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គោលការណ៍ FREE CARE   
_____________________________________________________________ 
 
គោលការណ៍៖    
វាជាគោលការណ៍របស់ សមាជិក MaineHealth (MH) 
សម្រមាប់ផ្តល់ជូនជំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុដល់អ្នកជំងឺដដលមានលកខណ:សម្បត្ត ិម្ររ
ប់ម្រោន់ តាម្រយៈគោលការណ៍ដណនំគៅគលើឯកសារគនេះ។ 
គៅគម្រកាម្ច្បាប់រដឋ Maine 
ោា នម្នទ ីរគេទ្យណាអាច្បបដិគសធការផ្តល់គសវាកម្ាដល់ម្របជាេលរដឋ  
Maine ណាមាន ក់ 
គោយសារភាេអ្សម្ត្ថភាេរបស់បុរគលមាន ក់ៗកន ុងការបង់ថ្លៃគសវាេា
បាលទងំគនេះ។ 
ម្នទ ីរគេទ្យទងំអ្ស់ម្រត្វូបានត្ម្រមូ្វឱ្យសម្រម្បនិងម្របកាន់ខ្ជា ប់នូវគោលន
គោបាយដលរកាគោយឥត្រិត្ថ្លៃដដលផ្តល់គអាយអ្នកជំងឺដដលោា នសម្
ត្ថភាេបង់ម្របាក់ កំណត្់គសវាកម្ាដដលម្រត្វូបានផ្តល់ជូនគោយឥត្រិត្ថ្លៃ 
(Free care) 
និងម្រត្វូោក់ច្បំណាយចូ្បលគៅម្របភេរណនគីផ្េងៗគទ្ៀត្ថ្នការបង់ម្របាក់
សម្រមាប់ការដលទ ំម្រសបតាម្សតង់ោរដដលបានបគងក ើត្គ ើងគៅជំេូក 
150 ថ្នច្បាប់ម្ររប់ម្ររងថ្នម្រកសួងសុខ្ជភិបាលនិងគសវាម្របជាជនថ្នរដឋ 
Maine (DHHS) និងការោិល័យគសវាកម្ា  Mainecare។ 
 
MaineHealth 
បានអ្នុវត្តគោលនគោបាយដូច្បខ្ជងគម្រកាម្គោយគោរេតាម្ការដលទ ំ
Free Care សម្រមាប់អ្នកផ្តល់គសវាទងំអ្ស់របស់ខ្ល ួួ ួន។  
 

គោលការណ៍៖ 
I. គោលការណ៍ណណនាំស្ត ីពីចាំណូល 
 A. និយមន័យ: 
សម្រមាប់គោលបំណងថ្នជំេូកគនេះនិយម្ន័យខ្ជងគម្រកាម្នឹងម្រត្វូបានអ្
នុវត្ត . 

(1) គ្រួសារ៖ 
ម្ររួសារមួ្យរឺជាម្រកមុ្ម្នុសេេីរឬគម្រច្បើននក់ដដលពាក់េ័នធ េីកំ
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គណើត្ ការគរៀបអាពាហ៍េិពាហ៍ឬការសុំច្បិញ្ច ឹម្ 
ដដលរស់គៅជាមួ្យោន  
គហើយអ្នកទងំគនេះមានការទ្ទួ្លខ្ុសម្រត្វូម្រសបច្បាប់ច្បំគពាេះកា
រោំម្រទ្។ 
ម្នុសេដដលពាក់េ័នធទងំអ្ស់ម្រត្វូបានចាត្់ទុ្កថាជាម្រកមុ្ម្ររួ
សារដត្មួ្យ។ (ម្របសិនគបើម្ររួសារមួ្យមានគម្រច្បើនជាងមួ្យម្ររួសារ 
និង/ឬបុរគលដដលម្ិនទក់ទ្ងោន  
គោលការណ៍ដណនំសត ីេីម្របាក់ច្បំណូលនឹងម្រត្វូបានអ្នុវត្តោច្ប់
គោយដ កេីោន ច្បំគពាេះម្ររួសារនីមួ្យៗ 
និង/ឬបុរគលដដលម្ិនទក់ទ្ងោន និងម្ិនរាប់ចូ្បលជាម្ររួសារ
ទងំមូ្លគទ្។) 
a) គៅគម្រកាម្គោលនគោបាយគនេះ 
ថ្ដរូរស់គៅជាមួ្យោន ដដលបានច្បុេះបញ្ា ីម្រត្ឹម្ម្រត្វូក៏ចាត្់ទ្ុក
ថាជាអ្ងគភាេម្ររួសារដត្មួ្យដដរ។  

 

(2) ឯកតាគ្រួសារននទាំហាំមួយ៖ 
គោយភាា ប់ជាមួ្យគោលការណ៍ដណនំម្របាក់ច្បំណូលម្រកមុ្ម្ររួសារ
ឯកតាម្ររួសារថ្នទំ្ហំមួ្យរឺជាបុរគលដដលម្ិនទក់ទ្ងោន គពា
លរឺបុរគលមាន ក់ដដលមានអាយុចាប់េី 15 
ឆ្ន ំគ ើងគៅដដលម្ិនរស់គៅជាមួ្យសាច្ប់ញាត្ិណាមួ្យ។ 
បុរគលដដលម្ិនទក់ទ្ងោន  
អាច្បជាអ្នកកាន់កាប់លំគៅោឋ នមួ្យគោយដ ក 
ឬអាច្បសាន ក់គៅផ្ទេះមួ្យ 
(ឬម្រកមុ្ម្នុសេរស់គៅជាមួ្យោន ដូច្បជាជួលផ្ទេះគៅរមួ្ោន ) 
ដដលម្នុសេមាន ក់ 
ឬគម្រច្បើននក់ដដលរស់គៅផ្ទេះជួលដដលម្ិនមានទំ្នក់ទំ្នងបុ
រគលគោយកំគណើត្ អាពាហ៍េិពាហ៍ ឬការទ្ទួ្លយកច្បិញ្ច ឹម្។ 
(a) គៅគម្រកាម្គោលនគោបាយគនេះ សិសេដដលគេញវយ័ (18 
ឆ្ន ំគ ើងគៅ) ចាត្់ទុ្កថាជាម្រកមុ្ម្ររួសារមួ្យ 
គទេះបីជាេួកគរគៅដត្រស់គៅជាមួ្យឪេុកមាា យក៏គោយ។ 

 
(3) ចាំណូល៖ 
ម្របាក់ច្បំណូលមានន័យថារាល់ម្របាក់ច្បំណូលសរុបម្របចាំឆ្ន ំម្ុនបង់េនធ
ដដលបានម្កេីម្របភេទងំអ្ស់គលើកដលងដត្មានដច្បងកន ុងអ្នុម្រកឹ
ត្យ (b) ខ្ជងគម្រកាម្ 
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(a) ម្របាក់ច្បំណូលរមួ្មាន៖ 
i. ម្របាក់កំថ្រ និងត្ថ្ម្ៃម្រត្វូបង់ម្របចាំឆ្ន ំម្ុនគេលធានរា៉ា ប់

រងបង់ឱ្យ 
ii. បង្កក ន់ថ្ដបង់ម្របាក់េីការង្ករដដលម្ិនដម្នកសិកម្ា

ឬកសិោឋ នផ្ទទ ល់ខ្ល នួ 
(បង្កក ន់ថ្ដេីកសិោឋ នដដលជាកម្ាសិទ្ធិឬជួលរបស់បុ
រគលមាន ក់បនទ ប់េីត្ថ្ម្ៃម្រត្វូបង់ម្របចាំឆ្ន ំម្ុនគេល
ធានរា៉ា ប់រងបង់ឱ្យ
សម្រមាប់ច្បំណាយអាជីវកម្ាឬកសិោឋ ន) ។ 

iii. ការទូ្ទត្់ម្របាក់ជាគទ្ៀងទត្់េីសនត ិសុខ្សងគម្ 
ការចូ្បលនិវត្តន៍េីផ្ល  ូវដដក 
សំណងភាេអ្ត្់ការង្ករគធវ ើ សំណងរបស់កម្ាករ 
កូដកម្ាទ្ទួ្លបានអ្ត្ថម្របគោជន៍េីមូ្លនិធិសហជី
េ និងអ្ត្ថម្របគោជន៍អ្ត្ីត្យុទ្ធជន។ 

