េ

េ
ះេ លនេ
យ៖
េលខេ លនេ
យ៖
ែផក៖
តំបន់មខ
ុ
រ៖
ឯក ពេ យ៖
លបរេចទ ន បសិទ ព៖
កំែណ៖
ន ពេ លនេ
យ៖
I.

េ

លនេ

ជំនួយហិរវ វតចំេ ះ រែថ ំសុខ ព (HFA)
េ លនេ
យ និងនីតិ វធី 502
ហិរ វត
ហិរ វត
កម បឹក ភិ លរបស់ Bon Secours Mercy Health, Inc.
3/1/2022
3.0
នអនុមត
័

យ

ដូ ចែដល តវ នបេងតេឡងេ យ
IRS
Code
េនះ តវ នអនុវតចំេ ះ ល់ រសេ ះប ន់
េទ តែដលផល់េ យ BSMH Healthcare Facilities ។
II. េ

លនេ
យែដល នអនុម័ត
េ យ កម បឹក ភិ ល BSMH

Section
501(r)
េ លនេ
និង រែថ ំែផកេវជ ស
ំ

យ
HFA
ច់េផ ងៗ

លបំណង

េ យគិតពីេបសកកមរបស់ខនេដម ីេលកកមស់សខ
ុ
ពសហគមន៍
េ យេ ត រយកចិតទុក ក់ ពិេសសេ េលអក កី ក
និងអកខះ រែថ ំ
និងេ កង រតីសេ ះរបស់ កសួ ងព
លៃន ពះេយស៊ូ BSMH េប ចិតកង រផល់ជំនួយហិរ វត
េឆយតបេ នឹងត មវ ររបស់សហគមន៍េ យមិនគិតពី តិ សន៍
យុ េភទ
វ
តិពន
េដមកំេណត តិ ស តិ
េដម
ស
រអប់រ
រ រ ឬ ន ព និស ិត
រេរ បចំ
ទំ ក់ទំនង រ
ប់រង ជំហសហគមន៍ ឬក ប ញពី រេរសេអង មួ យេផ ងេទ ត។
HFA គឺ កមវធីមួយែដល តវ នផល់មូលនិធិ ំង សងេ យ Bon Secours Mercy Health ។
មូ លនិធេិ នះ ប់រងអកជំងឺែដល ន រ
ប់រងសុខ ព និងអកែដល ន រ
ប់រងេ យ
ែផកែតប៉ុេ ះ (ឧ ហរណ៍
រ ន រ
ប់រង និង រ
ប់រងមិន គប់ ន់) ែដល
បំេពញ មលកណៈ វនិច័យែផក ក់ចំណូល
និងសិទិទទួ ល នេផ ងេទ ត
ែដល នេរ ប ប់េ ទីេនះ។

វ

III.

ល

ព

េ លនេ
យ HFA េនះអនុវត ម BSMH Health Facilities េ សហរដ េមរក (“USA”)
និងមិនរ ួមប លមនីរេពទ
មួ យែដល នទី ំងេ
ងេ សហរដ េមរកេឡយ៖
Cincinnati
 Mercy Health – Anderson Hospital
 Mercy Health – Clermont Hospital
 Mercy Health – Fairfield Hospital
 The Jewish Hospital – Mercy Health
 Mercy Health – West Hospital
 ទី ំងអនុវតេវជ
ស Mercy Health Physicians Cincinnati LLC
 ទី ំងអនុវតេវជ
ស Mercy Health Physicians Cincinnati Specialty Care LLC
Kentucky
 Mercy Health - Lourdes Hospital
 Mercy Health - Marcum និង Wallace Hospital
 ទី ំងអនុវតេវជ
ស Mercy Health Physicians Kentucky LLC
 ទី ំងអនុវតេវជ
ស Mercy Health Physicians Kentucky Specialty Care LLC

េ

ះេ

កំែណ៖

លនេ

យ៖

HFA
3.0

លបរេចទពិនិត ចុងេ

យ៖

លបរេចទែកែ បចុងេ

យ៖

1/27/2022
1/27/2022

ទំព័រ៖
លបរេចទេដម៖

1
12/12/2019

េ

Lima

លនេ
យែដល នអនុម័ត
េ យ កម បឹក ភិ ល BSMH

Mercy Health - St. Rita’s Medical Center
ទី ំងអនុវតេវជ
ស Mercy Health Physicians Lima LLC
ទី ំងអនុវតេវជ
ស Mercy Health Physicians Lima Specialty Care LLC





Lorain





Mercy Health – Lorain Hospital
Mercy Health - Allen Hospital
ទី ំងអនុវតេវជ
ស Mercy Health Physicians Lorain LLC
ទី ំងអនុវតេវជ
ស Mercy Health Physicians Lorain Specialty Care LLC

Springfield
 Mercy Health - Springfield Regional Medical Center
 Mercy Health – Urbana Hospital
 ទី ំងអនុវតេវជ
ស Mercy Health Physicians Cincinnati LLC
 ទី ំងអនុវតេវជ
ស Mercy Health Physicians Springfield Primary Care LLC
 ទី ំងអនុវតេវជ
ស Mercy Health Physicians Springfield Primary Care LLC
Toledo













Mercy Health - St. Vincent Medical Center
Mercy Health – Perrysburg Hospital
Mercy Health - St. Charles Hospital
Mercy Health - St. Anne Hospital
Mercy Health - Defiance Hospital
Mercy Health - Tiffin Hospital
Mercy Health - Children’s Hospital
Mercy Health - Willard Hospital
ទី ំងអនុវតេវជ
ស Mercy Health Physicians – North LLC
ទី ំងអនុវតេវជ
ស Mercy Medical Partners, Northern Region, LLC
ទី ំងអនុវតេវជ
ស Mercy Health Physicians North Specialty Care LLC
ទី ំងអនុវតេវជ
ស Mercy Medical Partners, Northern Region Specialty Care LLC

Youngstown
 Mercy Health - St. Elizabeth Youngstown Hospital
 Mercy Health - St. Elizabeth Boardman Hospital
 Mercy Health - St. Joseph Warren Hospital
 ទី ំងអនុវតេវជ
ស Mercy Health Physicians Youngstown LLC
 ទី ំងអនុវតេវជ
ស Mercy Health Physicians Youngstown Specialty Care LLC
Richmond
 Bon Secours - St. Francis Medical Center
 Bon Secours – Richmond Community Hospital
 Bon Secours - Memorial Regional Medical Center
េ

ះេ

កំែណ៖

លនេ

យ៖

HFA
3.0

លបរេចទពិនិត ចុងេ

យ៖

លបរេចទែកែ បចុងេ

យ៖

1/27/2022
1/27/2022

ទំព័រ៖
លបរេចទេដម៖

2
12/12/2019

េ

លនេ
យែដល នអនុម័ត
េ យ កម បឹក ភិ ល BSMH

Bon Secours - St. Mary’s Hospital
ទី ំងអនុវតេវជ
ស Bon Secours Medical Group Richmond Primary Care LLC
ទី ំងអនុវតេវជ
ស Bon Secours Medical Group Richmond Specialty Care LLC





