ ននូ វជោលនជោាយ និងាក្យជសន ើសុំ ំនួយហិរញ្ញ វរថុ
សជងា បភាសាធ្មម ត
និងជោលនជោាយជចញវ ិក្ក ័យបត្រនិងការត្បមូ លត្ាក្់របស់ជយើងជោយឥរគិរថ្ងៃ ល់ពួក្
ជគ។ ត្បសិនជបើត្រូវានជសន ើសុំ ត្បព័នធសុខាេិាលបុនសឺែស (BSHSI)
ក្៏នឹងផ្តល់ ូ ននូ វបុគរលជាមួ យអាសយោឋនជគហទំព័រ ំនួយហិរញ្ញ វរថុរបស់ជយើងផ្ងខ រ។
បុគរលមានក្់ៗក្៏អាចទទួ លាន
និងទទួ លាន ំនួយក្នុងការបំជពញាក្យជសន ើសុំ ំនួយខផ្ន ក្ហិរញ្ញ វរថុពីក្ខនៃ ងចុុះជ្មុះ
ពីអនក្ផ្តល់ត្បឹក្ាហិរញ្ញ វរថុ ឬការ ិោល័យគិរលុយ។ ទីត្បឹក្ាហិរញ្ញ វរថុ
ឬការ ិោល័យគិរលុយត្រូវានសថ ិរជៅក្នុងរំបន់ចុុះជ្មុះអន ក្ ំងឺ។
បុគរលអាចឈប់ជៅរុពរ៌មានណារបស់ជយើងណាមួ យ ខ លមានជៅក្នុងមនទ ីរជពទយនីមួយៗ
ូ ចខ លានរយជៅចុងបញ្ច ប់ថ្នជោលនជោាយជនុះ
ជ ើមបីជសន ើសុំ ំនួយក្នុងការរក្ទីត្បឹក្ាហិរញ្ញ វរថុ ឬការ ិោល័យគិរលុយ។
បុគរលមានក្់អាចទទួ លានចាប់ចមៃ ងថ្នាក្យជសន ើសុំ ំនួយហិរញ្ញ វរថុនិងជោលនជោាយ
សជងា បភាសាសាមញ្ញ និងជោលនជោាយការជចញវ ិក្ក ័យបត្រទូ រទារ់
និងការត្បមូ លត្ាក្់របស់ជយើងជោយឥរគិរថ្ងៃតមត្បអប់សំបុត្រ
តមរយៈការជៅទូ រស័ពទជៅខផ្នក្ជសវាក្មម អរិងិ នរបស់ជយើងជលែ (ក្នុងត្ស ុក្) 804-342-1500
ឬជលែទូ រស័ពទ (ឥរគិរថ្ងៃ ) 877- 342-1500។
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និយមន័យ
ចំនួនទឹក្ត្ាក្់ខ លជចញវ ិក្ក យបត្រជាទូ ជៅ (AGB) ចំនួនទឹក្ត្ាក្់ខ លជចញវ ិក្ក យបត្រជាទូ ជៅ មានន័យថា
ចំនួនត្ាក្់ខ លត្រូវានគិរពីអនក្ ំងឺជាទូ ជៅ សត្មាប់ជសវាសជត្្រុះបនាទន់
និងជសវាជវ ជ សាស្តសតចំាច់ ខ លមានការធានារ៉ាប់រងសត្មាប់ជសវាក្មម ខបបជនុះ។
ការគិរថ្ងៃ សត្មាប់អនក្ ំងឺខ លមានសិទធិទទួ លាន ំនួយហិរញ្ញ វរថុត្រូវានក្ំណរ់មិនជលើសពីចំ
នួ នទឹក្ត្ាក្់ខ លជចញវ ិក្ក យបត្រជាទូ ជៅ (“AGB”) សត្មាប់ជសវាក្មម ខបបជនុះ។
ការគិរថ្ងៃទា ំងជនុះគឺខផ្អក្ជលើចំនួនទឹក្ត្ាក្់ខ លានអនុជាកញរជាមធ្យមពីជមឌីខែរ
(Medicare) និងអន ក្បង់ត្ាក្់ាណិ ជ ក្មម សត្មាប់ការសជត្្រុះបនាទន់
និងការខងទា ំចំាច់ខផ្នក្ជវ ជ សាស្តសត ថ្ទជទ រ។
ចំនួនទឹក្ត្ាក្់ខ លត្រូវានអនុជាកញររ ួមបញ្ចល
ូ ទា ំងចំនួនខ លត្ក្ ុមហុនធានារ៉ាប់រងនឹងត្រូវប