iv. ជំនួយសាធារណៈរមួ្ទងំ 
ជំនួយបគណាត េះអាសននដល់ម្ររួសារដដលខ្វេះខ្ជត្ 
ម្របាក់ច្បំណូលសនត ិសុខ្បដនថម្ 
និងការបង់ម្របាក់ជំនួយទូ្គៅ។ 

v. ម្របាក់ឧបត្ថម្ភបណុ្េះបណាត ល។ 
vi. ការផ្តល់អាហារបូត្ថម្ភ លុយោំពារកូន 

និងម្របាក់ចំ្បដណកម្ររួសារទហានឬលុយោំម្រទ្ដថ្ទ្គទ្ៀ
ត្បានោ៉ា ងគទ្ៀត្ទត្់េីសមាជិកម្ររួសារដដលោា នវ
ត្តមាន ឬអ្នកដដលម្ិនរស់គៅផ្ទេះជាមួ្យោន  

vii. ម្របាក់គសាធនឯកជន 
ម្របាក់គសាធននិគោជិករបស់រោឋ ភិបាល 
និងការធានរា៉ា ប់រងជាគទ្ៀងទត្់ 
ឬការបង់ម្របាក់ម្របចាំឆ្ន ំ 

viii. ភារលាភ ការម្របាក់ ម្របាក់ជួល កថ្ម្រម្គជើងសារ 
ឬ វកិ័កយប័ម្រត្ដដលមានកាលកំណត្់េីកម្ាសិទ្ធិឬការ
គជឿទ្ុកច្បិត្ត  និង 

ix. ការគលងដលបងឬលុយឈ្ន េះគឆ្ន ត្សុទ្ធ។ 
 
(b) ច្បំណូលដដលម្ិនបូករមួ្ដូច្បជា៖ 

i. កំគណើនគដើម្ទ្ុន 
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ii. រាល់ម្រទ្េយដដលប្រូយកម្របាក់បានរហ័សរមួ្ទងំការ
ដកម្របាក់េីធនោរ 
ឬម្របាក់េីការលក់ម្រទ្េយសម្បត្ត ិ 

iii. ម្របាក់េីការបងវ ិលេនធ  
iv. អ្ំគណាយ ម្របាក់កម្ច ី និងម្រត្កទងំមូ្ល 
v. ការបង់ម្របាក់ធានរា៉ា ប់រងមួ្យដងគេញឬសំណង

មួ្យគេលគផ្េងគទ្ៀត្សម្រមាប់ការរងរបួស 
vi. អ្ត្ថម្របគោជន៍ម្ិនដម្នសាច្ប់ម្របាក់ដូច្បជា 

ការបង់មួ្យដផ្នកសម្រមាប់ធានរា៉ា ប់រងដដលបង់
គោយនិគោជកឬសហជីេ 
ឬអ្ត្ថម្របគោជន៍បដនថម្គផ្េងគទ្ៀត្របស់និគោជិ
ក 

vii. ត្ថ្ម្ៃអាហារនិងគម្របងឥនធនៈដដលម្រត្វូបានផ្លិត្
និងគម្របើម្របាស់គៅគលើកសិោឋ ន 
និងត្ថ្ម្ៃដដលបានកំណត្់ការជួលេីមាច ស់ផ្ទេះ 
ដដលម្ិនដម្នជារបស់កសិោឋ ន ឬផ្ទេះកសិោឋ ន 

viii. កម្ា វធិីផ្តល់អ្ត្ថម្របគោជន៍ម្ិនដម្នសាច្ប់ម្របាក់រប
ស់សហេ័នធ  រមួ្ទងំ Medicare, Medicaid, 
ប័ណណ អាហារ, អាហារថ្លៃម្រត្ង់គៅសាលាគរៀន, 
និងជំនួយគលើផ្ទេះ។  

កត់ស្ាំោល់៖ 
លវីគបើការបង់ម្របាក់ធានរា៉ា ប់រងមួ្យគលើកម្រត្វូបានដកគច្បញេី
ម្របាក់ច្បំណូលក៏គោយ 
ការបង់ម្របាក់ធានរា៉ា ប់រងមួ្យគេលគធវ ើគ ើងសម្រមាប់ការធា
នរា៉ា ប់រងគលើគសវាម្នទ ីរគេទ្យនឹង រ តត្បនត ឹងការទ្ទួ្លបានគសវា
ដលទគំោយម្ិនរិត្ថ្លៃគដើម្បីបង់ថ្លៃេាបាលដថ្ទ្គទ្ៀត្។ 
សូម្គម្ើលអ្នុម្របគោរ IV(B)(1)(b)។ 
(4) អ្នករស្់គៅរដ្ឋ Maine៖ ពាកយថា “អ្នករស់គៅរដឋ Maine” 

សំគៅគៅគលើបុរគលដដលរស់គៅគោយសា ័ម្ររច្បិត្ត 
ដដលមានបំណងបគងក ើត្រដឋ  Maine ឱ្យគៅជាផ្ទេះ។ 
បុរគលមាន ក់ដដលម្កគលងរដឋ  Maine 
បគណាត េះអាសននម្ិនអាច្បចាត្់ទ្ុកជាអ្នករស់គៅអ្ច្បិថ្្នត
យ៍បានគទ្។ 
ភសុ្តាងថ្នការសាន ក់គៅនឹងម្រត្វូបានគសន ើសុំជាដផ្នកថ្នដំ
គណើរការោក់ពាកយគសន ើសុំ។ 
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B. ោា នស្មតថភាពបង់គ្ាក់៖ 
បុរគលមាន ក់ម្ិនអាច្បបង់ថ្លៃគសវាម្នទ ីរគេទ្យបានគៅគេលដដ
លម្របាក់ច្បំណូលរបស់ម្ររួសាររបស់បុរគល 
គនេះម្រត្វូបានគររណនគោយវធិីមួ្យខ្ជងគម្រកាម្គនេះរឺម្ិន
គលើសេីគោលការណ៍ដណនំសត ីេីម្របាក់ច្បំណូលដដលមានដច្បង
គៅដផ្នករង C (ម្របសិនគបើវធិីសា្សត មួ្យម្ិនអាច្បអ្នុវត្តបាន 
គនេះម្រត្វូគម្របើវធិីសា្សត គផ្េងគទ្ៀត្ 
ម្ុនគេលការកំណត្់ថ្នភាេម្ិនអាច្បទ្ទួ្លយកបានម្រត្វូបគងក ើ
ត្គ ើង)៖ 
(1) រុណជាបួនថ្នម្របាក់ច្បំណូលម្ររួសាររបស់បុរគលគនេះស

ម្រមាប់រយៈគេលបីដខ្ម្ុនការកំណត្់សិទ្ធិ ឬ 
(2) ការគម្របើម្របាក់ច្បំណូលម្ររួសារេិត្ម្របាកដរបស់បុរគលគនេះ

សម្រមាប់រយៈគេល 12ដខ្ 
ម្ុនការសគម្រម្ច្បច្បិត្តថ្នការទ្ទួ្លបានសិទ្ធិ។ 
 

C. គោលការណ៍ណណនាំពីគ្ាក់ចាំណូល៖ គម្រកាម្បទ្បបញ្ញត្ត ិរដឋ Maine 
ម្នទ ីរគេទ្យម្រត្វូបានត្ម្រមូ្វឱ្យផ្តល់ការដលទគំោយឥត្រិត្ថ្លៃគេញគល
ញសម្រមាប់បុរគលគៅ 150% ថ្នគសច្បកត ីដណនំសហេ័នធ ថ្នភាេម្រកីម្រក 
(FPL)។ MaineHealth 
ទ្ទួ្លសាគ ល់ថាមានត្ំរវូការម្រសបច្បាប់គដើម្បីផ្តល់ការច្បុេះត្ថ្ម្ៃបដនថម្
ដល់អ្នកដដលមានម្របាក់ច្បំណូលម្របចាំឆ្ន ំគលើសេីគោលការណ៍ដណនំ
របស់ច្បាប់សហេ័នធ  
ប៉ាុដនតអ្នកទងំគនេះគៅដត្ខ្វេះលទ្ធភាេបង់ថ្លៃគសវាកម្ា។  
MaineHealth នឹងផ្តល់ជូនបដនថម្នូវការច្បុេះត្ថ្ម្ៃកន ុងកម្ា វធិី 
ការដលទគំោយឥត្រិត្ថ្លៃដូច្បដដលបានបង្កា ញគៅខ្ជងគម្រកាម្។ 
គោលការណ៍ដណនំេីម្របាក់ច្បំណូលខ្ជងគម្រកាម្ម្រត្វូបានគម្របើគដើម្បីកំ
ណត្់ថាអ្នកម្ិនមានលទ្ធភាេបង់គសវាេាបាល។ 
គោលការណ៍ដណនំខ្ជងម្របាក់ច្បំណូលខ្ជងគម្រកាម្ម្រត្វូបានគម្របើគដើម្បី
កំណត្់ថាគត្ើម្នុសេមាន ក់ម្ិនអាច្បសងបានគទ្។ 
គោលការណ៍ដណនំសត ីេីច្បំណូលទងំគនេះនឹងម្រត្វូបានគធវ ើការដកដម្រប
ជាគរៀងរាល់ឆ្ន ំ។ 

