
I. គោលបណំង 
វាជាគោលនគោបាយរបស់កម្មវធិី AMITA Health (“អងគការ”) គ ីម្បធីានាឱ្យមានការអនុវត្តសងគម្សម្រមាប់ការផ្តល់
ជូនការសគគ គ្ ោះបនាា ន់និងការថែទសុំខភាពចបំាច់ខាងគវជជសាគសតគផ្េងគ ៀត្គៅអងគការគោយម្រសបតាម្គោល
នគោបាយជនំួយហរិញ្ញវត្ថុ (ឬ “FAP”)។  គោលនគោបាយសតីពីការ ូទត់្វកិកយបម្រត្នងិការម្របមូ្លម្របាក់គនោះ ម្រត្ូវ
បានគរៀបចំគ ងីោ៉ា ងពិគសស គ ីម្បគីោោះម្រសាយការអនុវត្តការ ូទត់្វកិកយបម្រត្នងិការម្របមូ្លម្របាក់សម្រមាប់អនកជងំឺ
ថ លម្រត្ូវការជនំួយហរិញ្ញវត្ថុនងិ  ួលបានការថែទសុំខភាពគៅអងគការ។ 
 

II. គោលនគោបាយ 
រាល់ការអនុវត្តការ ូទត់្វកិកយបម្រត្ទងំអស់ នងងប ហ្ាញ ននូវការគបតជាញាច ចិត្តនិងការគោរពរបស់គយងីចំគសោះគសចកតី្ែថែនូរ
របស់ម្នុសេមាន ក់ៗនិងគសចកតសុីខរមួ្ោន  គហយីបុគ្គលិកនិងភាន ក់្ររបស់អងគការម្រត្ូវមានឥរោិប ថ លឆថុោះបញ្ច ងំពី
គោលនគោបាយនិងគុ្ណសម្បត្តិរបស់គយងីចំគសោះការពាបាលអនកជំងឺនងិម្រកុម្ម្រគ្ួសាររបស់ពួកគគ្គោយការគោរព
និងមានកតីគម្តាត ម្ធ៌។ 
 
គោលនគោបាយសតីពកីារ ូទត់្វកិកយបម្រត្និងការម្របមូ្លម្របាក់គនោះ អនុវត្តចំគសោះការសគគ គ្ ោះបនាា ន់និងការថែទ ំ
សុខភាពចបំាច់ថផ្នកគវជជសាគសតគផ្េងគ ៀត្ ថ លផ្តល់គោយអងគការ ថ លរមួ្ទងំគសវាកម្មម្រគ្ូគព យថ លជលួបគម្រម្ី
ការ្រនិងសុខភាពផ្ថូវចិត្ត។  គោលនគោបាយសតីពកីារ ូទត់្វកិកយបម្រត្និងការម្របមូ្លម្របាក់គនោះ ម្ិនអនុវត្តចំគសោះ
ការគរៀបចំការ ូទត់្ម្របាក់សម្រមាប់ការថែទសុំខភាពថ លម្និថម្នជា “ការសគគ គ្ ោះបនាា ន់” និង “ការថែទសុំខភាព
ចបំាច់ថផ្នកគវជជសាគសត” គផ្េងគ ៀត្ ( ូចថ លលកខខណឌ ទងំគនាោះ កណំត់្គៅកនុងគោលការណ៍ FAP របស់អងគការ) 
។  

III. នយិម្ន័យ 
1.  “501(r)” មានន័យថាថផ្នក Section 501(r) ្នចាប់សតពីីម្របាក់ចណូំល្ផ្ាកនុង (Internal Revenue Code ) 

និងប បញ្ញត្តិនានាថ លបានថចងគម្រកាម្ចាប់គនោះ។ 
 
2. “វធិានការម្របមូ្លម្របាក់ធម្មតា” ឬវធិានការ “ECAs” មានន័យថាសកម្មភាពម្របមូ្លម្របាក់ខាងគម្រកាម្ ថ លកណំត់្

លកខខណឌ ត្ងងរ ងងថ លសថិត្គម្រកាម្ចណុំច  501(r): 
a. ការលក់បណុំលរបស់អនកជងំឺគៅឱ្យភាគ្ីគផ្េងគ ៀត្ គលីកថលងថត្អនក ិនម្រត្ូវកណំត់្លកខខណឌ ត្ងងរ ងង 

ជាក់លាក់  ូចថ លបានគរៀបរាប់ខាងគម្រកាម្។  
b. ការរាយការណ៍ព័ត៌្មានម្ិនលអអំពីអនកជំងឺគៅភាន ក់្ររាយការណ៍ឥណទនអត្ែិិជនឬការោិល័យ 

ឥណទន។ 
c. ការពនាគពល ឬប ិគសធ ឬការទម្ទរ ូទត់្ម្របាក់មុ្នការផ្តល់ជូនការថែទសុំខភាពចបំាច់ថផ្នក 