Rappahannock
 Rappahannock General Hospital
 ទី ំងអនុវតន៍េវជ
ស Bon Secours Medical Group Richmond Primary Care LLC
េ ទីផ រ Rappahannock
 ទី ំងអនុវតន៍េវជ
ស Bon Secours Medical Group Richmond Specialty Care LLC
េ ទីផ រ Rappahannock
Hampton Roads
 Bon Secours Mary Immaculate Hospital
 Bon Secours Maryview Medical Center
 Bon Secours Health Center េ ឯ Harbour View
 ទី ំងអនុវតេវជ
ស Bon Secours Medical Group Hampton Roads Primary Care LLC
 ទី ំងអនុវតន៍េវជ
ស Bon Secours Medical Group Hampton Roads Specialty Care LLC
South Carolina
 St. Francis Downtown
 St. Francis Eastside
 St. Francis Millennium
 ទី ំងអនុវតេវជ
ស St. Francis Physician Services, Inc.
 ទី ំងអនុវតេវជ
ស Bon Secours Medical Group Greenville Primary Care LLC
 ទី ំងអនុវតេវជ
ស Bon Secours Medical Group Greenville Specialty Care LLC
Southern Virginia
 Bon Secours - Southern Virginia Medical Center
 Bon Secours - Southside Medical Center
 Bon Secours - Southampton Medical Center
IV.

េសចកីលមិតអំពីេ

រេប

ចិតកង

លនេ

រផល់នូវ

រែថ

យ (ពិន
ំេវជ

ំ ទ)

សសេ

ះប

ន់៖

BSMH
ផល់ រែថ ំស ប់ ន ពេវជ
សដល់បុគល ក់ៗេ យ ន រេរសេអង
េ លគឺមន
ិ គិត េតពួ កេគ នសិទិទទួ ល នជំនួយ មេ លនេ
យ HFA េនះ ឬអត់េ ះេទ។
BSMH
Healthcare
Facilities
នឹងមិនចូ លរ ួមកងសកម ព
ែដលប ក់បុគលពី រែសងរក រែថ ំេវជ សសេ ះប ន់
ដូ ច
រ ម រឱ អកជំងេឺ
ែផកសេ ះប ន់
មុនេពលទទួ ល រព
លស ប់ ន ពេវជ សសេ ះប ន់
ឬេ យអនុ តសកម ព បមូ លបំណុលែដលរ នដល់ រផល់ រែថ ំេវជ ស
សេ ះប ន់េ យ ន រេរសេអង។ េស េវជ សសេ ះប ន់ ែដលរ ួមប ល ំង រប នេ
សេ ះប ន់ េ យអនុេ ម ម EMTALA តវ នផល់េ ឱ អកជំងេឺ
BSMH
ំងអស់េ យ
ន រេរសេអង េ យអនុេ ម មេ លនេ
យ ច់េ យែឡកពី
របស់មនីរេពទ EMTALA
។
េ

ះេ

កំែណ៖

លនេ

យ៖

HFA
3.0

លបរេចទពិនិត ចុងេ

យ៖

លបរេចទែកែ បចុងេ

យ៖

1/27/2022
1/27/2022

ទំព័រ៖
លបរេចទេដម៖

3
12/12/2019

េ

េស កម

នលកណៈសម តិ គប់

ន់ស

លនេ
យែដល នអនុម័ត
េ យ កម បឹក ភិ ល BSMH

ប់ HFA ៖

េ

លនេ
យ
HFA
េនះអនុវតចំេ ះ ល់ រសេ ះប ន់
និង
រែថ ំ ំ ច់ែផកេវជ សេផ ងៗេទ តែដលផល់េ យ
BSMH
Healthcare
Facilities
។
ប ីៃនអកផល់េស េនះ តវ នរក ទុកេ កងឯក រ ច់េ យែឡកមួ យ។
ស ជិក
រណៈ ចនឹងទទួ ល នេ យ យ សល
ឥតគិត
ៃថ មរយៈ រផល់ជូនប ីទំ ក់ទំនង
និងកងេ លនេ
យេនះេ េលប ញ
www.bsmhealth.org/financial-assistance,
www.mercy.com/financial-assistance
និង
www.fa.bonsecours.com។
េស កម ងេ មេនះមិន តវ ន ប់រងេ យេ លនេ
យ HFA េនះេទ៖
 ចំណុចែដល តវ ន ត់ទុក "មិន ំ ច់ ងេវជ ស"
លកណៈវនិច័យសិទិទទួ ល HFA ៖
ក់ចំណូល



o

េដម េី សសុំ
HFA
អកជំងឺ
ឬស ជិក គ រ តវែតបំេពញ ក សុំ
ែដលប ន
ក់ចំណូលដុលស ប់រយៈេពល
3
ែខ ៉ ងតិច
(រហូ តដល់
12
ែខ)
មុន លបរេចទ ក សុំ ឬ លបរេចទៃនេស េនះ។
តវ នភស ងៃន ក់ចំណូល
េ យ នករណីេលកែលងៃន
អកជំងឺែដល នលកណៈសម តិ គប់ ន់ស ប់សិទិទទួ ល ន ម រសនត ែដល តវ
នេរ ប ប់លមិត ងេ ម។ សូ មេមលអំពីែផកសីពីដំេណរ រៃន រ ក់ ក សុំ HFA
ងេ មស ប់ព័ត៌ នលមិត។

o

មិន តវ នភស ងៃន ក់ចំណូល
បសិនេបអកជំងឺ
ប ក់អំពីក មិត ក់ចណ
ំ ូល
ែដល នលកណៈ គប់ ន់ស ប់
តវ នប ះតៃម មកមវធី
សុខ ពរដអូ ៃហអូ (HCAP) ។

o

o

េ

រ

ក់ពិនេល ក់ចំណូលរបស់តតិយជន ច តវ នេ បេដម ីប ក់ពី ក់ចណ
ំ ូល
កង ន ព
ែដល រេផ ង ត់ ក់ចណ
ំ ូ លមិន តវទទូ ល ន
មរយៈវធី សេផ ងេទ ត។

ទព សកម





េ

ឬស ជិក គ រ
ក សុំ រែថ ំែដល

េ

ះេ

កំែណ៖

ល

ន ន ពែដលបុគលមិន ច តវ ន យ រណ៍អំពី ក់ចំណូល
ប៉ុែន ន ទព សម តិ ប់ ន់
េដម ីបង់ ក់ស ប់េស ែថ ំសុខ ព ន។
េ កង ន ព ំងេនះ
BSMH
ច យតៃម
និងត មវឱ នភស ង
ឯក រៃន ទព សកម មួ យ
ែដល តវ ន ត់ ក់
ចបរ
ច់ ក់
និងមិន ំ ច់ចំេ ះ រចំ យេល ររស់េ ប ៃំ ថរបស់អកជំង។ឺ
រណ៍ែណ