 
MaineHealth 
នឹងគម្របើម្របាស់គោលការណ៍ដណនំសត ីេីភាេម្រកីម្រករបស់សហេ័នធ ដដល
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បានគបាេះេុម្ភគៅគលើបញ្ា ីសហេ័នធ  
និងផ្តល់គេញគលញគៅគលើការដលទគំោយឥត្រិត្ថ្លៃច្បំគពាេះបុរគល
ដដលមានម្របាក់ច្បំណូលគសា ើោន ឬត្ិច្បជាង 175% 
ថ្នគោលការណ៍ដណនំសត ីេីភាេម្រកីម្រករបស់សហេ័នធ ។ 
គោលការណ៍ដណនំសត ីេីការដលទសំុខ្ភាេគោយឥត្រិត្ថ្លៃរបស់ស
មាជិកភាេ MH ម្រត្វូបានគរោក់ឯកសារភាា ប់ទ្ី 1 
ថ្នគោលនគោបាយគនេះ។ 
គោលការណ៍ដណនំម្របាក់ច្បំណូលរបស់សមាជិកភាេ MH 
ខ្ពស់ជាងត្ម្រមូ្វការរបស់ម្រកសួងផ្តល់គសវាសម្រមាប់ម្របជាជនថ្នរដឋ 
Maine ។ 

 

II. គស្វាធានរ៉ា ប់រង 
សមាជិក MaineHealth នឹងផ្តល់ការដលទ ំFree Care 
សម្រមាប់អ្នកជំងសឺម្រមាកគៅគេទ្យ 
និងអ្នកជំងគឺម្រៅដដលម្រត្វូការចាំបាច់្បដផ្នកគវជាសា្សត ។ 
មានដត្ការដលទសំុខ្ភាេចាំបាច្ប់ប៉ាុគណាណ េះដដលម្រត្វូបានផ្តល់ឱ្យជាការដល
ទគំោយឥត្រិត្ថ្លៃ។ MaineHealth នឹងគធវ ើតាម្ Centers សម្រមាប់គសវា 
Medicare និង Medicaid (CMS), Local Medical Review Policies ឬ 
National Coverage Determinations គដើ 
ម្បកីំណត្់ភាេចាំបាច្ប់ថ្នការេាបាល។ 
ភាេចាំបាច់្បដផ្នកគវជាសា្សតអាច្បកំណត្់គ ើងគោយការញ្ជា ក់េីគវជាបណឌ ិត្ 
ឬអ្នកគសន ើសុំរបស់ម្រកមុ្ហ ុនធានរា៉ា ប់រងសុខ្ភាេដដលម្ិនដម្នរោឋ ភិបា
ល។ 
កម្ា វធិីការដលទគំោយឥត្រិត្ថ្លៃអាច្បបង់ឱ្យគសវាបង្កក រការពារជំងឺស
ម្រមាប់អ្នកម្កេិគម្រោេះជំងឺធម្ាតាផ្ងដដរ។  
 
គស្វាកមាមិនចាត់ចូល/មានកាំណត់៖ 

1. ការវេះកាត់្ដករសម្ភសេរឺជានីត្ិវធិីសម្រមាប់គោលបំណងថ្នការដកល
ម្អសម្រម្ស់របស់អ្នកជំងឺ 
(គោយម្ិនរាប់ចូ្បលការវេះកាត់្ដកថ្ច្បនគ ើងវញិ) 
រឺម្ិនម្រត្វូបានបង់ឱ្យគោយការដលទ ំFree Care គទ្។ 

2. ការវេះកាត្់សម្រម្កទ្ម្ៃន់ម្រត្វូបានបង់ឱ្យគោយ Free Care 
លុេះម្រតាដត្ម្ររូគេទ្យផ្តល់គសច្បកត ីដលៃងការណ៍ជាលាយលកខណ៍
អ្កេរថ្នភាេចាំបាច្ប់ខ្ជងសុខ្ភាេ។ 
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3. ការវេះកាត្់គធាញរឺជានីត្ិវធិីគធវ ើសម្រមាប់គោលបំណងយកគម្គរារគច្ប
ញ ឬប៉ាេះពាល់ដល់គធាញនឹងម្រត្វូបានបង់ឱ្យគោយ Free Care 
លុេះម្រតាដត្ម្ររូគេទ្យផ្តល់គសច្បកត ីដលៃងការណ៍ជាលាយលកខណ៍អ្កេរថ្ន
ភាេចាំបាច់្បដផ្នកគវជាសា្សត ។ 

4. នីត្ិវធីិដដលទក់ទ្ងគៅនឹងភាេម្ិនអាច្បមានកូនម្ិនម្ររប់ដណត
ប់គោយ Free Care គទ្។ 

5. នីត្ិវធីិដដលពាក់េ័នធនឹងការរំង្កប់គម្គរារម្រត្វូបានម្ររប់ដណត ប់គោ
យ Free Care 
លុេះម្រតាដត្ម្ររូគេទ្យផ្តល់គសច្បកត ីដលៃងការណ៍ជាលាយលកខណ៍អ្កេរថ្ន
ភាេចាំបាច់្បដផ្នកគវជាសា្សត ។ 
 

III. ការជូនដ្ាំណឹងននភាពអាចរកាននន Free Care 
A. គស្ចកត ីគ្បកាស្ជូនដ្ាំណឹង៖ ម្នទ ីរគេទ្យ និងរៃ ីនីករបស់ MaineHealth 
ម្រត្វូបិទ្គសច្បកត ីម្របកាសជូនដំណឹងអ្ំេភីាេអាច្បរកបានថ្នការដលរ
កាគោយឥត្រិត្ថ្លៃ 
គៅកន ុងគេទ្យដដលង្កយម្រសួលអាច្បឱ្យអ្នកជំងឺឆ្ប់គម្ើលគ ើញ 
ឬោត្អ់ាច្បគៅគោយផ្ទទ ល់គដើម្បីទ្ទួ្លឬគសន ើសុំេីគសវាម្នទ ីរគេទ្យដូច្ប
ជា កដនៃងច្បុេះគ ា្ េះ បនទប់រង់ចាំ ការោិល័យនន 
និងកដនៃងទ្ទួ្លអ្នកជំងឺ។ 
 

B. គស្ចកត ីជូនដ្ាំណឹងបុរគល៖ 
ជាមួ្យការគោរេដល់គសវាអ្នកជំងឺសម្រមាកគេទ្យ រាល់ម្នទ ីរគេទ្យ 
MaineHealth និង រៃ ីនិករបស់ម្ររូគេទ្យ 
រួរដត្ផ្តល់ជូនអ្នកជំងឺមាន ក់ៗនូវឯកសារជូនដំណឹងអ្ំេី Free Care 
ម្ុនគេលេួកោត្់ចាកគច្បញេីគេទ្យ។ 
ជាមួ្យការគោរេដល់គសវាអ្នកជំងឺគម្រៅ 
ម្នទ ីរគេទ្យនីមួ្យៗរួរដត្ភាា ប់ឯកសាថ្នការជូនដំណឹងអ្ំេ ីFree 
Care ជាមួ្យ វកិ័កយប័ម្រត្រិត្ម្របាក់ ឬ 
ផ្តល់ជូនេួកោត្់គៅគេលដដលម្កទ្ទួ្លគសវាកម្ា។ 
 

C. មាតិកាននការជូនដ្ាំណឹង៖ ការម្របកាសដដលបានបិទ្ផ្ាយ 
និងជាលាយលកខណ៍អ្កេរជាលកខណៈបុរគលអាច្បរកបានគៅឯកសារ
ភាា ប់2 កន ុងគោលនគោបាយគនេះ។ 
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D. ការទាំនក់ទាំនងននមាតិកា៖ ម្នទ ីរគេទ្យ 
និងរៃ ីនិករបស់ម្ររូគេទ្យរួរដត្េាោម្ឱ្យអ្ស់េីសម្ថភាេគដើម្បីេនយ
ល់អ្នកជំងឺអ្ំេីមាត្ិកាជាលាយលកខណ៍អ្កេរ 
គបើសិនជាអ្នកជំងឺម្ិនអាច្បអានអ្កេរបាន។  
 