គវជជសាគសតគផ្េងគ ៀត្ គោយសារថត្ម្ិនមានការ  ូទត់្វកិកយបម្រត្ម្យួឬគម្រចីនរបស់អនកជំងឺសម្រមាប់ការ
ថែទសុំខភាពថ លបានផ្តល់កាលពីមុ្ន ថ លគចន្ែថគម្រកាម្គោលការណ៍ FAP។ 

d. វធិានការនានាថ លត្ម្រម្ូវឱ្យមាន ំគណីរការនីត្ិវធិីចាប់ឬតុ្លាការ គលកីថលងថត្បណតង ងទម្ទរសណំង
ថ លបានោក់បណតង ងគៅកនុង ំគណីរការកេយ័ធនឬការរងរបួសផ្ទា ល់ខថួន។ វធិានការទងំគនោះ ម្រត្ូវរាប់
បញ្ចូ ល ប៉ាុថនតម្ិនកណំត់្ចំគសោះ៖ 

i. ការកំណត់្ស ិធិគលីម្រ ពយសម្បត្តិរបស់អនកជំង ឺ
ii. ការទនយកសិ ធិជាមាច ស់គលមី្រ ពយសម្បត្តិរបស់អនកជងំ ឺ

 



iii. ការកំណត់្កាត់្យកម្របាក់ជំទស់ ឬតាម្រគបៀបគផ្េងគ ៀត្តាម្ការចូលរមួ្ឬការរ ងបអូសគ្ណនី
ធនាោរឬម្រ ពយសម្បត្តិផ្ទា ល់ខថួនគផ្េងគ ៀត្របស់អនកជំង។ឺ 

iv. ការចប់គផ្តីម្បណតង ងរ ឋបបគវណីជំទស់នងងអនកជំងឺ នងិ 
v. ការបតងងរ ងបអូសយកម្របាក់ឈ្នួលរបស់អនកជងំឺ។ 

 
វធិានការ ECA ម្ិនរាប់បញ្ចូលចណុំចណាម្ួយ ូចខាងគម្រកាម្ (គទោះបីជាលកខណៈវនិចិឆ័យចំគសោះវធិានការ ECA 
 ូចមានថចងខាងគលី ថ លជា ូគៅម្រត្ូវបានបំគពនតាម្រគបៀបគផ្េងគ ៀត្ក៏គោយ)៖ 

 
a. ការលក់បណុំលរបស់អនកជងំ ឺ ម្របសិនគបីមុ្នគពលលក់មានកិចចម្រពម្គម្រពៀងជាលាយលកខណ៍អកេរថ លជា

កាត្ពវកចិចម្រសបចាប់ ថ លមានជាម្ួយអនក ិនបណុំល គោយម្រសបតាម្ 
i. អនក ិនម្រត្ូវបានហាម្ឃាត់្ម្និឱ្យចូលរមួ្កនុងវធិានការ ECA ណាម្យួ គ ីម្ប ី លួបានការ ូទត់្

ម្របាក់សម្រមាប់ការថែទសុំខភាពគនោះគ ។ 
ii. អនក ិនម្រត្ូវហាម្ឃាត់្ម្ិនឱ្យគ្ិត្ការម្របាក់គលីបណុំលថ លមានគលីសពីអម្រតាជាធរមានគម្រកាម្ថផ្នក 

6621(a)(2) ្នចាប់សតីពីម្របាក់ចណូំល្ផ្ាកនុង (Internal Revenue Code) គៅគពលបណុំល
ម្រត្ូវបានលក់ (ឬអម្រតាការម្របាក់គផ្េងគ ៀត្ ថ លកណំត់្គោយគសចកតជូីន ណំង ងឬគោលការណ៍
ថណនាគំផ្េងគ ៀត្ ថ លបានគបាោះពុម្ពផ្ាយគៅកនុងម្រពងត្តិប័ម្រត្ម្របាក់ចណូំល្ផ្ាកនុង)។ 

iii. បំណុលគនោះ អាចម្របគ្ល់ជូនវនិឬអាចម្របមូ្លវនិគោយអងគការតាម្គសចកតសីគម្រម្ចចុងគម្រកាយពី
អងគការឬអនក ិនថា អនកជំងមឺានសិ ធ ិ លួបានជនំួយហរិញ្ញវត្ថុ និង 

iv. អនក ិនម្រត្ូវបានកណំត់្ត្ម្រម្ូវឱ្យគោរពតាម្នីត្ិវធិីថ លបានបញ្ជ ក់គៅកនុងកិចចម្រពម្គម្រពៀង ថ ល
ធានាថាអនកជំងឺម្និបង់ម្របាក់ គហយីម្ិនមានកាត្ពវកិចចបង់ម្របាក់  អនក ិននិងអងគការជាម្ួយោន
គម្រចីនជាងអនក  លួខុសម្រត្ូវផ្ទា ល់ខថួនចំគសោះការបង់ម្របាក់គោយម្រសបតាម្គោលការណ៍ FAP 
ម្របសិនគបអីនកជងំឺម្រត្ូវបានកណំត់្ថាមានសិ ធិ  ួលបានជនំួយហរិញ្ញវត្ថុ គហយីបណុំលម្ិនម្រត្ូវបាន
ម្របគ្ល់វនិឬម្របមូ្លម្កវនិគោយអងគការគ យី។ 

 
b. សិ ធិណាម្ួយថ លអងគការគនោះ មានស ិធិអោះអាងគៅគម្រកាម្ចាប់របស់រ ឋសតីពី ំគណីរការ្នការវនិិចឆ័យ ការ