ង់ និងត្បសិនជបើមាន បុគរលឯក្ នត្រូវទទួ លែុសត្រូវជោយែល ួនឯងសត្មាប់ការបង់ត្ាក្់។
ចំនួនទឹក្ត្ាក្់ខ លជចញវ ិក្ក យបត្រជាទូ ជៅ (AGB) ត្រូវានគណនាជោយគិរជាមធ្យមថ្ន 26
CFR §1.501(r) ខ លអាចនឹងមានការផ្លៃស់បតរតមរយៈកាល។
ូ
សូ មជមើលឧបសមព ័នធ A
សត្មាប់ព័រ៌មានបខនថ មទាក្់ទងនឹងចំនួនទឹក្ត្ាក្់ខ លជចញវ ិក្ក យបត្រជាទូ ជៅ (AGB)។
ភានក្់្រត្បមូ លត្ាក្់ - "ភានក្់្រត្បមូ លត្ាក្់"
គឺជាអងរ ភាពណាមួ យខ លានចូ លរ ួមជោយមនទ ីរជពទយ ជ ើមបីត្បរិបរត ិ
ឬត្បមូ លការបង់ត្ាក្់ពីអនក្ធានា។
រយៈជពលថ្នការជសន ើសុំ - រយៈជពល
ការោក្់ាក្យជសន ើសុំសត្មាប់អនក្ធានាក្នុងការសុំ ំនួយហិរញ្ញ វរថុ
ចប់ជផ្តើមបនាទប់ពីកាលបរ ិជចេ ទបង់ត្ាក្់ វ ិក្ក ័យប័ត្រជាជលើក្ ំបូង
និងបញ្ច ប់ក្នុងរយៈជពល240ថ្ងៃ បនាទប់ពីកាលបរ ិជចេ ទជចញវ ិក្ក ័យបត្រទូ រទារ់ជលើក្ ំបូង
ឬោងជោចណាស់30ថ្ងៃជត្កាយពីត្បព័នធសុខាេិាលបុនសឺែស (BSHSI)
ផ្តល់ ូ នអន ក្ធានាជោយមានជាោយលក្ា ណ៍អក្ទរពីថ្ងៃ ផ្ុរក្ំណរ់មួយ
និងក្ំណរ់ថ្ងៃ ខ លអាចនឹងមានសក្មម ភាពត្បមូ លត្ាក្់ វ ិសាមញ្ញ ECA(s) ជក្ើរមានជ ើង។
ត្បសិនជបើអនក្ ំងឺត្រូវានអនុម័រសត្មាប់ ំនួយហិរញ្ញ វរថុ
ការធានារ៉ាប់រងរបស់ពួក្ជគមានសុពលភាពរយៈជពល240ថ្ងៃថ្នគណនីជបើក្ចំហរនិងោមនបំណុ
ល និង240ថ្ងៃជត្កាយថ្ងៃោក្់ាក្យជសន ើសុំ។ អន ក្ ំងឺខ លានអនុម័រជលើ ំនួយហិរញ្ញ វរថុ
ខ លត្រលប់មក្រក្ជសវាក្ំ ុ ងជពល240ថ្ងៃថ្នការអនុម័ររបស់ពួក្ជគនឹងត្រូវានពិនិរយជមើល
សត្មាប់ក្មម វ ិធ្ីធានារ៉ាប់រងសុែភាពសហព័នធ រ ឋ
ឬក្មម វ ិធ្ីធានារ៉ាប់រងសុែភាពក្នុងក្ំ ុ ងជពលមក្មត ងៗ។
ក្មម វ ិធ្ី ំនួយហិរញ្ញ វរថុត្បព័នធសុខាេិាលបុនសឺែស (BSHSI) មិនខមនជាការធានារ៉ាប់រងជទ។
ការសនម រ់ ំនួយហិរញ្ញ វរថុ ជៅជពលខ លបុគរលខ លោមនធានារ៉ាប់រងអាចមានលក្ា ណៈសមបរត ិត្គប់ត្ោន់ក្នុងការទទួ ល ំនួ
យហិរញ្ញ វរថុ
បុខនត បុគរលមានក្់ជនាុះមិនានផ្តល់ឯក្សារោំត្ទខ លត្រូវការជ ើមបីបជងក ើរសិទធិខបបជនុះ។
ក្នុងក្រណីជនុះ ត្ាក្់ចំណូលាន់សាមនរបស់អនក្ ំងឺ និង/ឬ
ចំនួនក្ត្មិរភាពត្ក្ីត្ក្សហព័នធអាចនឹងត្រូវានផ្តល់តមរយៈត្បេពជផ្ទងៗ
ូ ចជាភានក្់្រឥណទាន