IV. ការស្គគ្មចននលកខណៈស្មបតត ិគ្រប់គ្ោន់ 
A. ពាកយគស្ន ើស្ុាំ 

(1) MaineHealth 
នឹងផ្តល់ឱ្កាសដល់ម្នុសេម្ររប់ោន ដដលដសវងរកការដលទំ
គោយឥត្រិត្ថ្លៃគដើម្បីោក់ពាកយសុំដដលផ្តល់គោយម្នទ ីរ
គេទ្យ MaineHealth។ 

(2) MMC ជំនួសម្ុខ្ឱ្យ MaineHealth 
នឹងត្ម្រមូ្វឱ្យអ្នកោក់ពាកយផ្តល់េ័ត្៌មានមួ្យច្បំនួនដដល
ចាំបាច្ប់គដើម្បីបង្កា ញអ្ំេីម្របាក់ច្បំណូលរបស់អ្នកោក់ពាកយ
សុំ ឬការេិត្ដដលថាបុរគលមាន ក់ៗម្ិនមានធានរា៉ា ប់រង 
ម្ិនមានសិទ្ធិទ្ទួ្លបានការធានរា៉ា ប់រងគោយកម្ា វធិីរដឋឬ
សហេ័នធសម្រមាប់ជំនួយគសវាសុខ្ភាេ 
គៅគេលដំគណើរការថ្នការអ្នុម្័ត្។ 
 
a. សូម្គម្ើលឯកសារភាា ប់ 3 សម្រមាប់ឯកសារចាំបាច្ប់ 

 
(3) ពាកយគសន ើសុំ Free Care 

នឹងម្រត្វូបានេិនិត្យគោយអ្នកផ្តល់ម្របឹកាដផ្នកហិរញ្ញ វត្ថ ុឬបុ
រគលិករណគនយយកំណត្់អ្ត្តសញ្ជញ ណអ្នកជំងឺគៅឯម្នទ ីរគេ
ទ្យ ឬការោិល័យពាណិជាកម្ារមួ្ (CBO) 
ម្របសិនគបើសមាជិកបានចូ្បលរមួ្គៅកន ុងម្របេ័នធ  EHR ។ 

 
B. ការស្គគ្មច 

(1) គៅគេលទ្ទួ្លបានពាកយសុំ CBO 
នឹងកំណត្់ថាបុរគលដដលោក់ពាកយសុំការដលទគំោយឥត្
រិត្ថ្លៃ 
មានលកខណៈសម្បត្ត ិម្ររប់ម្រោន់សម្រមាប់ទ្ទួ្លការដលទគំនេះ 
ម្របសិនគបើ៖ 
(a) បុរគលបំគេញតាម្ការដណនំអ្ំេីម្របាក់ច្បំណូលដដល

មានដច្បងគលើដផ្នកទ្ី I 
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(b) បុរគលម្ិនមានធារារា៉ា ប់រងដថ្ទ្គទ្ៀត្ 
និងម្ិនមានសិទ្ធិទ្ទួ្លគសវាកម្ាធានរា៉ា ប់រងសុខ្ភា
េេីកម្ា វធិីរបស់រដឋ ឬសហេនធ ័ និង 

(c) គសវាកម្ាដដលទ្ទួ្លបានរឺជាការចាំបាច្ប់ខ្ជងគវជា
សា្សត ។  
 

(2) ម្របសិនគបើ CBO 
កំណត្់ថាបុរគលដដលោក់ពាកយសុំមានលកខណៈសម្បត្ត ិម្ររប់
ម្រោន់ម្រសបតាម្ការដណនំអ្ំេីម្របាក់ច្បំណូល  
ប៉ាុដនតបុរគលគនេះមានធារារា៉ា ប់រងេីម្រកមុ្ហ ុន 
ឬកម្ា វធិីេាបាលសុខ្ភាេរបស់រដឋ ឬសហេនធ ័ 
វានឹងកំណត្់ថាច្បំនួនទ្ឹកម្របាក់ដដលគៅសល់បនទ ប់េីការ
ទូ្ទត្់គោយម្រកមុ្ហ ុនធានរា៉ា ប់រងឬកម្ា វធិីេាបាលសុខ្
ភាេនឹងម្រត្វូចាត្់ទុ្កជាការដលទគំោយឥត្រិត្ថ្លៃ។  

(3) MaineHealth 
នឹងអ្នុញាត្ិការសគម្រម្ច្បថ្នលកខណៈសម្បត្ត ិរបស់អ្នកជំងឺ

គម្រៅនូវ Free Care 
ឱ្យសម្រមាកគដើម្បីរកាឱ្យមានសុេលភាេរយៈគេលម្របាំមួ្យ
ដខ្ សម្រមាប់ការេាបាលបនទ ន់ 
ឬចាំបាច្ប់ខ្ជងគវជាសា្សតបនទ ប់េីកាលបរគិច្បេទ្ថ្នការស
គម្រម្ច្បច្បិត្ត។ វានឹងរមួ្ទងំបំណុលដដលគៅសល់ 
និងបំណុលអាម្រកក់ដដលភាន ក់ង្ករកំេុងេាោម្ម្របមូ្លគលើ
កដលងដត្រណនីម្រត្វូបានទូ្ទត្់រចួ្ប។ 
ភាេដម្របម្របួលថ្នសាថ នភាេហិរញ្ញ វត្ថ ុ ឬការបដនថម្ភារីទ្ីបី 
អាច្បេនាគេលអ្នុម្័ត្និងត្ម្រមូ្វឱ្យមានការេិនិត្យបដនថ
ម្គទ្ៀត្។ 

    
ការកំណត្់លកខណៈសម្បត្ត ិសម្រមាប់អ្នកជំងឺសម្រមាកគេទ្យនូវ
គសវាការដលទគំោយសម្រមាកសម្រមាប់ឥត្រិត្ថ្លៃដដលនឹង
អាច្បគធវ ើគ ើងរាល់គេលោត្់ចូ្បលសម្រមាកគេទ្យ។ 
 

C.  ការពនាគពលននការស្គគ្មចិតត 
(1) គៅគម្រកាម្លកខខ្ណឌ ដដលបានបញ្ជា ក់គៅគលើកថាខ្ណឌ  (2) 

និង (3) ខ្ជងគម្រកាម្ ការសគម្រម្ច្បថ្នលកខណៈសម្បត្ត ិសម្រមាប់ 
Free Care អាច្បេនាគេលរហូត្ដល់ 60ថ្លៃ 
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សម្រមាប់គោលបំណង 
ឱ្យអ្នកោក់ពាកយសុំបនតបង្កា ញភសុ្តាងបច្បច ុបបនន ថ្នភាេ
ម្ិនអាច្បទ្ទួ្លយកបានសម្រមាប់កម្ា វធិីជំនួយដផ្នកសុខ្ភា
េឬគដើម្បីសួរបញ្ជា ក់ថាោត្់ម្ិនមានការធានរា៉ា ប់រងណា
គផ្េងគទ្ៀត្។ 

(2) ម្របសិនគបើអ្នកោក់ពាកយសុំ Free 
Careមានលកខណៈសម្បត្ត ិម្រសបតាម្គោលការណ៍គោលការ
ណ៍ដណនំម្របាក់ច្បំណូលថ្នមាម្រតាទី្ I 
និងម្ិនមានធានរា៉ា ប់រងសុខ្ភាេេីកម្ា វធិីរបស់រដឋ 
ឬសហេនធ ័, លកខណៈសម្បត្ត ិសម្រមាប់សគម្រម្ច្បផ្តល់ Free 
Careនឹងេនាគេល 
គបើសិនអ្នកោក់ពាកយសុំមានលកខណៈវនិិច្បេ ័យខ្ជងគម្រកាម្៖ 
(a) អាយុ 65 ឬគលើស 
(b) េិការដភនក 
(c) មានភាេេិការ 
(d) បុរគលមាន ក់រឺជាសមាជិកថ្នម្ររួសារដដលគៅកុមារម្រត្ូ

