េសចកីសេងប
ទិដ

ម ៃនេ

លនេ

យជំនួយហិរ វតចំេ

ះ

រែថ

ព

ពទូ េ

េ កងដំេណរេបសកកមរបស់ខនេដម ីេលកកមស់សុខ ពសហគមន៍ េ យេ ត រយកចិតទុក ក់ ពិេសសេ
ខះេស ែថ ំ និងេ កង រតីសេ ះរបស់ កសួ ងព
លៃន ពះេយស៊ូ Bon Secours Mercy Health េប ចិតកង
ដល់អកជំងរឺ បស់ខន។ េនះគឺ េសចកីសេងបៃនេ លនេ
យជំនួយហិរ វតចំេ ះ រែថ ំសុខ ព (HFA) ។
ព

ស
ំ ុខ

ចរក

េលជន កី ក និង
រផល់ជំនួយហិរ វត

នៃនជំនួយហិរ វត

សិទិទទួ ល នជំនួយហិរ វត តវ នកំណត់េ យសមត ពរបស់អកជំងឺ ឬអក
របស់ ត់កង របង់ ក់ ប ប់ពីធន នែដល
ន ំងអស់ តវ នេ ប ស់អស់ េហយកមវធីជំនួយែដល ន ំងអស់ តវ ន យតៃមរ ួច ល់។
ជំនួយហិរ វត ចរក នស ប់ រសេ ះប ន់ និង រែថ ំ ំ ច់េផ ងៗេទ តែដលផល់េ យមនីរេពទ Bon Secours Mercy
Health (និងអកផល់េស មួ យចំនួនេទ ត) ដល់អកជំងឺមិន ន រ
ប់រង និង ន រ
ប់រង ែដលរស់េ កងសហគមន៍
នឹង តវ នបេ មេ យមនីរេពទ Bon Secours Mercy Health េហយ គ ររបស់ពួកេគ ន ក់ចំណូលមិនេលសពីបួនដងៃនេ ល រណ៍
ែណ ំអំពី ព កី ករបស់សហព័ន (FPG)។
លកខណត មវស

ប់សិទិទទួ ល

ន

ជំនួយហិរ វត ទូ េ តវ នកំណត់េ យ ត នរកិលៃន ក់ចំណូល គ រសរុបែដល នមូ ល នេល FPG ។ បុគល
ែដល នសិទិទទួ ល នជំនួយហិរ វតេ មេ លនេ
យរបស់េយង នក មិត ក់ចំណូលេ 200% FPG ឬតិច ងេនះ
ចទទួ ល រែថ ំេ យឥតគិតៃថ។ បុគល ែដល នក មិត ក់ចំណូលពី 201% េ 300% FPG និង 301% េ 400% FPG
ទទួ ល ន រប ះតៃមេរ ងៗខន ែផកេល ត នរកិលដូ ច នែចងេ កងេ លនេ
យេនះ។
រប ះតៃម គរយ ក់ ក់ស
201%-300% FPG និង 301% េ 400% FPG ក មិត ក់ចំណូល តវ នេធបចប ន ព េរ ង ល់ ំស ប់ស
តទីផ រនីមួយៗ
សប ម រ ស់បរេមបនក។

ប់

មិន ននរ
ក់ ែដល នសិទិទទួ ល នជំនួយែផកហិរ វតេ េ មេ លនេ
យ HFA នឹង តវគិត ក់បែនមេទ តស ប់
រសេ ះប ន់ ឬ រែថ ំេវជ សេផ ងេទ តេ ចន ងចំនួនទឹក ក់ែដល តវ នទូ ត់ វកយប ត ទូ េ ចំេ ះបុគលែដល ន
ប់រងេល រែថ ំែបបេនះេ ះេទ។ បសិនេប នបុគល
ក់ ន រ
ប់រង ឬ ទព សម តិ គប់ ន់
េដម ីបង់ ក់ស ប់ រែថ ំ ត់ តវ ន ត់ទុក មិន នសិទិទទួ ល នជំនួយហិរ វតេឡយ។
ចំេ ះអកជំងឺែដលមិន ន រ
ប់រង េហយមិន នលកណៈ គប់ ន់ស ប់ រប ះតៃមជំនួយហិរ វត មួ យ ែដល ន
ពិពណ៌ េ កងេ លនេ
យ HFA Bon Secours Mercy Health នឹងបែនម រប ះតៃមេ យស័យ បវតិ (បង់េ យខនឯង)
េ េលវកយប តមនីរេពទ របស់ពួកេគ ។ សូ មេមលេ លនេ
យ HFA េពញេលញស ប់ រពន ល់ ំង សង។
អំពីដំេណរ