 ូទត់្បណុំល ឬការសម្រម្បសម្រម្ួលថ លជំសក់ជូន ល់អនកជំងឺ ថ លជាល ធផ្ល្នការរងរបួសផ្ទា ល់ខថួន 
ថ លអងគការបានផ្តល់ការថែទសុំខភាព ឬ 

c. ការោក់សកយបណតង ងទម្ទរសំណងណាម្ួយគៅកនុង ំគណីរការកេយ័ធន។ 
 

3. “FAP” មានន័យថាជាគោលនគោបាយជំនួយហរិញ្ញវត្ថុរបស់អងគការថ លជាគោលនគោបាយផ្តល់ជំនួយ 
ហរិញ្ញវត្ថុ ល់អនកជងំឺថ លមានសិ ធិ  ួលបានគៅកនុងការគធវីឱ្យរកីចគម្រម្នីគៅមុ្ខ្នគបសកកម្មរបស់អងគការនិង
សុខភាពសមាគ្ម្ នងិអនុគលាម្តាម្ចណុំច  501(r).“ FAP”។ 

 
4. “សកយសុគំោលការណ៍ FAP” មានន័យថាការោក់សកយសុំជនំួយហរិញ្ញវត្ថុ។ 
 
5. “ជនំយួហរិញ្ញវត្ថុ” មានន័យថាជំនួយថ លអងគការអាចផ្តល់ជូនអនកជំងឺម្រសបតាម្គោលការណ៍ FAP.“សកយសុំ

គោលការណ៍ FAP”។ 
 



6. “អងគការ” មានន័យថាកម្មវធិី AMITA Health និងសាខាងរបស់ខថួន។ គ ីម្បគីសនសុីំព័ត៌្មានបថនថម្ សូម្ោក់ជូន
សំណួរឬម្ត្ិគោបល់ ឬោក់បណតង ងឧ ធរណ៍ គលាកអនកអាចទក់ ងការោិល័យថ លមានរាយបញ្ជ ីខាងគម្រកាម្ឬ
មានរាយបញ្ជ ីគៅកនុងលខិិត្ជូន ណំង ង ឬតាម្ការម្របាម្រស័យទក់ ងថ លគលាកអនក  ួលបានពីអងគការគនោះ៖  

 
888-693-2252, ឬសរគសរជាលាយលកខណ៍អកេរគៅ៖   
AMITA Health PFS  
1000 Remington Blvd., Suite 110  
Bolingbrook, IL 60440  

  
7. “អនកជងំ”ឺ មានន័យថាជាបុគ្គលថ ល  ួលបានការថែទសុំខភាព (ឬអនកថ លបាន  ួលការថែទសុំខភាព) ពី

អងគការនិងអនកគផ្េងគ ៀត្ ថ ល  លួខុសម្រត្ូវថផ្នកហរិញ្ញវត្ថុចំគសោះការថែទសុំខភាពថបបគនោះ (រមួ្ទងំសមាជកិ
ម្រគ្ួសារនិងអាណាពាបាល) ផ្ងថ រ។ 