ំអព
ំ ី

ព កី ករបស់សហព័ន

o

សិទិទទួ ល ន HFA គឺ ស័យេលក មិត ក់ចំណូលែដល តវ នព ងីករហូ តដល់េ
400%
ៃន
FPG
េហយ តវ នែបងែចកេល ត នមួ យែដល ចអនុវតេ តំបន់ទផ
ី រ ច់េ យែឡក
ពី ។
រអនុមត
័ េនះែផកេលចំនួនស ជិក គ រែដលរ ួមប ល ំងកុ របេងត
ឬកូ នចិ ឹម យុេ ម 18 ំ និង ក់ចំណូល គ រ។

o

បសិនេបអកកងបនកពិ រ
ច តវ នរ ួមប លេ កងទំហំ គ

លនេ

យ៖

HFA
3.0

និង ន យុដប់ ំបី
រស ប់ ក សុំ HFA ។

លបរេចទពិនិត ចុងេ

យ៖

លបរេចទែកែ បចុងេ

យ៖

1/27/2022
1/27/2022

ំ

ង

ទំព័រ៖
លបរេចទេដម៖

រ ូបេគ

4
12/12/2019

េ

េ

ះេ

កំែណ៖

o

FPGs

o

FPGs បចប ន និងគឺ

o

បុគលែដល នក មិត ក់ចំណូលេ
200%
FPG
ឬតិច ងេនះ
ទទួ ល រែថ ំេ យឥតគិតៃថ។ បុគលែដល នក មិត ក់ចំណូលពី 201% េ
300%
FPG និង 301% េ
400% FPG េរ ង
ទទួល ន រែថ ំែដល តវ នប ះតៃម
េ យែផកេល
ង ងេ ម។ េនះ
រប ះតៃម
គរយ ក់ ក់ស ប់ 201% 300% FPG និងក មិត ក់ចំណូល 301% េ
400% នឹង តវ នេធបចប ន ព
េរ ង ល់ ំ។
េ ះ ចំនួន គរយែដល តវ នគណ ដូ ច នែចង ងេលក៏េ យ
េ យ ន រកំណត់អព
ំ ីសិទិទទួ ល ន ម
េ លនេ
យេនះ
ក៏អកជំងឺែដល
នសិទិទទួ លជំនួយែផកហិរ វតេនះនឹងមិន តវគិត ក់បែនមេទ តេ ះេទ
ស ប់ រសេ ះប ន់ ឬ រែថ ំេវជ
សេផ ងេទ តែដល ំ ច់េ ពី AGB ។

លនេ

ន បសិទ ពេ
ក សុំ តវ នេចញ
និងេស មនុស (HHS) ។

លនេ
យែដល នអនុម័ត
េ យ កម បឹក ភិ ល BSMH

យ៖

HFA
3.0

លបរេចទែដលេស ចូ ល ធរ នស
េរ ង ល់ ំេ កងប ីសហព័នេ យេ

ចរក

នេ

ប់ដំេណរ រ ក សុំ។
យ កសួ ងសុ ភិ ល

http://aspe.hhs.gov/poverty/index.cfm។

លបរេចទពិនិត ចុងេ

យ៖

លបរេចទែកែ បចុងេ

យ៖

1/27/2022
1/27/2022

ទំព័រ៖
លបរេចទេដម៖

5
12/12/2019

េ

ន បសិទ

ពេ

ៃថទី 1 ែខមី

លនេ
យែដល នអនុម័ត
េ យ កម បឹក ភិ ល BSMH

ំ 2021

Kentucky
Cincinnati
Springfield
Toledo
Lorain
Lima
Youngstown
Richmond
Hampton
Rappahannock
ទី ំងអនុវតន៍េវជ
ស
Rappahannock

រៃលត មវ 100%

រៃលត មវ 76%

រៃលត មវ 76%

ន រ
ប់រង /
រប ះតៃមែដលបង់
ក់េ យខនឯង
រៃលត មវ 40%

រៃលត មវ 100%

រៃលត មវ 75%

រៃលត មវ 75%

រៃលត មវ 40%

រៃលត មវ 100%

រៃលត មវ 78%

រៃលត មវ 78%

រៃលត មវ 40%

រៃលត មវ 100%

រៃលត មវ 83%

រៃលត មវ 83%

រៃលត មវ 40%

រៃលត មវ 100%

រៃលត មវ 76%

រៃលត មវ 76%

រៃលត មវ 40%

រៃលត មវ 100%

រៃលត មវ 76%

រៃលត មវ 76%

រៃលត មវ 40%

រៃលត មវ 100%

រៃលត មវ 77%

រៃលត មវ 77%

រៃលត មវ 40%

រៃលត មវ 100%

រៃលត មវ 76%

រៃលត មវ 76%

រៃលត មវ 40%

រៃលត មវ 100%

រៃលត មវ 74%

រៃលត មវ 74%

រៃលត មវ 40%

រៃលត មវ 100%

រៃលត មវ 50%

រៃលត មវ 50%

រៃលត មវ 40%

រៃលត មវ 100%

រៃលត មវ 50%

រៃលត មវ 50%

រៃលត មវ 40%

South Carolina
មនីរេពទ Southern
VA –Emporia

រៃលត មវ 100%

រៃលត មវ 80%

រៃលត មវ 80%

រៃលត មវ 40%

រៃលត មវ 100%

រៃលត មវ 86%

រៃលត មវ 86%

រៃលត មវ 40%

ទី ំងអនុវតេវជ
ស Southern VA –
Emporia

រៃលត មវ 100%

រៃលត មវ 76%

រៃលត មវ 76%

រៃលត មវ 40%

មនីរេពទ
Southampton –
Franklin VA

រៃលត មវ 100%

រៃលត មវ 79%

រៃលត មវ 79%

រៃលត មវ 40%

ទី

ំងអនុវតន៍េវជ
ស
Southampton Franklin VA
មនីរេពទ
Southside –
Petersburg VA

រៃលត មវ 100%

រៃលត មវ 74%

រៃលត មវ 74%

រៃលត មវ 40%

រៃលត មវ 100%

រៃលត មវ 88%

រៃលត មវ 88%

រៃលត មវ 40%

ទី ំងអនុវតេវជ
ស Southside –
Petersburg VA

រៃលត មវ 100%

រៃលត មវ 76%

រៃលត មវ 76%

រៃលត មវ 40%

តំបន់

o

េ

ះេ

កំែណ៖

0-200% FPG

201% - 300%
FPG

រែកត មវស ប់អកជំងឺែដល ន
អនុវតចំេ ះ រគិត ក់ដុល
រ
ប់រង តវអនុវតចំេ ះតុល
លនេ

យ៖

HFA
3.0

301% - 400%
FPG

រ

ប់រងេនះ តវ ន
េហយ រែកត មវស
ពែដលេ សល់។

លបរេចទពិនិត ចុងេ

យ៖

លបរេចទែកែ បចុងេ

យ៖

1/27/2022
1/27/2022

ប់អកជំងឺ

ទំព័រ៖
លបរេចទេដម៖

ន
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េ

រប ះតៃមែដលបង់



o







ស

អកជំងឺែដលរស់េ កងសហគមន៍ែដលបេ ម រេ យ BSMH Healthcare Facilities
នឹង តវផល់ជូន មួ យ HFA ។ ស ប់អកជំងឺ ំងេ ះ ែដលរស់េ
ងេ សហគមន៍
នស លេ ស តវែត តវ នចង កង ឯក រ និងយល់ ពមេ យអក គប់ គង PFS
និង នលកណ ំ ច់ែផកេវជ
ស ឬ នលកណប ន់។