វបានគរដកហូត្ការោំម្រទ្ឬដលរកាេីមាតាបិតាគោ
យសារមូ្លគហត្ុមួ្យកន ុងច្បំគណាម្មូ្លគហត្ុ 
ដូច្បខ្ជងគម្រកាម្គហើយម្របាក់ច្បំណូលរបស់បុរគលគនេះរឺ
ត្ិច្បជាងច្បំនួនថ្នការដណនំអ្ំេីម្របាក់ច្បំណូល 
ដដលគៅដផ្នកទ្ី I ៖ 
(i) ឪេុកមាត យសាៃ ប់ 
(ii) ភាេអ្វត្តមានរបស់ឪេុកមាត យគោយសារ 

ជាប់ ុំគោយកត ីម្រេហាទ្ណឌ  
ការបង្កខ ងំទូ្គៅណាមួ្យ 
ឈឺ្រុាថំ្រ៉ាឬមានជំងឺឯកគទ្ស 
ការនិរគទ្សគៅបរគទ្ស ការដលងលេះ 
ការគបាេះបង់គចាល 
ឬការដបងដច្បកោន គៅវញិគៅម្ករវាងឪេុក
មាត យ ឬឪេុកមាា យដដលម្ិនទន់គរៀបការ។  

(iii) ឪេុកមាត យមានភាេេិការភាេ ឬ 
(iv) ភាេអ្ត្់ការង្ករគធវ ើរបស់ឪេុកមាត យដដលជា

អ្នករកម្របាក់ច្បំណូលដ៏ 
សំខ្ជន់។ 
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ម្របសិនគបើបុរគលមាន ក់ៗម្ិនបំគេញតាម្លកខណៈវនិិច្បេ ័យណា
ដដលបានកំណត្់កន ុង (2) ខ្ជងគលើ 
ប៉ាុដនតម្នទ ីរគេទ្យម្ិនអាច្បសគម្រម្ច្បផ្តល់ឱ្យការធានរា៉ា ប់រង 
និងមានមូ្លោឋ នសម្គហត្ុផ្លគហើយគជឿជាក់ថាបុរគល
គនេះអាច្បមានការរា៉ា ប់រង 
ឬមានសិទ្ធិម្ររប់ម្រោន់គដើម្បីទ្ទួ្លបានជំនួយថ្នការេាបា
លេីរដឋឬសហេ័នធ  
វាអាច្បមានការេនាគេលថ្នការសគម្រម្ច្បច្បិត្តថ្នពាក់េ័នធ
នឹង Free Care  ។ 

D. មាតិកាននការស្គគ្មចដ្៏ស្មរមយ 
ការសគម្រម្ច្បថាអ្នកោក់ពាកយសុំមានលកខណៈសម្បត្ត ិម្ររប់ម្រោន់ស
ម្រមាប់ Free Care រមួ្មាន៖ 

(1) ម្នទ ីរគេទ្យរបស់ MaineHealth 
នឹងផ្តល់ការដលរកាគោយម្ិនរិត្ថ្លៃ ឬច្បុេះថ្លៃ 

(2) គៅថ្លៃដដលគសវាម្រត្វូបានគសន ើរសុំ 
(3) គៅថ្លៃដដលការសគម្រម្ច្បច្បិត្តម្រត្វូបានគធវ ើគ ើង 
(4) គៅថ្លៃដដលគសវាម្រត្វូបាន 

និងម្រត្វូបានផ្តល់គអាយគបកខជនជាគលើកដំបូង 
(5) រាល់លុយដដលជំពាក់ MaineHealth 

េីម្ុននឹងម្រត្វូបង់គអាយគៅគេលទ្ទួ្លបានជំនួយហិរញ្ញ វ
ត្ថ ុ។  

(6) គសវាជំងឺគម្រៅសម្រមាកនឹងម្រត្វូបង់គអាយសម្រមាប់ 6ដខ្ 
រឺចាប់រាប់េីថ្លៃអ្នុម្័ត្។ 

(7) អ្នកជំងឺទ្ទួ្លគសវា 
ជំងសឺម្រមាកគេទ្យនឹងត្ំរវូឱ្យោក់ពាកយគសន ើរសុំជាលាី 
ម្របសិនគបើការអ្នុម្័ត្គលើកម្ុនគៅសល់ដត្ 30ថ្លៃ 
រាប់េីថ្លៃច្បុេះគ ា្ េះសម្រមាកគៅគេទ្យ។ 
ម្របសិនគបើអ្នកជំងឺច្បុេះគ ា្ េះសម្រមាកគៅគេទ្យរយៈគេល 
30ថ្លៃ ថ្នការអ្នុម្ត្័ថ្ន Free Care 
សម្រមាប់ជំងឺគម្រៅសម្រមាក 
េួកោត្់នឹងម្រត្វូគសន ើឱ្យច្បុេះហត្ថគលខ្ជគដើម្បីបញ្ជា ក់ថាោា ន
ភាេដម្របម្របួលថ្នច្បំណូល ចាប់តាំងេីថ្លៃគសន ើរសុំគលើកដំបូង។ 

(8) អ្នកជំងឺទ្ទួ្លគសវា 
ជំងសឺម្រមាកគម្រៅម្រត្វូបានទ្ទួ្លមួ្យចំ្បដណកតូ្ច្បគៅគម្រកាយ
គោលនគោបាយរបស់ Free Care ម្រត្ូវបានបដិគសធ Free 
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Care អាច្បោក់ការគសន ើសុំគដើម្បីគធវ ើការវាយត្ថ្ម្ៃគ ើងវញិ 
ម្របសិនគបើអ្នកជំងឺមានការផ្ទៃ ស់ប្រូម្របាក់ច្បំណូលកន ុងអ្ំ ុង
គេលម្របាំមួ្យដខ្ថ្នការធានរា៉ា ប់រង។ 
អ្នកជំងឺដបបគនេះនឹងម្រត្វូបានគសន ើសុំឱ្យោក់ពាកយសុំគលើកម្ា
 វធីិដដលមានេ័ត្៌មានច្បំណូលលាី។ 

 
E. គហតុផលស្គ្មាប់ការបដិ្គស្ធ 
 
ម្របសិនគបើការគសន ើសុំ Free 
Careម្រត្វូបានបដិគសធទងំម្រសងុឬគោយដផ្នក MaineHealth 
CBO 
ម្រត្វូផ្តល់ជូនអ្នកោក់ពាកយគសន ើសុំនូវគសច្បកត ីដលៃងការណ៍ជាលាយល
កខណអ៍្កេរនិងកាលបរគិច្បេទ្ថ្នគហត្ុផ្លសម្រមាប់ការបដិគសធ។ 
គៅគេលដដលគហត្ុផ្លសម្រមាប់ការបដិគសធម្រត្វូបានខ្កខ្ជន
កន ុងការផ្តល់េ័ត្៌មានទន់គេលគវលាគម្រកាម្ដផ្នកទ្ី IV (C), 
អ្នកោក់ពាកយសុំម្រត្វូបានជូនដំណឹងថាោត្់អាច្បោក់ពាកេគសន ើ
សុំ Free Careម្តងគទ្ៀត្ 
ម្របសិនគបើេ័ត្៌មានចាមួំ្យច្បំនួនផ្តល់ម្ររប់ម្រោន់។ 
បដនថម្េីគនេះគសច្បកត ីជូនដំណឹងម្រត្វូបង្កា ញថា 
អ្នកជំងឺមានសិទ្ធិគ ើងសវនការ 
េីរគបៀបថ្នការទ្ទួ្លបានសវនការ និងគ ា្ េះ 
គលខ្ទូ្រស័េទរបស់អ្នកដដលអាច្បបានទក់ទ្ងបាន 
ម្របសិនគបើម្ររូគេទ្យ / 
អ្នកជំងឺមានសំណួរទក់ទ្ងនឹងគសច្បកត ីជូនដំណឹងគនេះ។ 

 
F. គហតុផលស្គ្មាប់ការពនាគពល 

 
(1) គៅគេលការគសន ើសុំ Free Careគៅគម្រកាម្កថាខ្ណឌ  IV (C) 