 
IV. នតី្វិធិថី លត្ម្រម្វូឱ្យមាន 

អងគការរកា ំគណីរការតាម្លោំប់លំគោយសម្រមាប់ការគចនរបាយការណ៍សតីពកីារ ូទត់្វកិកយបម្រត្ជាម្របចជូំន ល់
អនកជំងសឺម្រមាប់គសវាកម្មនានាថ លម្រត្ូវបានម្របគ្ល់ជូន និងសម្រមាប់ នំាក់ នំងជាម្យួអនកជំង។ឺ កនុងករណីម្ិនមាន
ការ ូទត់្ម្របាក់ពីអនកជំងសឺម្រមាប់គសវាកម្មនានាថ លផ្តល់គោយអងគការគនោះ  អងគការអាចចូលរមួ្កនុងវធិានការនានា
គ ីម្ប ី លួបានម្របាក់សណំង ថ លរមួ្ម្រត្ូវរាប់បញ្ចូ ល ប៉ាុថនតម្ិនកណំត់្ចំគសោះការពាោម្ទក់ ងតាម្ ូរស័ពា  
អុីថម្៉ាល និងជបួគោយផ្ទា ល់ នងិមានវធិានការ ECAs ម្ួយឬគម្រចីន ថ លកណំត់្ចំគសោះប បបញ្ញត្តិនិងការកណំត់្ 
លកខណឌ ថ លមានគៅកនុងគោលនគោបាយ ូទត់្វកិកយបម្រត្និងការម្របមូ្លម្របាក់គនោះ។  នាយកោឋ នវ តម្របាក់ចណូំល 
(Revenue Cycle Department) មានសិ ធអិំណាចចុងគម្រកាយ គ ីម្បកីណំត់្ថាអងគការគនោះ បានខិត្ខំម្របងងថម្របង
សម្គហតុ្ផ្ល គ មី្បកីណំត់្ភាពមានសិ ធិ  ួលបានជំនយួហរិញ្ញវត្ថុ គហយីអងគការគនោះ អាចចូលរមួ្កនុងវធិានការ 
ECAs។   
គោយគោងតាម្ចណុំច 501(r), គោលនគោបាយ ូទត់្វកិកយបម្រត្នងិការម្របមូ្លម្របាក់ បញ្ជ ក់ពកីារខិត្ខំម្របងង
ថម្របងសម្គហតុ្ផ្ល ថ លអងគការម្រត្ូវថត្អនុវត្តគ ីម្បកីណំត់្ថាគត្ីអនកជងំឺមានសិ ធ ិ ួលបានគោលការណ៍ FAP របស់
ខថួនសម្រមាប់ជំនយួហរិញ្ញវត្ថុមុ្នគពលថ លខថួនចូលរមួ្កនុងសកម្មភាពម្របមូ្លម្របាក់ធម្មតា ឬវធិានការ ECA។  គៅគពល
មានការគបតជាញាច ចិត្តម្រត្ូវបានគធវីគ ងីគនាោះ អងគការអាចនងង ំគណីរការវធិានការ ECAs ម្ួយឬគម្រចីន  ូចថ លបានគរៀបរាប់
គៅ ីគនោះ។ 
1.  ំគណីរការសកយសុំគោលការណ៍ FAP។  គលីកថលងថត្ចណុំចថ លបានផ្តល់ជូនខាងគម្រកាម្ អនកជំងឺអាចោក់
សកយសំុគោលការណ៍ FAP គៅគពលណាម្ួយថ លទក់ ងនងងការសគគ គ្ ោះបនាា ន់នងិការថែទសុំខភាពចបំាច់ថផ្នក
គវជជសាគសតគផ្េងគ ៀត្ ថ លបាន  លួពីអងគការ។  គសចកតីសគម្រម្ចចុងគម្រកាយសតីពីភាពមានសិ ធ ិ លួបានជនំួយ
ហរិញ្ញវត្ថុ នងងម្រត្ូវ ំគណីរការថផ្អកគលីការចត់្ថាន ក់ ូគៅ ូចខាងគម្រកាម្។ 

a. ការោក់សកយសុំគោលការណ៍ FAP គពនគលន។  កនុងករណីអនកជំងឺថ លោក់សកយសុ ំFAP គពនគលន 
អងគការនងងបញ្ឈប់ជាបគណាត ោះអាសនននូវវធិានការ ECA ណាម្ួយ គ ីម្ប ី ួលបានការ ូទត់្ម្របាក់សម្រមាប់
ការថែទសុំខភាព គសចកតសីគម្រម្ចចុងគម្រកាយសតីពភីាពមានសិ ធិ  លួបាន និងផ្តល់លិខតិ្ជូន ណំង ងជា
លាយលកខណ៍អកេរតាម្លកខណៈទន់គពលគវលា  ូចមានថចងខាងគម្រកាម្។ 

b. គសចកតសីគម្រម្ចចុងគម្រកាយសតពីីភាពមានសិ ធ ិ ួលបានថ លសនមត្ ុកជាមុ្ន  ម្របសនិគបីអនកជងំឺម្រត្ូវបានម្រត្ូវ
បានកណំត់្គោយសនមត្ ុកជាមុ្នថាមានស ិធិ  លួបានត្ិចបំផុ្ត្ជាងជំនួយសបបុរសធម៌្ថ លអាចមាន
គម្រកាម្គោលការណ៍ FAP គនោះ អងគការនងងជូន ណំង ង ល់អនកជំងឺអពំីគោលការណ៍សម្រមាប់គសចកតសីគម្រម្ច



ចុងគម្រកាយ នងិផ្តល់ជូនអនកជងំឺនូវរយៈគពលថ លសម្គហតុ្ផ្លម្ួយ  គ ីម្បោីក់សកយសុជំំនួយសបបុរសធម៌្
ថែម្គ ៀត្ មុ្នគពលចប់គផ្តមី្វធីានការ ECA។ 