តៃម តវបង់ ប

ះេ

ំមន
ុ េពល

ប់រងបង់ឱ

ចំេ ះអកជំងឺែដល នសមតុល បង់េ យខនឯង ប ប់ពី រ
ប់រង សមតុល
ែដលេធឱ នតៃម តវបង់ ប ំ ំមន
ុ េពល
ប់រងបង់ឱ របស់អកជំងឺ
នឹងត មវ
ឱ ន រទូ ត់
ែផគកេល ត ន
េ យពិនត
ិ េមលេល
ក់ចំណូល គ របចប នរបស់ពួគេគ
ែដល ន តវ នប ញេ ម
ង
ត ន មែផករបស់េ ល រណ៍ែណ ំអព
ំ ី ព កី ក
របស់សហព័នៃនេ លនេ
យេនះ។

o

េ

េពលទទួ ល ន ក សុំែដលចុះហតេល រ ួច
នឹង ន រពិនិត ព័ត៌ ន
រេផ ង ត់ ក់ចំណួល
និងេធ រកំណត់សិទិទទួ ល ន។
ឺ ឹងទទួ ល ន រជូ នដំណឹង
អកជំងន
យលកណ៍អក រអំពី រកំណត់។

សិទិទទួ ល

កំែណ៖

ំ

o

o

េ

យខនឯង

ស ប់អកជំងឺ ន រ
ប់រងអកែដលមិន នលកណៈ គប់ ន់
ស ប់ រប ះតៃមជំនួយហិរ វត មួ យ
ែដល តវ នេរ ប ប់េ
កងេ លនេ
យេនះ BSMH ព ងីក រប ះតៃម (ែដលបង់ ក់េ យខនឯង) ដល់
វកយប តមនីរេពទ របស់ពួកេគ
ដូ ច នប ញ ងេល។
រប ះតៃមែដលបង់ ក់េ យខនឯងេនះគឺ
មិនែមន មេធ
យែដល តវ ន កល ង េហយដូ េចះគឺមិនសិតេ មែផក 501 (R)
លកខណត មវ
AGB
និងមិន តវ ន យ រណ៍េ យ
BSMH
ជំនួយហិរ វតេ េលសំណុំែបបបទ 990,
ង H េ ះេទ។

តំបន់ភូមិ
o

ក់េ

លនេ
យែដល នអនុម័ត
េ យ កម បឹក ភិ ល BSMH

លនេ

ន

ម

រសនត

អកជំងឺ តវ នសនត
នសិទិទទួ ល នជំនួយហិរ វត
ន ពជី វតរបស់បុគល រ ួម ន
ទ៖

យ៖



ឺ ឺេ ម
ក់ចំណូលរបស់អកជំងគ
អំពី ព កី ករបស់សហព័ន និង តវ

ែផកេល

200%
ត់ទុក
របង់េ

មេ
យខន



អកជមឺេចញពីមនីរេពទ េ



អកជំងឺ ប់េ យ នអចលន ទព ែដល នេគ ល់
មេ ល រណ៍ែណ ំអព
ំ ី ព កី ករបស់សហព័ន

និងេ



កមវធីេវជប

នផះសែម ង ឬទទួ ល



រចូ លរ ួមកងកមវធី សី

ំ

ន

ម

200%

យរដ
រែថ

ំពីគីនក
ិ

រក និងកុ

នផះសែម ង

រ (WIC)



សិទិទទួ លែតមេស ង



សិទិទទួ ល



សិទិទទួ ល នស ប់កមវធីជំនួយរបស់រដ
ឬមូ ល
ែដល នមូ លនិធិ (ឧ. របនយ រចំ យរបស់ Medicaid)
HFA
3.0

រណ៍ែណ

SNF

ែដលឧបតមេ



ល

រ

នៃនកមវធី

រៃថ តង់របស់

លបរេចទពិនិត ចុងេ

យ៖

លបរេចទែកែ បចុងេ

យ៖

េរ ន

1/27/2022
1/27/2022

នេផ ងេទ ត

ទំព័រ៖
លបរេចទេដម៖
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េ



អកជំងឺែដល តវ



អកជំងឺែដល នសិទិទទួល ន
េ េពល នលកណៈវនិចយ
័ ដូ ច



ល

រេ

គម

ងេ



ក់ចំណូល ប
/
សយ ន តឹម តវ ឬ



នឧបសគសំ

តិៃនគីនក
ិ ឥតគិតៃថ
Medicaid

ម៖
Medicaid

ទ ប ន់ែដលមិន ន
នលកណៈ Medicaid និង

អកផល់េស មិន តវ



រ

នបំេពញប

ប់រងេកតេឡងចំេ

នេគទទួ ល
លំេ

តវ

ះ

ប់ពី

រជួ បែដ

ល់ ឬចុះកិចសន េទ។

ន

ន

រឧបតមធន តវ

នផល់ជូន

ន់េផ ងេទ ត។

o

អកជំងឺែដល តវ នកំណត់
នសិទិទទួ ល
នឹងទទួ ល នជំនួយហិរ វត 100% ។

នជំនួយហិរ វត

o

អកជំងឺែដល តវ នកំណត់
នសិទិទទួ ល
ត មវឱ បំេពញលកណៈវនិច័យ ក់ចំណូល
ឬ របំេពញកមវធីជំនួយហិរ វត។

នជំនួយហិរ វត ម រសនតនឹងមិន
លកណៈវនិច័យសិទិទទួ ល ន ទព សម តិ

o

BSMH តវេ ប ស់ធន នែដល ន (ឧ. ដំេ ះ យបេចកវទ អង
េដម ីទទួ ល ននូ វព័ត៌ នដូ ច ពិនឥណ នេដម ីជួយកំណត់ េតអកជំងឺ
មួ យ តវ នសនត
នសិទិទទួ ល នជំនួយហិរ វត។

កិចសហ បតិបតិ

ម

រសនត

រេស ។ល។)

រ

o

អកជំងឺ / អក
តវេចះសហ រកង រផល់ព័ត៌ នតតិយជន ំងអស់ រ ួម ំងរថយន
ឬព័ត៌ នេ ះ ក់េផ ងេទ ត
សំេណស ប់ រស មបស មលចំេ ះអត បេ ជន៍
ព័ត៌ នែដល ន ប់ ឬព័ត៌ នេផ ងេទ តែដល ំ ច់េដម ី វនិច័យ រ ម រ។ល។

o

ខណៈេពលែដលកមវធីកំពុង តវ នដំេណរ រ
BSMH
ែដល ច នសិទិទទួ ល ន Medicaid េសសុំ Medicaid ។
អកជំងឺ តវ ក់ ក សុំ
Medicaid
បដិេសធេ យេហតុផល មួ យេ ពីចណ
ំ ុ ច ងេ ម៖