ខ លនឹងផ្ត ល់នូវេសតុតងត្គប់ត្ោន់ជ ើមបីផ្តល់ភាពត្រឹមត្រូវ ល់អនក្ ំងឺនូវ ំនួយហិរញ្ញ វរថុ។
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សិទធិទទួ លានការសនម រ់ត្រូវានក្ំណរ់ជៅតមក្រណីនីមួយៗ
ជហើយមានត្បសិទធិភាពសត្មាប់ខរវគរ ខងទា ំសុែភាពជនាុះ។
សក្មម ភាពត្បមូ លត្ាក្់ វ ិសាមញ្ញ (ECA)វ-វជបើជោងតមបទបជាកជរបស់
សក្មម ភាពត្បមូ លត្ាក្់ វ ិសាមញ្ញ (ECA) គឺមាន ូ ចខាងជត្កាម៖
 លក្់បំណុលរបស់បុគរលមានក្់ជៅឱ្យភាគីជផ្ទងជទ រ
 ការរយការណ៍មិនលអ ជៅភានក្់្ររយការណ៍ឥណទាន ឬការ ិោល័យឥណទាន
 ការជចទត្បកាន់ ការ ិជសធ្
ឬទាមទារការបង់ត្ាក្់មុនជពលផ្តល់ការខងទា ំជវ ជ សាស្តសតចំាច់
ជោយសារខរការមិនបង់ត្ាក្់សត្មាប់ការខងទា ំពីមុនមក្
 សក្មម ភាពខ លរត្មូវឱ្យមាន ំជណើរការផ្ល វូ ចាប់ រ ួមបញ្ចល
ូ ទា ំងបុខនត មិនក្ំណរ់ត្រឹម៖
o ោក្់សិទធិឃារ់ទុក្ជលើអចលនត្ទពយ
o ការរ ឹរបនត ឹងជលើត្ទពយសមបរត ិពិរត្ាក្
o ភាជប់ឬ រ ឹបអូ សគណនីធ្នាោរ ឬត្ទពយសមបរត ិផ្លទល់ែល ួនជផ្ទងជទ រ
o ចប់ជផ្តើមសក្មម ភាពបណតឹងសុី វ ិលត្បឆ្ំងនឹងបុគរលមានក្់
o បណា
ត លជអាយមានការចប់ែល ួនបុគរលមានក្់
o បណា
ត លឱ្យបុគរលមានក្់កាៃយជាត្បធានបទថ្ន ីការប្រប់ថ្នការភាជប់រងកា
យ
o ការរុបខរងត្ាក្់ឈន ួលរបស់បុគរលមានក្់
ការោក្់ាក្យបណតឹងជៅក្នុង ំជណើរការក្ទ័យធ្នមិនខមនជាសក្មម ភាពត្បមូ លត្ាក្់ វ ិសាមញ្ញ
(ECA)
ជទ។
អន ក្ធានា - អន ក្ ំងឺ អន ក្ខងទា ំ
ឬអងរ ភាពខ លទទួ លែុសត្រូវក្នុងការបង់ថ្ងៃ វ ិក្័យប័ត្រខងទា ំសុែភាព។
ក្មម វ ិធ្ី ំនួយហិរញ្ញ វរថុសត្មាប់អនក្ មៃ ឺ (FAP) ក្មម វ ិធ្ីខ លានរចនាជ ើងជ ើមបីការ់បនថ យរុលយភាពអន ក្ធានាខ លាន ំាក្់។
ក្មម វ ិធ្ីជនុះត្រូវានផ្ត ល់ ូ នអន ក្ធានា ខ លោមនធានារ៉ាប់រង
និងមានធានារ៉ាប់រងមិនត្គប់ត្ោន់ និងសត្មាប់នរណាមានក្់ខ លបង់ជពញ
ឬមួ យចំខណក្ថ្នការពវ ក្ិចចហិរញ្ញ វរថុ ខ លអាចបងក ឱ្យមានភាពលំាក្ខាងហិរញ្ញ វរថុហួសជហរុ។
សក្មម ភាពត្បមូ លត្ាក្់ វ ិសាមញ្ញ ECA ខ លានអនុជាកញរិ - ជទាុះបីជាសក្មម ភាពធ្ំៗ
ត្រូវានោក្់ចូលជាត្បជេទសក្មម ភាពត្បមូ លត្ាក្់ វ ិសាមញ្ញ (ECAs) ក្៏ជោយ
មានខរសក្មម ភាពមួ យគរ់ខ លត្បព័នធសុខាេិាលបុនសឺែស (BSHSI) ខ លត្រូវជធ្វ ើ គឺ