c. លិខិត្ជូន ណំង ងនិង ំគណីរការគៅកថនថងថ លម្និមានសកយសុំបានោក់ជូនពិនតិ្យ។ លុោះម្រតាថត្ការោក់
សកយសំុគោលការណ៍ FAP គពនគលន ម្រត្ូវបានោក់ជូនពនិិត្យឬភាពមានសិ ធិ  ួលបានម្រត្ូវបានកណំត់្
គម្រកាម្លកខណៈវនិិចឆ័យ្នភាពមានសិ ធ ិ លួបានថ លសនមត្ ុកជាមុ្នសម្រមាប់គោលការណ៍ FAP គនាោះ  
អងគការនងងគចៀសវាងពីផ្តួចគផ្តមី្វធិានការ ECAs ថ លមានរយៈគពលោ៉ា ងត្ិច 120 ្ែៃ គោយគ្ិត្ចប់ពី្ែៃ
ថ លរបាយការណ៍សតីពីការ ូទត់្វកិកយបម្រត្គម្រកាយការអនុញ្ញ ត្ឱ្យគចនពីម្នាីរគព យសម្រមាប់ការថែទ ំ
សុខភាព ម្រត្ូវបញ្ជូ នគៅអនកជងំឺ។  កនុងករណីមាន ំណាក់កាលជាគម្រចីន្នការថែទសុំខភាពគនាោះ  
ប បបញ្ញត្តិ្នការជូន ណំង ងទងំគនោះ អាចម្រត្ូវសរុបរមួ្បញ្ចូលទងំអស់ កនុងករណីថ លការកំណត់្គពលគវលា
នងងម្រត្ូវថផ្អកគលី ណំាក់កាលជាគម្រចីន្នការថែទសុំខភាពនាគពលែមីៗបំផុ្ត្ ថ លរមួ្បញ្ចូ លគៅកនុងការសរុប
រមួ្បញ្ចូ លគនោះ។  មុ្នគពលផ្តួចគផ្តីម្វធិានការ ECA ម្ួយ (1) ឬគម្រចីន គ មី្ប ី លួបានការបង់ម្របាក់សម្រមាប់
ការថែទសុំខភាពពអីនកជងំឺថ លម្ិនបានោក់សកយគសនសុីំគោលការណ៍ FAP គនាោះ អងគការគនោះនងងចត់្វធិាន
ការ ូចខាងគម្រកាម្៖   

i. ផ្តល់ជូនអនកជងំឺនូវលិខិត្ជូន ណំង ងជាលាយលកខណ៍អកេរថ លប ហ្ាញ នថាជនំួយហរិញ្ញវត្ថុអាចមាន
សម្រមាប់អនកជំងឺថ លមានសិ ធ ិ ួលបាន កណំត់្វធិានការ ECAថ លមានគោលបណំងគ ីម្ប ី លួ
បានការបង់ម្របាក់សម្រមាប់ការថែទសុំខភាព នងិបញ្ជ ក់ពី្ែៃផុ្ត្កណំត់្ បនាា ប់ពីវធិានការ ECA 
ថបបគនោះ អាចចប់គផ្តីម្ ថ លមានរយៈគពលម្ិនឱ្យមុ្នជាង 30 ្ែៃ គម្រកាយ្ែៃថ លលិខតិ្ជូន
 ំណង ងជាលាយលកខណ៍អកេរម្រត្ូវបានផ្តល់ជូន។ 

ii. ផ្តល់ជូនអនកជងំឺនូវគសចកតសីគងខបភាសាសាម្ញ្ញអំពីគោលការណ៍ FAP និង 
iii. កំណត់្ការខិត្ខំម្របងងថម្របងសម្គហតុ្ផ្ល គ ីម្បជូីន ណំង ង ល់អនកជំងឺគោយផ្ទា ល់មាត់្អពំី 
គោលការណ៍ FAP និង ំគណីរការោក់សកយសុំគោលការណ៍ FAP  

d. ការោក់សកយសុំគោលការណ៍ FAP ថ លម្ិនគពនគលន  កនុងករណីអនកជំងឺថ លោក់សកយសុំគោលការណ៍ 
FAP ម្ិនគពនគលនគនាោះ អងគការនងងជូន ំណង ង ល់អនកជំងជឺាលាយលកខណ៍អកេរអំពីរគបៀបបំគពនសកយសុំ
គោលការណ៍ FAP និងផ្តល់ជូនអនកជងំឺកនុងរយៈគពលសាម្សិប (30) ្ែៃម្របត្ិ និ គ ីម្បគីធវី ូគចនោះ។  វធិាន
ការ ECAs ថ លម្ិនទន់សគម្រម្ចណាម្ួយ នងងម្រត្ូវផ្ទអ កគៅអំ ុងគពលគនោះ គហយីលខិិត្ជូន ណំង ងជា
លាយលកខណ៍អកេរនងង (i) ពិពណ៌នាអំពព័ីត៌្មានបថនថម្ និង/ឬ ឯកសារថ លត្ម្រម្ូវឱ្យមានគៅគម្រកាម្គោល
ការណ៍ FAP ឬការោក់សកយសុំគោលការណ៍ FAP ថ លម្រត្ូវការគ ីម្បបីំគពនសកយសុំ គហយី (ii) រមួ្បញ្ចូ ល
ព័ត៌្មាន ំនាក់ នំងថ លសម្រម្យផ្ងថ រ។ 