មិន

នអនុវត



មិន

នេ



មិន

នផល់

រព

ម
រប

មរយៈដំេណរ
ក់ែដល

នឹងេសសុំឱ អកជំងឺ
េដម ីទទួ ល ន HFA
េហយ តវ ន

រកមវធី

នេស។

ព តឹម តវៃនកមវធី



ជំនួយហិរ វត ច តវ នបដិេសធ មេ
បសិនេប ន រសង ័យសមេហតុផលេល
អក
ផត់ផង់ឯក រនិង
/
េសរសុំ រប ក់អំពីកមវធី
នឹង តវ នពិ រ េឡងវញ។
និង ត់ែចងមួ យករណីមងៗ។



ដំេណរ
េ

មរយៈស

តំរ ូវ រ នសិទិទទួ ល ន
េស កម តវ នផល់ជូន។





នប ន

លនេ
យែដល នអនុម័ត
េ យ កម បឹក ភិ ល BSMH

ះេ

កំែណ៖

រកមវធីស

លនេ

យ៖

លនេ
យ
HFA
េនះ
ព តឹម តវៃន ក សុំេនះ។ បសិនេបអកជំងឺ /
ឬព័ត៌ នែដល ំ ច់ែដល តវ ន
រេសសុំជំនួយែផកហិរ វត ច
រពិ រ េឡងវញនឹង តវ នពិនិត េឡងវញ

ប់ HFA ៖
HFA
3.0

លបរេចទពិនិត ចុងេ

យ៖

លបរេចទែកែ បចុងេ

យ៖

1/27/2022
1/27/2022

ទំព័រ៖
លបរេចទេដម៖

8
12/12/2019

េ

លនេ
យែដល នអនុម័ត
េ យ កម បឹក ភិ ល BSMH



ទ មង់កមវធី ចរក នេ
មុន រចូ ល
រចូ ល
/
រចុះេ
ះ
និងទីកែនង
ចុះេ
ះ ជេ មស េ ចនេទ តេដម ជ
ី ួ យស មលដល់ រកំណត់អតស ណ
និង រ ប់េផម
ដំេណរ រកមវធីឱ នមុន។ ទ មង់កមវធី ចទទួ ល នេ យ ក់ទងេ BSMH ដូ ចែដល ន
ប ញកងប ីទំ ក់ទំនងេ ចុងប ប់ៃនេ លនេ
យេនះ។



ឺ ងរដ
ស ប់អកជំងក
Maryland
ច ប់រដត មវឱ នកមវធីេផ ង
ស ប់ រផល់ជំនួយែផកហិរ វត
ែដលនឹង តវបំេពញ។
ក សុំ ចរក ន ម
www.bsmhealth.org/financial-assistance,
www.fa.bonsecours.com ឬេ យ ក់ទង BSMH
ដូ ចែដល នប ញកងប ីទំ ក់ទំនងេ ចុងប ប់ៃនេ លនេ
យេនះ។



BSMH
ចទទួ លយក រប ក់េ
មិនច ស់ ស់េ េលកមវធី។



កមវធីែដល នអនុមត
័ នឹង ន បសិទ ពរយៈេពល
និងមិន តវ ន ក់ពីមុនគឺមន
ុ
លបរេចទេស
ែដលរយៈេពល ក់ ក សុំ នផុតកំណត់េ ះេទ។



ស ប់អកជំងេឺ
រដ Ohio
កមវធីេដម ីទទួ ល ន៖

យ

ក សំដីនូវ

កមវធី

ក់ចំណូល ទំហំ គ

រែថ

240

រ ឬព័ត៌

ៃថ

ំរបស់មនីរេពទ

នែដល

ច

ពីៃថដំបូងៃនេស

(HCAP)

ត មវឱ បំេពញ



រទទួ លយកអកជំងឺែដលស កព
ល
លុះ ែតអកជំងឺ តវ នអនុ តិ
ឱ ចូ លរ ួមេឡងវញកងរយៈេពល 45 ៃថៃន រេចញពីមនីរេពទ េ យ រ ន ពដូ ច ។



កមវធីរបស់អកជំងឺែដលមិនស
ពីៃថ ប់េផមៃនេស ។



កមវធីរបស់អកជំងឺែដលស កព
លក៏ ចេ បេដម ីស ប់
េស អកជំងឺែដលមិនស កព
លស ប់អកជំងរឺ យៈេពល
មៗប ប់ពីៃថដំបូងៃន រទទួ លយកអកជំងែឺ ដលស កព



រយៈេពលៃនកមវធីស ប់ លបរេចទៃនសិទិទទួ ល ន HCAP ៃនេស គឺ 3
ំ
ប់ពី លបរេចទៃន រជូ នដំណឹង ម នេលកដំបូង
ែដល នេផេ ឱ អកជំងឺ
េ យមិនគិតពី ន ពបំណុលពិ ក រេ ះេទ។ កមវធីស ប់សិទិទទួ ល ន HCAP
េលស 3
េំ
ះរយៈេពលៃន ក សុំេនះនឹង តវ នបដិេសធ និងជូ នដំណឹង
យលកណ៍
អក រ។

ជំនួយហិរ វតស

ប់

ន

ន បសិទ

ពរយៈេពល

90

ៃថ

90
លេនះ។

ៃថ

ះមហន យ៖

ជំនួយហិរ វតស



ជំនួយហិរ វតេ ះមហន យ តវ នកំណត់ អកជំងែឺ ដល ន វកយប តេវជ
ស ឬមនីរេពទ
ប ប់ពី រទូ ត់េ យតតិយជន ំងអស់ េលស 25% ៃន ក់ចំណូលសរុបរបស់អកជំងឺែដល តវ
នរ យ រណ៍ េហយអកជំងឺ មិន ចេ បង់ វកយប តែដលេ សល់ ន។



េដម ី ប់េផមដំេណរ រជំនួយហិរ វត
សូ មេមលដំេណរ រកមវធីស ប់ែផក HFA



េ

នស

ប់

រគណ

ន

ល



មូ ល

ប់

ពេ

កព

ពេ

ចំនួន

ះមហន យ

ក់ែដល តវ

ចរក

ងេល។

ន

មេ

មេ

គួ រែត

លនេ

យេនះ។

ក់កមវធីជំនួយហិរ វត។

ក់ពីអកជំង៖ឺ

នគិត

យ ន រកំណត់អព
ំ ីសិទិទទួ ល ន ម
េ លនេ
យេនះ
អកជំងែឺ ដល
នសិទិទទួ ល នជំនួយហិរ វត
នឹងមិន តវ នគិត ក់បែនមេល រសេ ះប ន់
ឬ រែថ ំែផកេវជ
សេផ ងេទ តែដល ំ ច់េ ពី
AGB
។
៉ ងេ ច ស់ មែដល ចេធេ
ន េរ ង ល់ ំ BSMH គណ
គរយ AGB ស ប់
BSMH Healthcare Facilities ប ប់ពី Look-back Method េ យែផកេល រ ម រែដល
អនុ តេ យ
Medicare
ស ប់េស កម
និង កមហ៊ុន
ប់រងសុខ ព
ឯកជន ំងអស់ែដលបង់ៃថ ម រសំណងដល់មនីរេពទ កងកំឡងេពល
12
ែខ
េ