ការរយការណ៍មិនលអ ជៅភានក្់្ររយការណ៍ឥណទាន ឬការ ិោល័យឥណទាន
ត្បសិនជបើចំាច់។
អន ក្បង់ត្ាក្់ររីយ ន - ជាអងរ ភាពមួ យជត្ៅពីអនក្ ំងឺ (ភាគីទីមួយ)
ឬអន ក្ផ្តល់ជសវាខងទា ំសុែភាព (ភាគីទីពីរ)
ខ លចូ លរ ួមក្នុងការផ្តល់ត្ាក្់សត្មាប់ជសវាក្មម សុែភាពផ្លទល់ែល ួន។
ធានារ៉ាប់រងមិនត្គប់ - បុគរលមានក្់ខ លមានការធានារ៉ាប់រង
បុខនតត្រូវានគិរថ្ងៃ សរុបសត្មាប់ជសវាក្មម ខ លរ ួមទា ំងជសវាោមនខចងក្នុងធានារ៉ាប់រង
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ជោយជោងតមគជត្មាងអរថត្បជោ ន៍របស់ពួក្ជគ។ ឧទាហរណ៏រ ួមបញ្ចល
ូ ទា ំង
បុខនត មិនត្រូវានក្ំណរ់ត្រឹម៖ ឱ្សងជមឌីខែរ (Medicare) ត្គប់ត្គងជោយែល ួនឯង
ជត្បើ ល់អរថត្បជោ ន៍អរិប រ ិមា អន ក្សត្មាក្សត្មាលក្ូ ន ជាជ ើម។
ោមនធានារ៉ាប់រង - អន ក្ ំងឺខ លោមនធានារ៉ាប់រង។
នីតិ វ ិធី
ជសចក្ត ីខងៃងការណ៍
អន ក្ធានាអាចជសន ើសុំរាយការណ៍ជរ បរប់មួយក្នុងគណនីរបស់ពួក្ជគជៅជពលណាក្៏ាន
ជោយមិនគិរថ្ងៃ។
វ ិវាទ
អន ក្ធានាអាចបត ឹង ំទាស់ជលើចំណុចរយមុែមួ យ
ឬការទូ រទារ់ត្ាក្់ជៅជលើ វ ិក្ក ័យបត្ររបស់ពួក្ជគ។
អន ក្ធានាអាចផ្ត ចជផ្ត
ួ
ើម វ ិវាទជាោយលក្ា ណ៍អក្ទរ
ឬតមរយៈទូ រស័ពទជាមួ យអន ក្រំណាងជសវាក្មម អរិងិ ន។
ត្បសិនជបើអនក្ធានាជសន ើសុំឯក្សារាក្់ព័នធនឹង វ ិក្ក ័បត្ររបស់ែល ួន
សមា ិក្បុគរលិក្នឹងែិរែំត្បឹងខត្បងសមជហរុផ្លជ ើមបីផ្តល់ឯក្សារខ លានជសន ើសុំ ល់អនក្
ធានាក្នុងរយៈជពលបីថ្ងៃថ្នថ្ងៃជធ្វ ើការ។
វ ត របស់ វ ិក្ក ័យប័ត្រវ
វ ត វ ិក្័យប័ត្ររបស់ត្បព័នធសុខាេិាលបុនសឺែស (BSHSI)
ចប់ជផ្តើមពីកាលបរ ិជចេ ទថ្នជសចក្ត ីខងៃងការណ៍ទីមួយ។ ត្បព័នធសុខាេិាលបុនសឺែស
(BSHSI)
ជធ្វ ើការត្បឹងខត្បងសមជហរុផ្លជ ើមបី ូ ន ំណឹង ល់អនក្ធានាអំពីក្មម វ ិធ្ី ំនួយហិរញ្ញ វរថុ
សត្មាប់អនក្ ំងឺ (FAP) របស់ជយើង
និងរជប បខ លពួ ក្ជគអាចទទួ លាន ំនួយក្នុងការបំជពញនូ វាក្យជសន ើសុំ ំនួយហិរញ្ញ វរថុ
។ ក្នុងអំ ុ ងជពលវ ត វ ិក្ក ័យប័ត្រទូ រទារ់ត្ាក្់ អន ក្ធានាអាចទទួ លានការែលជៅ
ជសចក្ត ីខងៃងការណ៍ និងលិែិរជ ើមបីត្បរិបរត ិការត្បមូ លត្ាក្់
និងជ ើមបី ួ យអន ក្ធានាជបើមានសំណួរណាមួ យខ លទាក្់ទងនឹងក្មម វ ិធ្ី ំនួយហិរញ្ញ វរថុ