2. ការកំណត់្លកខខណឌ ត្ងងរ ងងគលីការពនាគពលឬការប ិគសធចំគសោះការថែទសុំខភាព។ គៅកនុងសាថ នភាពម្ួយ
ថ លអងគការមានបណំងពនាគពលឬប ិគសធ ឬត្ម្រម្ូវឱ្យមានការបង់ម្របាក់មុ្នគពលផ្តល់ជូនការថែទសុំខភាព
ចបំាច់ថផ្នកគវជជសាគសត  ូចថ លបានកណំត់្គៅកនុងគោលការណ៍ FAP គោយសារថត្ការម្ិនបង់ម្របាក់របស់អនកជងំឺ
ម្ួយវកិកយបម្រត្ឬគម្រចីនជាង សម្រមាប់ការថែទសុំខភាពថ លបានផ្តល់កាលពមុី្នគម្រកាម្គោលការណ៍ FAP គនាោះ អនក
ជំងឺនងងម្រត្ូវបានផ្តល់ជូនការោក់សកយសុំគោលការណ FAP និងលិខតិ្ជូន ណំង ងជាលាយលកខណ៍អកេរថ លប ហ្ាញ ន
ថា ជំនួយហរិញ្ញវត្ថុអាចមានសម្រមាប់អនកជំងឺថ លមានសិ ធ ិ ួលបាន។ 
3. លិខិត្ជូន ណំង ងសតីពីគសចកតសីគម្រម្ចចុងគម្រកាយ។ 
a.  គសចកតីសគម្រម្ចចុងគម្រកាយ។  គៅគពលបាន  ួលសកយសុំ FAP ថ លបានបំគពនតាម្គ្ណនីរបស់អនកជំងឺ
គហយី អងគការនងងវាយត្្ម្ថគលីសកយសុ ំFAP គ មី្បកីណំត់្ភាពអាចមានស ិធិ  លួបាននិងជូន ណំង ង ល់អនក
ជំងឺជាលាយលកខណ៍អកេរអំពគីសចកតសីគម្រម្ចចុងគម្រកាយគនោះ គៅកនុងរយៈគពលថសសិបម្របា ំ(45) ្ែៃម្របត្ិ ិន។  
លិខិត្ ណំង ងគនោះ នងងរាប់បញ្ចូ លគសចកតីសគម្រម្ចចុងគម្រកាយអំពីចនំួន ងកម្របាក់ថ លអនកជំងឺនងង  ួលខុសម្រត្ូវ



ថផ្នកហរិញ្ញវត្ថុចំគសោះការបង់ម្របាក់។ ម្របសិនគបីសកយសុំ FAP ម្រត្វូបានប ិគសធគនាោះ លិខតិ្ជូន ណំង ងម្ួយនងង
ម្រត្ូវគផ្ញាចីជូនគោយពនយល់ពីគហតុ្ផ្ល្នការប ិគសធនងិការថណនាសំម្រមាប់ការបតងងឧ ធរណ៍ឬការគ្ិត្ពចិរណា
គ ងីវនិ។ 
 
b.  ការសងម្របាក់វនិ។  អងគការនងងផ្តល់ជូនម្របាក់សណំងសម្រមាប់ចនំួនថ លអនកជំងឺបានបង់សម្រមាប់ការថែទំ
សុខភាពថ លមានគលសីពីចនំួន ងកម្របាក់ថ លអនកជំងឺម្រត្ូវបានកណំត់្  ួលខុសម្រត្ូវផ្ទា ល់ខថួនចំគសោះការបង់
ម្របាក់គម្រកាម្គោលការណ៍ FAP គលីកថលងថត្ចំនួន ងកម្របាក់គលីសថបបគនោះ មានត្ិចជាង $5.00  ុលាថ រ។ 
 
c.  ការវលិម្រត្ ប់គៅរកវធិានការ ECA។  វសិាលភាពចំគសោះអនកជងំឺម្រត្ូវបានគគ្កណំត់្ថាមានសិ ធ ិ លួបាន
ជំនួយហរិញ្ញវត្ថុគម្រកាម្គោលការណ៍ FAP គនាោះ អងគការនងងចត់្វធិានការថ លអាចមានសម្គហតុ្ផ្លទងំអស់ 
គ ីម្បវីលិម្រត្ ប់គៅរកវធិានការ ECA ណាម្យួជំទស់នងងអនកជំងឺ គ ីម្ប ី ួលបានការបង់ម្របាក់សម្រមាប់ការ
ថែទសុំខភាព។ វធិានការណ៍ថ លអាចមានសម្គហតុ្ផ្លថបបគនោះ ជា ូគៅម្រត្ូវរមួ្បញ្ចូល ប៉ាុថនតម្ិនកណំត់្
ចំគសោះវធិានការនានា កនុងការ កគចនការគច ម្របកាន់ណាម្ួយជំទស់នងងអនកជងំឺ  កយកម្របាក់ក្ម្រម្ ឬស ិធិ
យកម្រ ពយសម្បត្តិអនកជំង ឺនិង កគចនពីរបាយការណ៍ឥណទនរបស់អនកជងំឺនូវរាល់ព័ត៌្មានម្ិនលអណាម្ួយ 
ថ លបានរាយការណ៍គៅ ីភាន ក់្ររាយការណ៍អត្ែិិជន ឬការោិល័យឥណទន។ 