ះេ

កំែណ៖

លនេ

យ៖

HFA
3.0

លបរេចទពិនិត ចុងេ

យ៖

លបរេចទែកែ បចុងេ

យ៖

1/27/2022
1/27/2022

ទំព័រ៖
លបរេចទេដម៖

9
12/12/2019

េ

លនេ
យែដល នអនុម័ត
េ យ កម បឹក ភិ ល BSMH

(ែដលកំណត់េ យបទប តិរត
រេ មែផក 501(r) ៃន កម ក់ចំណូលៃផកង ំ 1986
ែដល ន
េធវេ ធនកម)។
ស ជិករបស់ ប័ន
រណៈ ចទទួ ល ន គរយ
AGB
េពលបចប នស ប់
BSMH
Healthcare
Facility
(និង រពិពណ៌ អំពី រគណ )
យលកណ៍អក រ
និងមិនគិតៃថេ យ ក់ទងេ
BSMH
ដូ ចែដល នប ញេ កងប ីទំ ក់ទំនងេ ចុងប ប់ៃនេ លនេ
យេនះ
ឬេ េលអន ញ
www.bsmhealth.org/financial-assistance,
www.mercy.com/financialassistance និង www.fa.bonsecours.com។


BSMH
នលកណៈ គប់



៉ ងេ ច ស់ េរ ង ល់ ំ BSMH នឹងពិនត
ិ េឡងវញ និងែកែ ប រប ះតៃម
ែដលអនុវតចំេ ះ អកជំងឺ ែដល នសមតុល បង់េ យខនឯង ប ប់ពី
េមលែផកតៃម តវបង់ ប ំ ំមន
ុ េពល
ប់រងបង់ឱ ងេល)។



េ យ រច ប់រដ Maryland និងច ប់ពនសហព័នកំណត់ទឹក ក់ែដល ចគិត ក់ចំេ ះ
អកជំងឺ បុគល នសិទិទទួ ល FAP ឬបុគល ន រ
ប់រងនឹងមិន តវ នគិត ក់បែនម
េ ចន ងចំនួនទឹក ក់ែដលតិច ងរបស់ AGB ឬ រគិត ក់ែដល នប តិ គប់ គង កំណត់
េ យគណៈក ធិ រ យតៃម រចំ យេស សុខ ពរដ Maryland ស ប់ រសេ ះប ន់
ឬ រែថ ំែផកេវជ
សដៃទេទ តែដល ំ ច់។

វ

ន



វ

រែដល តវេធកងករណី
ន

ទូ

នឹងមិនេចញវក័យប័ តឬរពឹងពី របង់ៃថសរុបពីបគ
ុ លែដល
ប់ជំនួយហិរ វតេ មេ លនេ
យេនះេទ។

ន់ស

រែដល BSMH

ត់ វកយប ត

ន

រមិនទូ

ត់

ចេធកងករណីមន
ិ

ម ត ន
ប់រង (សូ ម

ក់៖
ន

រទូ

ត់

ក់

និង

នពណ៌

រ បមូ ល

កង េ

ក់

លនេ

ច់េ

យ

យែឡក។

ស ជិករបស់ ប័ន
រណៈ ចទទួ ល នច ប់ថតចមងៃន
េ លនេ
យ ច់េ យែឡកេនះេ យឥតគិតៃថពី BSMH PFS េ យ ក់ទងេ
BSMH ឬ
BSMHGMG ដូ ចែដល នប ញេ កងប ីទំ ក់ទំនងេ ចុងប ប់ៃនេ លនេ
យេនះ
ឬ មអន ញ ម សយ ន
www.bsmhealth.org/financial-assistance,
www.mercy.com/financial-assistance, and www.fa.bonsecours.com។
វ

ន



BSMH បេងតេ លនេ
យ HFA េនះ ទ មង់ែបបបទ ក សុំ និង
េ លនេ
យែដល ន ៉ ងទូ លំទូ យេ េលេគហទំព័ររបស់ខន
េហយអនុវតវ ន របែនមេទ តេដម ផ
ី ពផ យេ លនេ
យេនះ
រណៈេ កងសហគមន៍ែដល នបេ ម ៉ ងទូ លំទូ យ។



BSMH
Healthcare
Facilities
ផល់ច ប់ចមង ក សៃន
េសចកីសេងប
ម ៃនេ លនេ
យ
HFA
េនះដល់អកជំងឺែដល ែផកមួ យ
ៃនដំេណរ រទទួ ល ន។
រ ួមប លេសចកីជូនដំណឹង
យលកណ៍អក រែដល នលកណៈច ស់ ស់េលរ យ រណ៍ វក័យប័
តែដលផល់ព័ត៌ ន
និងជូ នដំណឹងដល់
អកទទួ លអំពីលទ ពទទួ ល នជំនួយហិរ វតេ មេ លនេ
យ
HFA
េនះ
េហយ នេរ បចំ រប ញ
រណៈែដល ចផល់ព័ត៌ ន
ឺ ំពីេ លនេ
និងជូ នដំណឹងដល់អកជំងអ
យ HFA េនះេ កងទី ំង
រណៈកងមនីរេពទ
ែដលរ ួម ន ៉ ងេ ច ស់បនប់សេ ះប ន់ (េប ន) និងតំបន់អនុ តចូ ល។



BSMH ក៏ទទួ លពលរដ េ ចនែដល នសមត ព
អង់េគស
េ លនេ
យ HFA េនះ ទ មង់ ក សុំ និងេសចកីសេងប
េ
ទីមួយ (
) ែដលពលរដ ំងេ ះនិ យ។

េ

ះេ

កំែណ៖

រចំេ

លនេ

ះ Widely ផ យអំពីេ

យ៖

HFA
3.0

លនេ

យ HFA ៖

លបរេចទពិនិត ចុងេ

យ៖

លបរេចទែកែ បចុងេ

យ៖

1/27/2022
1/27/2022

រសេងប

ម ៃន

នក មិតេ យេធ របកែ ប
ម ៃនេ លនេ
យ

ទំព័រ៖
លបរេចទេដម៖

10
12/12/2019

េ

េសចកីជូនដំណង
ឺ ចំេ ះ ប
(HCAP)៖ BSMH នផល់េ

លនេ
យែដល នអនុម័ត
េ យ កម បឹក ភិ ល BSMH

ជនរស់េ

រដ Ohio —កមវធី
រែថ រំ បស់មនីរេពទ រដ Ohio
យមិនគិតៃថចំេ ះបុគលនូ វេស ក មិតមនីរេទព ែដល ំ ច់
ែផកេវ
សដល់បុគល ែដល អក សករដ Ohio ែដលមិនែមន អកទទួ ល ន Medicaid
និងអកែដល ន ក់ចំណូល តឹម ឬេ មប ត់ ព កី ករបស់សហព័ន។ េស
ឺ
ឺ ិនស កព
តវ ន គបដណប់គឺ េស របស់អកជំងស
កព ល និងអកជំងម
ល
ែដលសិតេ មកមវធី Medicaid របស់រដ Ohio េ យ ន រេលកែលងចំេ ះេស ផ ំស រ ង និង
េស
ក់ព័ននឹង រផ ំស រ ង។ អកទទួ លជំនួយហិរ វតជនពិ រ នលកណៈ គប់ ន់ទទួ ល ន
ជំនួយ។ រ ក់េ េ រដ Ohio េ យបុគលែដលកំពុងរស់េ កង រដ Ohio េ យស័ គចិត និងែដល
មិនទទួ ល នជំនួយ
រណៈេ កងរដេផ ងេទ ត។ សំេណសុំជំនួយហិរ វតស ប់អក សករដ Ohio
តវ នដំេណរ រស ប់ HCAP មុន េហយប ប់មកេបមិនដូ េ ះេទ សិតេ មេសចកីែចង
ៃនេ លនេ
យ HFA េនះ។

និយមន័យ

V.