(2) រឺម្រត្វូេនារគេល 
អ្នកោក់ពាកយគសន ើសុំនឹងម្រត្វូផ្តល់ដំណឹងដូច្បខ្ជងគម្រកាម្៖ 
 
ការសគម្រម្ច្បផ្តល់ឱ្យ Free Careម្ិនទន់បានគធវ ើគ ើង។ 
មានមូ្លគហត្ុថាអ្នកោក់ពាកយគសន ើសុំអាច្បមានសិទ្ធិសម្រមា
ប់គសន ើសុំកម្ា វធិីធានរា៉ា ប់រងសុខ្ភាេរបស់រដឋ ឬសហេនធ ័។ 
ម្របសិនជាអ្នកមានភសុ្តាងអ្េះអាងថាអ្នកម្ិនអាច្បមាន
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សិទ្ធិគសន ើសុំកម្ា វធិីធានរា៉ា ប់រងសុខ្ភាេទងំគនេះបាន 
កន ុងរយៈគេល 60 ថ្លៃ 
ថ្នកាលបរគិច្បេទ្ថ្នការជូនដំណឹងគនេះគោយការទ្ទួ្លបាន
លិខ្ិត្មួ្យឬគសច្បកត ីដលៃងការណ៍េី_______________ 
[សរគសរគ ា្ េះសាថ ប័នរដឋឬទ្ីភាន ក់ង្ករសហេ័នធ ដដលអ្នកោ
ក់ពាកយម្រត្វូបានបញ្ជ នូ] បនទ ប់ម្កការគសន ើសុំ Free 
Careរបស់អ្នកនឹងម្រត្វូបានយកម្កេិចារណា។ 
គទេះបីជាអ្នកមានសិទ្ធិទ្ទួ្លបានការធានរា៉ា ប់រងដថ្ទ្ក៏
គោយ ក៏ Free 
Careនឹងអាច្បជួយបង់ថ្លៃជំពាក់ដផ្នកណាមួ្យ 
ដដលកម្ា វធិីជំនួយសុខ្ភាេ 
(ឬធានរា៉ា ប់រងដដលអ្នកមាន) នឹងម្ិនបង់ឱ្យ។ 

(2) ម្របសិនគបើការោក់ពាកយសុំម្រត្វូេនាគេលគៅគម្រកាម្កថាខ្
ណឌ  IV (C) (3) 
អ្នកោក់ពាកយសុំនឹងម្រត្វូបានផ្តល់ដំណឹងេីមូ្លគហត្ុថ្នកា
រេនាគេល 
រមួ្មានទងំមូ្លោឋ នរបស់ម្នទ ីរគេទ្យគជឿជាក់ថាអ្នកមាន
សិទ្ធិម្ររប់ម្រោន់គដើម្បីទ្ទួ្លបាននូវការធានរា៉ា ប់រងសុខ្ភា
េេីម្រកបខ្ណឌណាមួ្យ 
ឬអាច្បរកភសុ្តាងដដលជួយគលើការសគម្រម្ច្បច្បិត្ត។ 
គសច្បកត ីជូនដំណឹងម្រត្វូមានទំ្រង់ដបបបទ្ដដលមានបញ្ជា ក់
កន ុងកថាខ្ណឌ ទ្ី (1) ខ្ជងគលើគហើយម្រត្វូ 
មានភាា ប់ម្របគោរច្បុងគម្រកាយថ្នទ្ម្រម្ង់ដបបបទ្គនេះ ។ 

 

V.  ិ ក័ក័យយប័គ្តរតិគ្ាក់ 
A. ម្របសិនគបើបុរគលម្រត្វូកំណត្់ទ្ទួ្លបាន Free Careគេញគលញ 

100% គៅគម្រកាម្ IV(B)(1), 
បុរគលគនេះនឹងម្ិនម្រត្វូរិត្លុយគលើថ្លៃេាបាលគ ើយ។ 

B. ម្របសិនគបើបុរគលម្រត្វូកំណត្់ទ្ទួ្លបាន Free Careគេញគលញ 
100% គៅគម្រកាម្ IV(B)(2), 
បុរគលគនេះនឹងម្ិនម្រត្វូរិត្លុយគលើថ្លៃេាបាល 
ដដលម្រកមុ្ហ ុនធានរាួ៉ាប់រង ឬ 
ឲកម្ា វធិីជំនួយសុខ្ភាេណាមួ្យម្ិនបានបង់ឱ្យ។ 

C. ម្របសិនជាអ្នកទ្ទួ្លបានជំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុគម្រកាយគោលនគោ
បាយរបស់គយើង គហើយអ្នកម្ិនទ្ទួ្លបានគេញគលញ 100% 
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ថ្នការបង់គសវា គនេះអ្នកនឹងម្ិនម្រត្វូរិត្ម្របាក់បដនថម្ 
សម្រមាប់ការសគ្ង្កគ េះបនទ ន់ឬការដលទចំាំបាច្ប់គផ្េងៗគទ្ៀត្ 
ឱ្យគលើសជាងច្បំនួនទ្ឹកម្របាក់សរុបដដលម្រត្វូរិត្ថ្លៃ (AGB) 
ដល់អ្នកជំងឺដដលមានធានរា៉ា ប់រង។ MaineHealth 
បានគម្រជើសគរ ើសគម្របើ  
 វធិី ”រិត្គម្ើលម្រត្ ប់ម្កវញិ”សម្រមាប់រណន AGB 
(ច្បំនួនទឹ្កម្របាក់សរុបដដលម្រត្វូរិត្ថ្លៃ) 
សម្រមាប់អ្នកជំងឺដដលោក់ពាកយសុំជំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុ។ 
អ្នកអាច្បដសវករកេ័ត្៌មានបដនថម្ដដលទក់ទ្ងគៅនឹង AGB 
គោយចូ្បលគៅដផ្នក  វកិ័កយប័ម្រត្ថ្នគរហទ្ំេ័ររបស់គយើង។ 
េ័ត្៌មាន AGB អាច្បរកបានគៅដផ្នក គោលការណ៍  វកិ័កយប័ម្រត្ 
និងគោលនគោបាយម្របមូ្លម្របាក់។ 
អ្នកក៏អាច្បគសន ើសុំច្បាប់ច្បម្ៃងថ្នគោលនគោបាយគនេះគោយ
ឥត្រិត្ថ្លៃគោយទក់ទ្ងគសវាហិរញ្ញ វត្ថ ុសម្រមាប់អ្នកជំងឺគលខ្ 
207- 887-5100, ឬ គោយឥត្រិត្ថ្លៃ (866) 804-2499 ។ 

D. ម្របសិនគបើពាកយសុំរបស់បុរគលសម្រមាប់ Free 
Careម្រត្វូបានេនាគេលគៅគម្រកាម្ IV(C), 

 គនេះអ្នកអាច្បនឹងម្រត្វូបានរិត្លុយេីម្នទ ីរគេទ្យសម្រមាប់ថ្លៃេាបាល 
គៅគេលកំេុងរងចាំថ្នការេនាគេលោក់ពាកយ។ 

E. ម្របសិនគបើបុរគលមាន ក់ម្រត្វូបានអ្នុម្័ត្ថាមានសិទ្ធិម្ររប់ម្រោន់
សម្រមាប់ទ្ទួ្លបាន Free Careគៅគម្រកាម្ដផ្នករង IV(B) ឬ 
ម្របសិនគបើការទ្ទួ្ល Free Careម្រត្វូេនាថ្នការសគម្រម្ច្ប 
គម្រកាម្ដផ្នករង IV(C), 
គនេះម្រកងុនឹងម្ិនម្រត្វូបានរិត្ម្របាក់េីម្នទ ីរគេទ្យសម្រមាប់បុរគ
លមាន ក់គនេះគទ្។  
 

VI. ការរយការណ៍និងការកត់គ្តាទុក 
A. MMC ជំនួសម្ុខ្ឱ្យ MaineHealth រួរដត្កត្់ម្រតាច្បំនួនច្បំណាយ 

Free Careដដលផ្តល់ឱ្យ 
តាម្កំណត្់គោលការណ៍ដណនំអ្បបបរមាដដលមានដច្បងកន ុង
គោលគនបាយ និងច្បំនួនបុរគលដដលម្រត្វូបានគរផ្តល់ឱ្យ។ 
ម្របសិនគបើម្នទ ីរគេទ្យផ្តល់ Free Care  
ដដលម្ិនបានកំណត្់គោយគោលគនបាយគនេះ 
ម្នទ ីរគេទ្យនឹងរកាទ្ុកថ្នការកត្់ម្រតាោច្ប់គោយដ កេីោន ថ្នច្បំ
នួនច្បំណាយ និង ច្បំនួនបុរគលដដលម្រត្វូបានផ្តល់គសវាឱ្យ។  
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B. ម្នទ ីរគេទ្យនីមួ្យៗរួរដត្រាយការណ៍គៅ Maine Department of 
Health and Human Service (DHHS) 
ជាចំ្បដណកមួ្យថ្នការផ្តល់េ័ត្៌មាន 
កន ុងគោលបំណងថ្នការផ្េេះផ្ាច្បុងគម្រកាយ 
គសច្បកត ីសគងខបថ្នច្បំនួនទ្ឹកម្របាក់ថ្ន Free Care 
ដដលម្រត្វូបានផ្តល់ជូនគៅកន ុងការទូ្ទត់្ដដលអាច្បទ្ទួ្លយកបា
ន ច្បំនួនទ្ឹកម្របាក់ថ្ន Free Care ដដលម្ិនម្រត្វូបានទម្ទរ 
ប៉ាុដនត ម្រត្វូបានផ្តល់ជូនគៅឆ្ន ំគនេះ 
និងច្បំនួនបុរគលដដលមានម្របគភទ្ថ្ន Free Careនីមួ្យៗ 
(ដដលម្រត្វូការឬម្ិនបានទម្ទរ) ម្រត្វូបានផ្តល់ជូន។ 