(FAP) របស់ជយើង។ ត្បព័នធសុខាេិាលបុនសឺែស (BSHSI) ក្៏រ ួមបញ្ចល
ូ ផ្ងខ រនូ វ
ថ្នជសចក្ត ីខងៃងរបស់ែល ួន និងសំបុត្រនីមួយៗ អំពី វ ិធ្ីទូទារ់ ជត្មើសទូ ទារ់
ជគហទំព័រជវបសាយ ំនួយហិរញ្ញ វរថុ និងជលែទូ រស័ពទសត្មាប់ជសវាក្មម អរិងិ ន។
ខាងជត្កាមជនុះគឺជាកាលវ ិភាគថ្នជសចក្ត ីខងៃង និងលិែិរ៖
 ជសចក្ត ីខងៃងការណ៍ត្រូវានបញ្ជន
ូ ជៅអន ក្ធានាជៅជពលខ លមានរុលយភាព
ត្រូវានក្ំណរ់ថា ំាក្់ជោយអន ក្ធានា
 លិែិរតមោនបនត បនាទប់ត្រូវានបញ្ជន
ូ 30ថ្ងៃ
បនាទប់ពីកាលបរ ិជចេ ទជៅជលើជសចក្ត ីខងៃងការណ៍ ូ ន ំណឹង ល់អនក្ធានាថា
គណនីរបស់ពួក្ជគហួ សក្ំណរ់
 លិែិរទីពីរត្រូវានជផ្ាើ30ថ្ងៃ ជត្កាយលិែិរទីមួយ
ូ ន ំណឹង ល់អនក្ធានាគណនីរបស់ពួក្ជគគឺហួសក្ំណរ់
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លិែិរទីបីនិងចុងជត្កាយត្រូវានជផ្ាើ30ថ្ងៃ ជត្កាយពីលិែិរទីពីរ
ូ ន ំណឹង ល់អនក្ធានាថាគណនីរបស់ពួក្ជគហួ សក្ំណរ់ធ្ៃន់ធ្ៃរ
ជហើយគណនីអាចត្រូវានបញ្ជន
ូ ជៅភានក្់្រត្បមូ លត្ាក្់។
ជៅថ្ងៃទី 120 ថ្នវ ត វ ិក្ក ័យប័ត្រទូ ទារ់ត្ាក្់
គណនីរបស់អនក្ធានាត្រូវានោក្់ជាមួ យភានក្់្រត្បមូ លត្ាក្់ចមបង
ត្បសិនជបើអនក្ធានាជៅខរមិនទាន់ទូទារ់
ជហើយមិនានទទួ លាក្យជសន ើសុំ ំនួយហិរញ្ញ វរថុជទ។
ជៅថ្ងៃ 300ថ្នវ ឋ របស់ វ ិក្ក ័យបត្រទូ ទារ់
គណនីរបស់អនក្ធានាត្រូវានោក្់ជាមួ យភានក្់្រត្បមូ លត្ាក្់ទីពីរ
ត្បសិនជបើរុលយភាពអន ក្ធានាជៅខរមិនទាន់បង់
និងាក្យជសន ើសុំ ំនួយហិរញ្ញ វរថុជនាុះជទ។
ជៅថ្ងៃទី480ថ្នវ ត របស់ វ ិក្ក ័យបត្រ
គណនីរបស់អនក្ធានាត្រូវានោក្់ជាមួ យភានក្់្រត្បមូ លត្ាក្់ទីបី
ត្បសិនជបើសមរុលយអន ក្ធានាជៅខរមិនានបង់
និងមិនានជគជសន ើសុំ ំនួយហិរញ្ញ វរថុជទ។

សក្មម ភាពត្បមូ លត្ាក្់ វ ិសាមញ្ញ (ECA)
ត្បព័នធសុខាេិាលបុនសឺែស (BSHSI) និងថ្ គូ របស់ទីភានក្់្រត្បមូ លត្ាក្់របស់ែល ួន
អាចជធ្វ ើសក្មម ភាពត្បមូ លត្ាក្់ វ ិសាមញ្ញ (ECA)
ជៅក្នុងទត្មង់ថ្នការរយការណ៍ជៅការ ិោល័យឥណទាន។ ត្បព័នធសុខាេិាលបុនសឺែស
(BSHSI)
និងថ្ គូ របស់ទីភានក្់្រត្បមូ លត្ាក្់របស់ែល ួននឹងមិនជធ្វ ើសក្មម ភាពត្បមូ លត្ាក្់ វ ិសាម