AGB - ចំនួនទឹក ក់ែដល តវ នទូ ត់ វកយប ត ទូ េ ស ប់ រសេ
ឬ រែថ ំែផកេវជ
សេផ ងេទ តែដល ំ ច់ដល់បុគលែដល ន រ



BSMH – Bon Secours Mercy Health និង Bon Secours Mercy Health Medical Group



BSMH Healthcare Facilities – មនីរេពទ Bon Secours Mercy Health
និងទី ំងអនុវតេវជ
ស Bon Secours Mercy Health Medical Group ។



EMTALA - ព
លែផកេវជ
ច ប់សីពី
រសកម។



FPG - កសួ ងសុ



HCAP - កមវធី



HFA - ជំនួយហិរវ វតស



េ
។



PFS - កសួ ងេស កមហិរ វតរបស់អកជំង។ឺ



SNF - មនីរែថ

លនេ

ភិ

សចំេ

ល និងេ
រែថ

ល

ប់

VI. ឯក

រ

ឯក

រ

ប់ទី 1 - ែផកព័ត៌

VII. េ

លនេ

នជំ

រ

រែណ

រសេ
ំសីពី

ះប

ន់របស់សហព័ន និង

ព កី ករបស់សហព័នៃនេស មនុស ។

ំរបស់មនីរេពទ រដ Ohio ។
រែថ

យរបស់ HFA – េ

ំែដល

ះ

ះប ន់
ប់រង។

ំសុខ

លនេ

ព។
យជំនួយហិរ វតស

ប់

រែថ

ំសុខ

ព BSMH

ញ

ប់

យែដល

នទំ

ក់ទំនង BSMH

ក់ទង

BSMH ផល់ជូននូ វជេ មសេផ ងៗេទ តស ប់អកជំងឺែដល ន រ
ប់រង
ឬ រ
ប់រងមិន គប់ ន់ ែដលមិន នលកណៈ គប់ ន់ស ប់ទទួ ល នជំនួយហិរ វត
េ លនេ
យ HFA េនះ។ ស ប់ព័ត នបែនម សូ មេមលេ លនេ
យ BSMH
ដូ ច ងេ ម៖
េ

ះេ

កំែណ៖

លនេ

យ៖

HFA
3.0

លបរេចទពិនិត ចុងេ

យ៖

លបរេចទែកែ បចុងេ

យ៖

1/27/2022
1/27/2022

ទំព័រ៖
លបរេចទេដម៖

ម

11
12/12/2019

េ

េ
េ




លនេ
លនេ

រ

ពី BSMH

រ គប់ គងកំែណ

VIII.
កំែណ

េ

យទូ ត់ វកយប ត និង បមូ ល ក់ BSMH
យប ះៃថែដលបង់េ យខនឯង / ែដល ន

លនេ
យែដល នអនុម័ត
េ យ កម បឹក ភិ ល BSMH

លបរេចទ

រពិពណ៌

េរ បចំេ

យ

1.0

11/25/2019

ជំនួយហិរវ វតចំេ ះ
ែថ ំសុខ ព (HFA)

រ

ហិរ វត / Travis Crum

2.0

2/18/2021

ជំនួយហិរវ វតចំេ ះ
ែថ ំសុខ ព (HFA)

រ

ហិរ វត / Travis Crum

3.0

2/17/2022

ជំនួយហិរវ វតចំេ ះ
ែថ ំសុខ ព (HFA)

រ

ហិរ វត / Travis Crum

ះេ

កំែណ៖

លនេ

យ៖

HFA
3.0

លបរេចទពិនិត ចុងេ

យ៖

លបរេចទែកែ បចុងេ

យ៖

1/27/2022
1/27/2022

ទំព័រ៖
លបរេចទេដម៖

12
12/12/2019

េ

ព័ត៌ នទំ ក់ទំនង៖
ស ប់ព័ត៌ នបែនម សូ មទំ

េគហទំព័រ

េ

ឯក
ក់ទំនង BSMH ដូ ច

ងេ

មស

www.bsmhealth.org/financial-assistance
www.mercy.com/financial-assistance
1-877-918-5400
11511 Reed Hartmann Highway
Blue Ash, Ohio 45241
Attention: អត បេ ជន៍
រណៈ
Mercy Health - Anderson Hospital
7500 State Road
Cincinnati, OH 45255
Dept: Financial Counseling
Mercy Health – Clermont Hospital
3000 Hospital Drive
Batavia, Ohio 45103
Dept: Financial Counseling
Mercy Health – Fairfield Hospital
3000 Mack Road
Fairfield, Ohio 45014
Dept: Financial Counseling
The Jewish Hospital – Mercy Health
4777 E. Galbraith Road
Cincinnati, Ohio 45236
Dept: Financial Counseling
Mercy Health – West Hospital
3300 Mercy Health Blvd.,
Cincinnati, Ohio 45211
Dept: Financial Counseling
Mercy Health - Springfield Regional Medical Ctr
) Medical Center Drive 100េ ឯ West North St)
Springfield, Ohio, 45504
Dept: Financial Counseling
Mercy Health – Urbana Hospital
904 Scioto St,
Urbana, OH 43078
Dept: Financial Counseling
Mercy Health - St. Rita’s Medical Center
730 W. Market St. Lima, OH 45801
Dept: Financial Counseling
Mercy Health - Lourdes Hospital
1530 Lone Oak Rd
Paducah, KY 42003
Dept: Financial Counseling
Mercy Health - Marcum and Wallace Hospital
60 Mercy Court Irvine, KY 40336
Dept: Financial Counseling
Mercy Health - St. Vincent Medical Center
2213 Cherry Street
Toledo, OH 43608
Dept.: Financial Counseling