4. បណតង ងឧ ធរណ៍។  ភាគ្ីថ ល  ួលខុសម្រត្ូវ អាចបតងងឧ ធរណ៍អពំីការប ិគសធភាពមានសិ ធិ  លួបានជំនួយ
ហរិញ្ញវត្ថុតាម្រយៈការផ្តល់ជូនព័ត៌្មានបថនថម្ ល់អងគការកនុងរយៈគពល ប់បួន (14) ្ែៃម្របត្ិ ិន ពកីារ  លួបាន
លិខិត្ជូន ណំង ងអំពីការប ិគសធ។ រាល់បណតង ងឧ ធរណ៍ទងំអស់ នងងម្រត្ូវពនិិត្យគ ងីវនិគោយអងគការសម្រមាប់ការ
សគម្រម្ចចុងគម្រកាយ។  ម្របសនិគបីការសគម្រម្ចចុងគម្រកាយ បញ្ជ ក់ពីការប ិគសធជំនួយហរិញ្ញវត្ថុកាលពីមុ្នគនាោះ លខិិត្
ជូន ណំង ងជាលាយលកខណ៍អកេរ នងងម្រត្ូវគផ្ញាចជូីនអនកជំង។ឺ 
5. ថផ្នការ ូទត់្ម្របាក់។  អនកជងំឺណាមាន ក់ថ លបានប ហ្ាញ នពអីសម្ត្ថភាពបង់ម្របាក់បំណុលថ លមានចំនួន ងក
ម្របាក់គពនគលនគៅកនុងការ ូទត់្ម្របាក់ម្យួគនាោះ នងងម្រត្ូវបានផ្តល់ជូនថផ្នការ ូទត់្ម្របាក់សម្គហតុ្ផ្ល។ អងគការ
នងងម្ិនបញ្ជូ នបំណុលរបស់អនកជំងណឺាមាន ក់គៅភាគ្ី បីីសម្រមាប់ការម្របមូ្លម្របាក់ គហយីក៏ម្ិនចប់គផ្តមី្វធិានការ ECA 
ណាម្ួយ គោយម្ិនផ្តល់ឱ្កាស ល់អនកជងំឺជាមុ្នកនុងការគសនីសុំថផ្នការ ូទត់្ម្របាក់សម្គហតុ្ផ្លគ យី។ 
6. ការម្របមូ្លម្របាក់។  តាម្ការសននិោឋ នចំគសោះនីត្ិវធិីខាងគល ីអងគការអាច ំគណីរការវធិានការ ECAs ជំទស់នងង
អនកថ លម្ិនមានការធានារា៉ា ប់រង និងសថិត្គម្រកាម្ការធានារា៉ា ប់រងគោយមានគ្ណនីខុសចាប់  ូចថ លបានកំណត់្គៅ
កនុងនីត្ិវធិីរបស់អងគការសម្រមាប់ការបគងកីត្  ំគណីរការ នងិការម្រត្ួត្ពិនតិ្យវកិកយបម្រត្និងថផ្នការបង់ម្របាក់របស់ 
អនកជំង។ឺ  ម្ិនមានវធិានការម្របមូ្លម្របាក់ម្រសបចាប់ នងងម្រត្វូចប់គផ្តីម្ជទំស់នងងអនកជំងឺចគំសោះការម្ិនបង់ម្របាក់
វកិកយបម្រត្គោយោម នការយល់ម្រពម្ជាលាយលកខណ៍អកេរពីម្របធានភាន ក់្រហរិញ្ញវត្ថុ្នកម្មវធិី AMITA Health ថ ល
ម្រត្ូវគផ្ាៀងផ្ទា ត់្ថារាល់លកខខណឌ ទងំអស់ សម្រមាប់ការថសវងរកវធិានការ ECAs ម្រត្ូវបានគឆថីយត្ប។  គោងតាម្ការ
កំណត់្លកខខណឌ ត្ងងរ ងងថ លបានបញ្ជ ក់គៅ ីគនោះ អងគការអាចគម្របីម្របាស់ ីភាន ក់្រម្របមូ្លម្របាក់បណុំលពិបាកទរ
ខាងគម្រៅថ លលបលីានឬអនកផ្តល់គសវាកម្មគផ្េងគ ៀត្ សម្រមាប់ ំគណីរការគ្ណនបីំណុលពិបាកទរ គហយី 
 ីភាន ក់្រឬអនកផ្តល់គសវាកម្មថបបគនោះ ម្រត្ូវគោរពតាម្ប បបញ្ញត្តិ្ន 501(r) និងចាប់សតពីីការ ូទត់្វកិកយបម្រត្អនក
ជំងឺថ លម្រត្ងម្ម្រត្ូវគៅរ ឋអុីលនីណយ (Illinois Fair Patient Billing Act) ថ លអាចអនុវត្តបានចំគសោះភាគ្ ីីប។ី 
 

V. សណំុំថបបប សតពីកីារអនុវត្តនងិឯកសារគផ្េងៗ 
គសចកតីបថនថម្គលកីិចចសនា ភីាន ក់្រម្របមូ្លម្របាក់ 
 
 



VI. ឯកសារគោង 
គោលនគោបាយជំនួយហរិញ្ញវត្ថុ្នកម្មវធិី AMITA Health  
គោលការណ៍រ ឋបាលអនុវត្តការម្របមូ្លម្របាក់និង និងការ ូទត់្វកិកយបម្រត្ថ លគកីនគ ងី #601 