ញ្ញ (ECA) ត្បឆ្ំងនឹងអន ក្ធានាជោយមិនានែិរែំត្បឹងខត្បងសមជហរុផ្ល
ជ ើមបីក្ំណរ់ពីសិទធិទទួ លាន ំនួយហិរញ្ញ វរថុរបស់អនក្ធានាជនាុះជទ។ ជាពិជសស
អន ក្ធានានឹង៖
 ត្រូវាន ូ ន ំណឹងជាោយលក្ា ណ៍អក្ទររយៈជពល
30ថ្ងៃមុនជធ្វ ើសក្មម ភាពត្បមូ លត្ាក្់ វ ិសាមញ្ញ (ECA)
ជោយថ្ គូ ភានក្់្រត្បមូ លត្ាក្់។
 ត្រូវាន ូ ន ំណឹងជាោយលក្ា ណ៍អក្ទរអំពីរយៈជពលខ លសក្មម ភាពត្បមូ លត្ា
ក្់ វ ិសាមញ្ញ (ECA) នឹងចប់ជផ្តើម។
 ទទួ លានការ ូ ន ំណឹងជាោយលក្ា ណ៍អក្ទរថាមាន ំនួយហិរញ្ញ វរថុសត្មាប់បុគរ
លខ លមានសិទធិត្គប់ត្ោន់។
 ត្រូវានផ្តល់នូវចាប់ចមៃ ងថ្នជសចក្ដ ីសជងា បភាសាធ្មម តថ្នក្មម វ ិធ្ី ំនួយហិរញ្ញ វ
រថុ (FAP)។
ថ្ គូ ភានក្់្រត្បមូ លត្ាក្់ត្បព័នធសុខាេិាលបុនសឺែស (BSHSI)
នឹងែិរែំត្បឹងខត្បងក្នុងការ ូ ន ំណឹងជៅអន ក្អន ក្ធានាអំពីក្មម វ ិធ្ី ំនួយហិរញ្ញ វរថុ
(FAP) និង វ ិធ្ីខ លពួ ក្ជគអាចទទួ លាន ំនួយ។ អន ក្ធានានឹងមានរយៈជពល30ថ្ងៃ
ជ ើមបីជសន ើសុំ ំនួយហិរញ្ញ វរថុ
បនាទប់ពីភានក្់្រត្បមូ លត្ាក្់ ូ ន ំណឹងជាោយលក្ា ណ៍អក្ទរខ លក្ំណរ់ថ្ងៃផ្ុរក្ំណរ់
ជ ើមបីចប់ជផ្ត ើមសក្មម ភាពត្បមូ លត្ាក្់ វ ិសាមញ្ញ (ECA) អន ក្ធានា។
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ោមនសក្មម ភាពត្បមូ លត្ាក្់ វ ិសាមញ្ញ (ECA) ក្នុងក្ំ ុ ងជពលោក្់ាក្យជសន ើសុំ ំនួយហិរញ្ញ វរថុ
ត្បព័នធសុខាេិាលបុនសឺែស (BSHSI) និងថ្ គូ ភានក្់្រត្បមូ លត្ាក្់
នឹងមិនបនត សក្មម ភាពត្បមូ លត្ាក្់ វ ិសាមញ្ញ (ECA)
មក្ជលើអនក្ធានាខ លានោក្់ាក្យជសន ើសុំ ំនួយហិរញ្ញ វរថុជទ។
ត្បសិនជបើមានការក្ំណរ់ថាអន ក្ធានាមានលក្ា ណៈសមបរត ិត្គប់ត្ោន់សត្មាប់ ំនួយហិរញ្ញ
វរថុ ជហើយអន ក្ធានាានជធ្វ ើការទូ ទារ់ ត្បព័នធសុខាេិាលបុនសឺែស (BSHSI)
នឹងខសវ ងយល់ថាជរើគណនីជផ្ទងជទ រ ខ លាក្់ព័នធជាមួ យអន ក្ធានា
មានសមរុលយខ លជសសសល់ខ លោមនលក្ា ណៈត្គប់ត្ោន់សត្មាប់ ំនួយហិរញ្ញ វរថុខ រឬជទ
។ ត្បសិនជបើគណនីខ លមានរុលយភាពជសសសល់ត្រូវានរក្ជែើញ
ត្បព័នធសុខាេិាលបុនសឺែស (BSHSI) នឹងទាក្់ទងអន ក្ធានា
តមរយៈលិែិរ ូ ន ំណឹង ល់អនក្ធានាថាការទូ ទារ់ខ លានជធ្វ ើជ ើងជៅជលើគណនីខ
លានអនុម័រសត្មាប់ ំនួយហិរញ្ញ វរថុ