 

VII. ការបាំគពញនិងការអ្នុិតត 
 

A. ម្នទ ីរគេទ្យរបស់ MaineHealth 
ទងំអ្ស់ម្រត្វូបានត្ម្រមូ្វឱ្យោក់និងរកាទ្ុកច្បាប់ច្បម្ៃងមួ្យច្បា
ប់ថ្នគោលនគោបាយបច្បច ុបបនន  និងគសច្បកត ីជូនដំណឹងរបស់ 
Free Careគៅ DHHS។  
 

VIII. ការជូនដ្ាំណឹងអ្ាំពីឱកាស្ស្គ្មាប់ស្ិនការយុតត ិធម៌ 
A. ការអ្នុគលាម្តាម្ 22 M.R.S.A. §1716 DHHS 
ម្រត្វូផ្តល់ឱ្កាសឱ្យមានសវនការយុត្ត ិធម្៌ទក់ទ្ងនឹងសិទ្ធិទ្ទួ្ល
បាន Free Careច្បំគពាេះ៖ 
(1) អ្នកោក់ពាកយសុំណាដដលគសន ើសុំ ប៉ាុដនតការទម្ទរសុំ Free 

Careរបស់ោត្់ម្រត្វូបានបដិគសធឬម្ិនម្រត្វូបានអ្នុវត្តគោ
យមានគហត្ុផ្លសម្រម្យ ឬ 

(2) អ្នកទ្ទួ្លការដលរកាណាដដលគសន ើសុំគោយសារដត្ោត្់រិត្
ថាម្នទ ីរគេទ្យបានចាត្់វធិានការខ្ុស។  
 

B. នីតិិ ក័ធីគដ្ើមបីគស្ន ើស្ុាំស្ិនការរដ្ឋាល 
 

អ្នកោក់ពាកយសុំសម្រមាប់ Free Careអាច្បគសន ើសវនការរដឋបាល 
ម្របសិនគបើោត្់ម្ិនគេញច្បិត្តគលើការបដិគសធថ្នការគសន ើសុំសម្រមា
ប់ Free Care។ 
ដផ្នកអាច្បត្បគៅនឹងសំគណើជាបនតបនទ ប់របស់បុរគលមាន ក់ៗស
ម្រមាប់សវនការ គោយគធវ ើសវនការជាម្រកមុ្មួ្យ។ 
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អ្នកោក់ពាកយម្រត្វូដត្អ្នុវត្តតាម្នីត្ិវធីិដដលបានេិេណ៌ន
គៅកន ុងដផ្នកគនេះគៅគេលដដលគសន ើសុំសវនការេី DHHS ។ 
(1) សវនការរដឋបាលអាច្បម្រត្វូបានគសន ើសុំគធវ ើគ ើងគោយអ្នកោ

ក់ពាកយសុំ ឬ អ្នកត្ំណាងរបស់ោត្់។ 
(2) លុេះម្រតាដត្ករណីជាក់លាក់គផ្េងគទ្ៀត្បានដច្បងកន ុងច្បាប់ 

គបើម្ិនដូគចាន េះគទ្សវនការរដឋបាលម្រត្វូបានគសន ើសុំកន ុងរយៈ
គេល 60ថ្លៃ 
ម្របសិនគបើកាលបរគិច្បេទ្ថ្នការជូនដំណឹងជាលាយលកខណ៍
អ្កេរគៅកាន់អ្នកោក់ពាកយសុំសម្រមាប់គរឿងកត ីដដលអ្នកោ
ក់ពាកយបត ឹងឧទ្ធរណ៍។ 

(3) ការគសន ើសុំគធវ ើគ ើងគោយ អ្នកោក់ពាកយសុំ ឬ 
អ្នកត្ំណាងរបស់ោត្់ជាលាយលកខណ៍អ្កេរឬផ្ទទ ល់មាត្់ 
សម្រមាប់អ្ងគភាេសវនកម្ារដឋបាល, Department of 
Health and Human Services, 11 State House Station, 
Augusta, Maine 04333-0011 ។ 
ច្បំគពាេះគោលបំណងថ្នការកំណត្់ 
គៅគេលសវនការម្រត្វូបានគសន ើសុំ  

កាលបរគិច្បេត្ថ្នសំគណើរសវនការយុត្ត ិធម្៌ជាកាលបរគិច្បេទ្ដដលសំគណើស
ម្រមាប់សវនការម្រត្វូបានគធវ ើគ ើង 
ម្រត្វូបានចាត្់ទុ្កថាជាកាលបរគិច្បេទ្ថ្នការគសន ើសុំសវនការ។ 
អ្ងគភាេសវនកម្ារដឋបាលអាច្បគសន ើឱ្យគធវ ើការសរគសរជាលាយលកខណ៍អ្កេ
រ គម្រកាយេីការគសន ើសុំសវនការគោយផ្ទទ ល់មាត្់រចួ្ប 
ប៉ាុដនតសវនការនឹងម្ិនមានការេនា ឬ បដិគសធសវនការ 
ម្របសិនគបើការគសន ើសុំជាលាយលកខណ៍អ្កេរម្ិនម្រត្វូបានទ្ទួ្លគៅគ ើយ។  

(4) សវនការគនេះនឹងម្រត្វូបានគធវ ើគ ើងម្រសបតាម្នីត្ិវធិីរដឋបា
លរដឋ Maine  គលខ្ 5  M.R.S.A. §8001 et seq. 
និងតាម្គសៀវគៅសវនការរដឋបាលរបស់នយកោឋ ន។ 

(5) សវនការនឹងម្រត្វូបានគធវ ើគ ើងគៅគេលគវលា 
កាលបរគិច្បេទ្ 
និងទី្កដនៃងដដលមានភាេង្កយម្រសួលដល់ម្នទ ីរគេទ្យនិង
អ្នកទម្ទរសំណងគហើយគសច្បកត ីជូនដំណឹងបឋម្នឹងម្រត្វូ
បានផ្តល់ជូន ោ៉ា ងគហាច្បណាស់ថ្ម្ភ (20) ថ្លៃម្ុន។ 
សម្រមាប់ការគរៀបច្បំកាលវភិារសវនការអាច្បមានករណី
គផ្េងៗ 
គោយម្្នត ីសវនការអាច្បកំណត្់កាលបរគិច្បេទ្សវនការ
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ដដលគៅជិត្អាស័យោឋ នអ្នកត្វា៉ា  ឬតាម្ទូ្រស័េទ 
ឬម្របេ័នធ ទូ្រទ្សេន៍អ្នត រកម្ា។ 

(6) ដផ្នក ម្នទ ីរគេទ្យ 
និងអ្នកោក់ពាកយសុំអាច្បម្រត្វូបានត្ំណាងគោយគម្ធាវ ើនិ
ងអាច្បមានសាកេីគៅជាមួ្យដដរ។ 