 
គសចកតបីថនថម្គលកីចិចសនា ភីាន ក់្រម្របមូ្លម្របាក់ 

AMITA Health (“ ម្រកសួងសុខាភិបាល”) និង [បញ្ចូ លគ ម្ ោះ ីភាន ក់្រម្របមូ្លម្របាក់] (“ ីភាន ក់្រម្របមូ្លម្របាក់”) សម្រមាប់
ការគ្ិត្ពិចរណាគៅវនិគៅម្ក តាម្ន័យគនោះបាន  ួលសាគ ល់ យល់ម្រពម្ មានម្របសិ ធិភាពចប់ពី្ែៃ ី _______ ថខ 
__________, 20__, គ ីម្បគីធវីវគិសាធនកម្មកិចចម្រពម្គម្រពៀងគសវាកម្មម្របមូ្លម្របាក់បចចុបបននរវាងភាគ្ីនានា គ ីម្បរីមួ្បញ្ចូ ល
ចំណុច ូចខាងគម្រកាម្៖ 
1. ម្រកសួងសុខាភិបាលនិងសាខារបស់ខថួន បានអនុវត្តគោលនគោបាយនិងនីត្ិវធិី (រមួ្ “គោលនគោបាយ”) ថ លមាន

គោលបណំងអនុវត្តគៅថផ្នក Section 501(r) ្នចាប់សតីពីម្របាក់ចណូំល្ផ្ាកនុង (Internal Revenue Code) និង
និងប បបញ្ញត្តិនានាថ លបានម្របកាសថ លសថិត្គម្រកាម្ (រមួ្, “501(r)”) និងធានាឱ្យបាននូវការអនុវត្តម្របមូ្លម្របាក់និង
ការ ូទត់្វកិកយបម្រត្ោ៉ា ងរាក់ទក់សម្រមាប់អនកជំងឺរបស់ម្រកសួងសុខាភិបាលទងំអស់។ 

2.  ីភាន ក់្រម្របមូ្លម្របាក់  លួសាគ ល់ថា ខថួនបាន  លួ បានពិនិត្យគ ងីវនិ និងយល់អពំីគោលការណ៍គនោះ។ 
3. គោងតាម្កថាខណឌ  4 ្នគសចកតីបថនថម្គនោះ  ីភាន ក់្រម្របមូ្លម្របាក់យល់ម្រពម្គោរពតាម្គោលការណ៍គនោះ កនុង 

 ំគណីរការអនុវត្តសកម្មភាពទក់ ងនងងការម្របមូ្លម្របាក់របស់ខថួន ថ លសក់ព័នធនងងអនកជំងឺរបស់ម្រកសងួសុខាភិបាល។  
សកម្មភាពថបបគនោះ ម្រត្ូវរាប់បញ្ចូ ល ប៉ាុថនតម្ិនកណំត់្ចំគសោះចំណុចខាងគម្រកាម្៖ 
a.  រាល់ការម្របាម្រស័យទក់ ងជាម្ួយអនកជំងឺឬអនក  ួលខុសម្រត្ូវថផ្នកហរិញ្ញវត្ថុរបស់ម្រកសួងសុខាភិបាលណាមាន ក់ 

បានបញ្ជូ នគៅ ីភាន ក់្រម្របមូ្លម្របាក់សម្រមាប់គោលបំណងម្របមូ្លចំនួនម្របាក់ថ លជំសក់ម្រកសួងសុខាភិបាល និង 
b. រាល់នីត្ិវធិចីាប់ទងំអស់ឬវធិានការម្របមូ្លម្របាក់ គផ្េងគ ៀត្ គទោះជាម្របគភ ណាឬ ម្រម្ង់ណាក៏គោយ ថ ល

ជំទស់នងងអនកជំងឺឬអនក  ួលខុសម្រត្ូវថផ្នកហរិញ្ញវត្ថុរបស់ម្រកសួងសុខាភិបាលណាមាន ក់ បានបញ្ជូ នគៅ ីភាន ក់្រ
ម្របមូ្លម្របាក់សម្រមាប់គោលបណំងម្របមូ្លចំនួនម្របាក់ថ លជំសក់ម្រកសួងសុខាភិបាល។  

 
4.  ីភាន ក់្រម្របមូ្លម្របាក់យល់ម្រពម្ថា វាម្រត្ូវគធវសីកម្មភាពម្រគ្ប់គពលគវលាម្រសបតាម្ចណុំច 501 (r) គហយីថាម្ិនម្របម្រពងត្ត

ខុសពីប ោឋ ននិងត្ម្រម្ូវការទម្ទរថ លមានថចងគៅកនុងគោលនគោបាយគោយម្និចបំាច់មានការយល់ម្រពម្ជា
លាយលកខណ៍អកេរជាមុ្នពីម្រកសួងសុខាភិបាលគ ។ 

 
[ម្រកសួងសុខាភិបាល] 
 
គោយ៖        
គ ម្ ោះ៖ 
ឋានៈ៖ 
 
[ ីភាន ក់្រម្របមូ្លម្របាក់] 
 
គោយ៖        
គ ម្ ោះ៖ 
ឋានៈ៖ 
 