នឹងត្រូវជផ្ទរជៅគណនីជោយមានសមរុលយជៅសល់។
ត្បសិនជបើអនក្ធានាមិនយល់ត្ពមជផ្ទរត្ាក្់ជនាុះ ចំនួនទឹក្ត្ាក្់ខ លានទទួ ល
ខ លជសម ើឬជលើសពី ៥ ុោៃរនឹងត្រូវត្បគល់ ូ នអន ក្ធានាវ ិញ។
ត្បព័នធសុខាេិាលបុនសឺែស (BSHSI)
នឹងមិនសងត្រលប់អនក្ធានាត្គប់ចំនួនទឹក្ត្ាក្់រិចជាង 5 ុោៃរ។
ត្បសិនជបើអនក្ធានាមានលក្ា ណៈសមបរត ិត្គប់ត្ោន់សត្មាប់ ំនួយហិរញ្ញ វរថុែៃុះ
ត្ាក្់ខ លជៅសល់នឹងត្រូវអនុវរត តមវ ឋ ថ្នការទូ ទារ់ត្ាក្់ ។
ត្បសិនជបើអនក្ធានាមិនោក្់ាក្យជសន ើសុំ ំនួយហិរញ្ញ វរថុ
ជហើយត្រូវានអនុម័រទទួ លានការសនម រ់ ំនួយហិរញ្ញ វរថុ
ជនាុះ ំនួយហិរញ្ញ វរថុខ លានសនម រ់នឹងត្រូវអនុវរត ចំជាុះខររុលយភាពរបស់អនក្ធានានា
ជពលបចចុបបនន ជហើយោមនការទូ ទារ់សំណងពីមុន ឬនាជពលអនាគរខ លត្រូវានសង។
ំជណើរការថ្នការោក្់ាក្យជសន ើសុំ ំនួយហិរញ្ញ វរថុ
ត្បសិនជបើបុគរលមានក្់ោក្់ាក្យជសន ើសុំមិនជពញជលញក្នុងអំ ុ ងជពលោក្់ាក្យ
ត្បព័នធសុខាេិាលបុនសឺែស (BSHSI) នឹង៖
 ូ ន ំណឹង ល់បុគរលជនាុះជាោយលក្ា ណ៍អក្ទរអំពីព័រ៌មានបខនថ មខ លត្រូវការ
ជ ើមបីបំជពញការជសន ើសុំ។
 ូ ន ំណឹង ល់បុគរលជនាុះជាោយលក្ា ណ៍អក្ទរថាពួ ក្ជគមាន30ថ្ងៃថ្នថ្ងៃជធ្វ ើការ
ជ ើមបីោក្់ជសន ើព័រ៌មានបខនថ ម។
ត្បសិនជបើបុគរលមានក្់ោក្់ាក្យសុំ ជពញជលញក្នុងក្ំ ុ ងជពលោក្់ាក្យសុំ
ត្បព័នធសុខាេិាលបុនសឺែស (BSHSI) នឹង៖
 ោក្់គណខ លមានជសៃ ៀម ការារមិនជអាយមានសក្មម ភាពត្បមូ លត្ាក្់ណាមួ យ
ខ លអាចជក្ើរមានជ ើង
រហូ រ ល់ការក្ំណរ់សិទធិទទួ ល ំនួយហិរញ្ញ វរថុត្រូវានក្ំណរ់។
 ំជណើការាក្យជសន ើសុំ
និងត្បឹងខត្បងឱ្យានសមត្សបជ ើមបី ូ ន ំណឹង ល់បុគរលថ្នការអនុម័រឬការប
ិជសធ្ ក្នុងរយៈជពល 60ថ្ងៃបនាទប់ពីទទួ លានបំជពញការជសន ើសុំ។
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ត្បសិនជបើបុគរលមានលក្ា ណៈសមបរត ិត្គប់ត្ោន់សត្មាប់ ំនួយហិរញ្ញ វរថុែៃុះ
ត្បព័នធសុខាេិាលបុនសឺែស (BSHSI) នឹងផ្តល់ ូ ន ូ ចខាងជត្កាម៖
 លិែិរអនុជាកញរខ លបជាកជក្់ពីក្ត្មិរ ំនួយហិរញ្ញ វរថុខ លានអនុម័រ
និងចំនួនបញ្ចុុះរថ្មៃ ខ លអន ក្ធានានឹងទទួ លាន។
 ជសចក្ត ីខងៃងការជចញវ ិក្័យប័ត្រខ លប្ាញពីចំនួនត្ាក្់ខ លអន ក្ធានា ំាក្់
សត្មាប់ ជសវា..