ទូ រស័ព
េ យសំបុ
តៃ បសណី
យ៍
ល់

ះេ

កំែណ៖

លនេ

យ៖

HFA
3.0

លនេ
យែដល នអនុម័ត
េ យ កម បឹក ភិ ល BSMH
រ

ប់ទី 1

ប់មនីរេពទ Mercy Health

Mercy Health - St. Charles Hospital
2600 Navarre Avenue
Oregon, OH 43616
Dept: Financial Counseling
Mercy Health - St. Anne Hospital
3404 W. Sylvania Avenue
Toledo, OH 43623
Dept: Financial Counseling
Mercy Health - Defiance Hospital
1404 E. Second Street
Defiance, OH 43512
Dept: Financial Counseling
Mercy Health - Tiffin Hospital
45 St. Lawrence Drive
Tiffin, OH 44883
Dept: Financial Counseling
Mercy Health - Children’s Hospital
2213 Cherry Street
Toledo, OH 43608
Dept: Financial Counseling
Mercy Health - Willard Hospital
.Neal Zick Rd 1100
Willard, OH 44890
Dept: Financial Counseling
Mercy Health – Perrysburg Hospital
.Eckel Junction Rd 12623
Perrysburg, OH 43551
Dept: Financial Counseling
Mercy Health - St. Elizabeth Youngstown Hospital
1044 Belmont Ave.
Youngstown, OH 44501
Dept: Financial Counseling
Mercy Health - St. Elizabeth Boardman Hospital
8401 Market St.
Boardman, OH 44512
Dept: Financial Counseling
Mercy Health - St. Joseph Warren Hospital
667 Eastland Avenue
Warren, Ohio 44484
Dept: Financial Counseling
Mercy Health – Lorain Hospital
3700 Kolbe Rd.
Lorain, OH 44053
Dept: Financial Counseling
Mercy Health - Allen Hospital
200 W. Lorain St.

លបរេចទពិនិត ចុងេ

យ៖

លបរេចទែកែ បចុងេ

យ៖

1/27/2022
1/27/2022

ទំព័រ៖
លបរេចទេដម៖

13
12/12/2019

េ

លនេ
យែដល នអនុម័ត
េ យ កម បឹក ភិ ល BSMH

Oberlin, Ohio 44074
Dept: Financial Counseling
ព័ត៌ ន៖
ស ប់ព័ត៌

េគហទំព័រ
ទូ រស័ព
មសំបុ ត
ៃ បសណីយ៍
ល់

េ

ះេ

កំែណ៖

លនេ

នបែនមសូ មទំ

ក់ទំនង BSMH ដូ ច

ងេ

មស

www.fa.bonsecours.com
804-342-1500 (Local Richmond)
877-342-1500
Bon Secours Mercy Health Financial Aid
P.O. Box 631360
Cincinnati, OH 45263-1360
Bon Secours St. Francis Medical Center
St. Francis Boulevard 13710
Midlothian, VA 23114
Dept: Financial Counseling
Bon Secours – Richmond Community Hospital
N. 28th Street 1500
Richmond, VA 23223
Dept: Financial Counseling
Bon Secours Memorial Regional Medical
Center
8260 Atlee Road
Mechanicsville, VA 23116
Dept: Financial Counseling
Bon Secours St. Mary’s Hospital
5801 Bremo Road
Richmond, VA 23226
Dept: Financial Counseling
Rappahannock General Hospital
101 Harris Road
Kilmarnock, VA 22482
Dept: Financial Counseling

យ៖

HFA
3.0

លបរេចទពិនិត ចុងេ

យ៖

លបរេចទែកែ បចុងេ

យ៖

ប់ មនីរេពទ Bon Secours៖

Bon Secours Mary Immaculate Hospital
2 Bernadine Dr
Newport News, VA 23602
Dept: Financial Counseling
Bon Secours Maryview Medical Center
3636 High Street
Portsmouth, VA 23707
Dept: Financial Counseling
Bon Secours Health Center at Harbour
View
5818 Harbour View Boulevard
Suffolk, VA 23435
Dept: Financial Counseling
St. Francis Downtown
One St. Francis Drive
Greenville, SC 29601
Dept: Financial Counseling
St. Francis Eastside
125 Commonwealth Drive
Greenville, SC 29615
Dept: Financial Counseling
St. Francis Millennium
2 Innovation Drive
Greenville, SC 29607
Dept: Financial Counseling

1/27/2022
1/27/2022

ទំព័រ៖
លបរេចទេដម៖

14
12/12/2019

េ

ព័ត៌ ន៖
ស ប់ព័ត៌

េគហទំព័រ
ទូ រស័ព
មសំបុ ត
ៃ បសណីយ៍
ល់

នបែនម សូ មទំ

ក់ទំនង BSMH ដូ ច

ងេ

មស

លនេ
យែដល នអនុម័ត
េ យ កម បឹក ភិ ល BSMH

ប់មនីរេពទ រដ Southern Virginia៖

www.bsmhealth.org/financial-assistance
www.fa.bonsecours.com
804-342-1500 (Local Richmond)
877-342-1500
Bon Secours Mercy Health Financial Aid
P.O. Box 631360
Cincinnati, OH 45263-1360
Bon Secours Mercy Health Petersburg LLC
(ែដលពីមុន តវ នេគ ល់ Southside Regional Medical
Center)
200 Medical Park Blvd
Petersburg, VA 23805
Bon Secours Mercy Health Emporia LLC
(ែដលពីមុន តវ នេគ ល់
Southern Virginia Regional
Medical Center)
727 N Main Street
Emporia, VA 23847
Bon Secours Mercy Health Franklin LLC
(ែដលពីមុន តវ នេគ ល់
មនីរេពទ Southampton
Memorial)
100 Fairview Drive
Franklin, VA 23851

ព័ត៌ ន៖
ស ប់ព័ត៌ នបែនម សូ ម ក់ទង BSMH ដូ ច ងេ មស ប់ទី ំងអនុវតេវជ
ស Bon Secours Mercy
Health Medical Group េ កង Ashland, Kentucky; Richmond, VA; Rappahannock, VA; Hampton
Roads, VA; ឬ South Carolina៖

េគហទំព័រ
ទូ រស័ព
មសំបុ ត
ៃ បសណីយ៍

http://mercyhealthapps.com/files/BSMH\/All Markets_Practice Field List MASTER FILE.xlsx

Virginia Medical Group: 888-835-9905
South Carolina Medical Group: 864-603-6080
Bon Secours Mercy Health Financial Aid
P.O. Box 631360
Cincinnati, OH 45263-1360

ព័ត៌ ន៖
ស ប់ព័ត៌ នបែនម សូ ម ក់ទង Bon Secours Mercy Health
ដូ ច ងេ មស ប់ទី ំងអនុវតន៍េវជ
ស Bon Secours Mercy Health Medical Group កង Cincinnati,
Ohio; Paducah, Kentucky; Irvine, Kentucky; Lima, Ohio; Lorain, Ohio; Springfield, Ohio; Toledo,
Ohio; ឬ Youngstown, Ohio៖

េគហទំព័រ
ទូ រស័ព
មសំបុ ត
ៃ បសណីយ៍

េ

ះេ

កំែណ៖

លនេ

http://mercyhealthapps.com/files/BSMH\/All Markets_Practice Field List MASTER FILE.xlsx

1-877-918-5400
Ensemble Health Partners
11511 Reed Hartmann Highway
Blue Ash, Ohio 45241

យ៖

HFA
3.0

លបរេចទពិនិត ចុងេ

យ៖

លបរេចទែកែ បចុងេ

យ៖

1/27/2022
1/27/2022

ទំព័រ៖
លបរេចទេដម៖

15
12/12/2019