រ

ក់

ក េសសុំ

ដំេណរ រស ប់ រ ក់ ក សុំជំនួយហិរ វតេ មេ លនេ
យ HFA របស់េយងរ ួមប លនូ វជំ ន ំងេនះ៖
 បំេពញ ក េសសុំ HFA និង ប់ឯក រ ំ ទែដល ំ ច់។
o េយងពិនិត េមល ក់ចំណូល និងទំហំ គ ររបស់អកេដម ីកំណត់ក មិតៃនជំនួយែដល នស ប់អក។ េយងេ ប ត នរកិល
េ យែផកេល FPG នែចង ងេល។
o េយងត មវឱ អក ដំបូង តវែតែសងរកសិទិទទួ ល នស ប់ បេភទៃនអត បេ ជន៍េស
ប់រងមួ យចំនួនែដល ច
គបដណប់េលេស
រែថ ំរបស់អក (ឧ ហរណ៍ សំណងកមករ េស
ប់រងរថយន ។ល។)
េយង ចជួ យែណ ំអកនូ វធន នសមរម មួ យចំនួន។
 េយងនឹង ក់ទងអកេដម ី ប់ េតអក នសិទិទទួ ល នជំនួយហិរ វតេ មេ លនេ
យ HFA របស់េយងែដរឬេទ។
 េយង ចជួ យអកកង រេរ បចំែផន រទូ ត់ រចំ យស ប់ រគិតៃថេស ឬវកយប តេផ ងៗែដលមិន ន ប់រងេ មេ ល
នេ
យ HFA របស់េយង។
o ែផន រទូ ត់ នឹងពិ រ េល ន ពហិរ វតរបស់អក េដម ីកំណត់េល រទូ ត់ ក់ែដលអក ចេធេ
ន។
កែនងទទួ លព័ត៌

ន

អក ចទទួ ល នច ប់ចមងៃនេ លនេ
យ HFA និងទ មង់ ក សុំ HFA ក៏ដូច ព័ត៌ នអំពីដំេណរ រ ក់ ក សុំជំនួយហិរ វត៖ (i)
េ យចូ លេមលេគហទំព័រ របស់េយង ម www.bsmhealth.org/financial-assistance, www.mercy.com/financial-assistance, និង
www.fa.bonsecours.com, (ii)េ យ ក់ទងែផកេស កមហិរ វតអកជំងឺរបស់មនីរេពទ Bon Secours Mercy Health មទូ រស័ពេលខ 1-877918-5400, (iii) េ យេផសំេណេ Bon Secours Mercy Health, 11511 Reed Hartmann Highway, Blue Ash, OH 45241, Attn:
រ បឹក ែផកហិរ វត ឬ (iv) េ យ ក់ទងអក បឹក ែផកហិរ វតរបស់េយងេ យ ល់េ ទី ំងមនីរេពទ
មួ យរបស់េយង
(សូ មេមលេ លនេ
យ HFA ស ប់ រចុះប ីទី ំង និង សយ នេពញេលញ)។
េយងជួ យេ មែ ជង ប ជនសំ ន់ៗ ំងអស់ែដលទទួ លេស ពី Bon Secours Mercy Health េហយែដលពួ ក ត់ នជំ ញ
អង់េគស
នក មិត េ យ របកែ បឯក រថតចមងៃនេ លនេ
យ HFA របស់េយង ទ មង់ ក េសសុំ និងេសចកីសេងបេនះ
ចម ង
ែដល ប ជន ំងេ ះនិ យ។ េយង ចនឹងេ ះេ តេ ជសេរសេដម ីផល់ជំនួយបកែ ប េសចកីែណ ំេល របកែ ប ឬផល់ជំនួយ មរយៈ
រេ ប ស់អកបកែ បពីរ
ែដល នលកណៈសម តិ គប់ ន់។