ត្បសិនជបើបុគរលមានក្់មិនោក្់ាក្យសុំក្នុងអំ ុ ងជពលោក្់ាក្យសុំ
អន ក្ធានានឹងទទួ លានជសចក្ត ីខងៃងពីវ ឋ ថ្នការទូ ទារ់ត្ាក្់
និងសំបុត្រខ លមានពរ៌មានអំពីក្មម វ ិធ្ី ំនួយហិរញ្ញ វរថុ (FAP)។
ក្នុងក្ិចចែិរែំត្បឹងខត្បងជ ើមបីទទួ លានត្ាក្់សត្មាប់ជសវាខ លទទួ លាន
ត្បព័នធសុខាេិាលបុនសឺែស (BSHSI)
និងថ្ គូ រភានក្់្រត្បមូ លត្ាក្់របស់ែល ួនអាចអនុវរត សក្មម ភាពត្បមូ លត្ាក្់ វ ិសាមញ្ញ (ECA)
ានក្នុងទត្មង់ថ្នការរយការណ៍ជៅការ ិោល័យឥណទាន។
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ឧបសមព ័នធ A
ចំនួនទឹក្ត្ាក្់ខ លជចញវ ិក្ក ័យបត្រជាទូ ជៅ (AGB)
សត្មាប់ព័រ៌មានបខនថ មទាក្់ទងនឹងការបញ្ចុុះរថ្មៃ ជលើចំនួនទឹក្ត្ាក្់ខ លជចញវ ិក្ក ័យបត្រជាទូ
ជៅ (AGB) អាចរក្ានជៅ www.fa.bonsecours.com
ឬជោយការជៅទូ រស័ពទជៅជសវាក្មម អរិងិ នជៅ (ក្នុងត្ស ុក្) 804-342-1500 ឬតមជលែ
(ឥរគិរថ្ងៃ) 1-877 -342-1500។
សត្មាប់ការបជត្មើអរិងិ នជៅមនទ ីរជពទយទូ ជៅរ៉ាប់ផ្លោននុក្ (Rappahannock)
សូ មទូ រស័ពទមក្ជលែ 804-435-8529 ។
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ឧបសមព ័នធ B
បញ្ជ ីជ្មុះមនទ ីរជពទយ
Baltimoreវ
BonវSecoursវHospitalវ
2000 West Baltimore Street | Baltimore, MD 21223
Hamptonវ
BonវSecoursវMaryviewវMedicalវCenterវ
3636 High Street | Portsmouth, VA 23707
MaryវImmaculateវHospital
2 Bernardive Drive | Newport News, VA 23602
BonវSecoursវDePaulវMedicalវCenter
150 Kingsley Lane | Norfolk, VA 23505
Kentuckyវ
OurវLadyវofវBellefonteវHospital
St. Christopher Drive | Ashland, KY 41101
Rappahannockវ
BonវSecoursវRappahannockវGeneralវHospital
101 Harris Road | Kilmarnock, VA 22482វ
Richmond
ST.វMary’sវHospital
5801 Bremo Road | Richmond, VA 23226
MemorialវRegionalវMedicalវCenter
8260 Atlee Road | Mechanicsville, VA 23116
RichmondវCommunityវHospital
1500 N. 28th Street | Richmond, VA 23223
ST.វFrancisវMedicalវCenter
13710 St. Francis Boulevard | Midlothian, VA 23114
SouthវCarolinaវ
ST.វFrancisវDowntown
1 St. Francis Drive | Greenville, SC 29601
ST.វFrancisវEastside
125 Commonwealth Drive | Greenville, SC 29615
ST.វFrancisវMillennium
2 Innovation Drive | Greenville, SC 29607
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