(7) គៅគេលការវាយត្ថ្ម្ៃគវជាសា្សត គោយអាជាា ធរគវជាសា្សត
ជាជាងអ្នកដដលពាក់េ័នធនឹងការសគម្រម្ច្បច្បិត្តគោយគៅ
មានម្នទ ិលម្រត្វូបានគសន ើគោយម្្នត ីសវនការ ម្នទ ីរគេទ្យ 
ឬអ្នកោក់ពាកយសុំ 
និងដដលចាត្់ទ្ុកថាចាំបាច្ប់គោយម្្នត ីសវនការ 
ខ្ជងដផ្នកនឹងទ្ទួ្លការវាយត្ថ្ម្ៃគនេះ 
បនទ ប់ម្កបញ្ជ នូបនត គៅអ្នកោក់ពាកយសុំ 
ឬអ្នកត្ំណាងរបស់អ្នកោក់ពាកយសុំ ម្នទ ីរគេទ្យ ឬ 
អ្នកត្ំណាងរបស់ម្នទ ីរគេទ្យ បនទ ប់ម្ក 
ម្្នត ីសវនកានឹងអ្នុញ្ជញ ត្ឱ្យភារីទងំអ្ស់គធវ ើការបគញ្ច
ញគោបល់។  
 

(8) គៅគេលអ្នកោក់ពាកយគសន ើសុំ ឬម្នទ ីរគេទ្យ 
ឬបុរគលិកដផ្នកគសន ើសុំការេនាគេល 
ម្្នត ីសវនការអាច្បកំណត្់គេលសវនការ 
បនទ ប់េីជូនដំណឹងដល់ភារីទងំអ្ស់។ 
 

(9) ការសគម្រម្ច្បច្បិត្តដដលម្រត្វូបានផ្តល់គោយអាជាា ធរសវនកា
រកន ុងនម្ DHHS នឹងម្រត្វូបានច្បងភាា ប់គៅនឹងដផ្នក 
លុេះម្រតាដត្អ្នកសម្រម្បសម្រមួ្លបញ្ជា ឱ្យម្្នត ីសវនការឱ្យគធវ ើ
ការសគម្រម្ច្បច្បិត្តដដលបានគសន ើសុំគដើម្បីរកាការសគម្រម្ច្បច្បិត្ត
ច្បុងគម្រកាយដដលផ្តល់សិទ្ធិដល់ោត្់ឬនង។ 

(10) បុរគលណាដដលម្ិនគេញច្បិត្តនឹងការសគម្រម្ច្បច្បិត្តរបស់អា
ជាា ធរសវនការ មានសិទ្ធិ 
េិនិត្យគ ើងវញិតាម្ម្របេ័នធត្ុលាការគម្រកាម្វធិាននីត្ិវធិីរ
ដឋបបគវណីរដឋ Maine ច្បាប់ 80C ។ 

 
C. ការលុបគចាលស្ាំគណើស្ុាំស្ិនការរដ្ឋាល 
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ម្របសិនគបើមានករណីដូច្បខ្ជងគម្រកាម្គនេះគកើត្គ ើង 
ការោិល័យថ្នសវនការរដឋបាលអាច្បបដិគសធសំគណើរសុំសវន
ការបាន។ 
(1) អ្នកទម្ទរសំណងដកការគសន ើរសុំសវនការ។ 

(a) អ្នកទម្ទរសំណង 
គោយម្ិនមានគហត្ុផ្លសម្រម្យ 
គបាេះគចាលសវការគោយម្ិនបង្កា ញខ្ល នួ។ 

(b) បញ្ជា ដត្មួ្យរត់្ដដលម្រត្វូបានបត ឹងឧទ្ទរណ៍រឺជាដផ្នក
មួ្យថ្នច្បាប់សហេ័នធឬរដឋដដលត្ម្រមូ្វឱ្យមានការផ្ទៃ
ស់ប្រូគោយសវ ័យម្របវត្ត ិដដលគធវ ើឱ្យអ្នកោក់ពាកយសុំខ្ៃ េះ
ឬទងំអ្ស់ទ្ទួ្លបាន Free Care។ 

(2) គៅគេលដដលសំគណើរបស់អ្នកោក់ពាកយសុំសវនការរដឋបា
លម្រត្វូបានម្រចានគចាលការោិល័យសវនកម្ារដឋបាលនឹងជូ
នដំណឹងដល់បុរគលមាន ក់ៗអ្ំេីសិទ្ធិរបស់ខ្ល នួកន ុងការបត ឹងឧ
ទ្ធរណ៍គៅត្ុលាការកំេូល។ 
 

D. ស្កមាភាពណកតគ្មូិ 
ម្នទ ីរគេទ្យម្រត្វូគធវ ើការចាត្់វធិានការដកត្ម្រមូ្វគៅគេលដដលសម្រ
ម្យ 
ម្រត្វូដត្ម្របត្ិកម្ាឱ្យទន់គេលគវលាគៅគេលដដលសកម្ាភាេម្ិន
ម្រត្ឹម្ម្រត្វូ ម្រត្វូបានគកើត្គ ើង   

(1) ការសគម្រម្ច្បច្បិត្តសវនការរឺជាការអ្នុគម្រោេះដល់អ្នកោ
ក់ពាកយសុំ ឬ 

(2) DHHS សគម្រម្ច្បបំគេញបំណងរបស់អ្នកោក់ពាកយសុំ 
ម្ុនគេលសវនការ។ 
 

IX. ការខ្វះខាតនលៃពាាលនិងការស្នាត់ទទួលស្ិទធ ិ 
 
MaineHealth 
ទ្ទួ្លសាគ ល់ថាអាច្បមានករណីដដលអ្នកជំងឺម្ិនមានលកខណៈសម្បត្ត ិម្ររប់
ម្រោន់សម្រមាប់ទ្ទួ្លការដលទគំោយឥត្រិត្ថ្លៃគម្រកាម្គោលនគោបាយ
គនេះគហើយគៅដត្ម្រសបច្បាប់ម្ិនអាច្បទូ្ទត្់សម្រមាប់គសវាដដលបានផ្តល់។ 
គដើម្បសីគម្រម្ច្បគោលគៅគនេះ MaineHealth 
បានបគងក ើត្កម្ា វធិចី្បំនួនេីរបដនថម្គទ្ៀត្ថ្នការដកត្ម្រមូ្វរឺ 
ការខ្វ េះខ្ជត្ថ្លៃេាបាលនិងការសនាត្់ទ្ទួ្លសិទ្ធិ។ 
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A. ការខ្វះខាតនលៃពាាល 
មានអ្នកជំងឺសំខ្ជន់ៗបីម្របគភទ្ដដលម្រត្វូបានគរេិចារណាសម្រមា
ប់គោលនគោបាយគនេះ។ 
ម្របគភទ្ទី្មួ្យរមួ្មានទងំអ្នកជំងឺដដលមានលកខណៈសម្បត្ត ិម្ររ
ប់ម្រោន់សម្រមាប់ Free Care ដផ្អកគលើច្បំណូលរបស់េួកគរ 
ប៉ាុដនត េួកោត្់ម្ិនមានលកណ ៈសម្បត្ត ិម្ររប់ម្រោន់ម្រសបគៅនឹងត្ម្រមូ្
វការថ្នជំេូក 150 ។ 
ឧទហរណ៍មួ្យច្បំនួនថ្នម្របគភទ្គនេះរមួ្មាន៖ 

- អ្នកជំងឺម្ិនដម្នជាអ្នកសាន ក់គៅអ្ច្បិថ្្នត រដឋ  Maine ឬ 
New Hampshire  

- អ្នកជំងឺជាអ្នកសុំទន 
- អ្នកជំងឺ 
អ្នកជំងឺសថ ិត្គៅកន ុងម្រកមុ្ដដលអាច្បទ្ទួ្លបានធានរា៉ា ប់រ
ង ប៉ាុដនតម្ិនបានផ្តល់ការជូនដំណឹងេីការបដិគសដេី 
DHHS គទ្ 

- គសវាកម្ាដដលម្ិនមានភាេចាំបាច្ប់ខ្ជងគវជាសា្សត  
ប៉ាុដនតវាម្រត្វូបានចាត្់ទ្ុកេីសំណាក់ម្ររូគេទ្យ/គវជាបណឌ ិត្ថា
មានភាេសម្រម្យដផ្នកគវជាសា្សត ។ 
 

ម្របគភទ្ទ្ីេីរ 
រមួ្មានអ្នកជំងឺដដលម្ិនមានលកខណៈសម្បត្ត ិម្ររប់ម្រោន់ត្ម្រមូ្វតាម្គោល
ការណ៍នំរបស់ Free Care  ដផ្អកគៅគលើច្បំណូលម្របចាំឆ្ន ំរបស់េួកគរ។ 
ប៉ាុដនត ម្របាក់ច្បំណូលរបស់េួកគរម្ិនម្ររប់ម្រោន់សម្រមាប់ទូ្ទត្់ថ្លៃេាបាល
បាន។ 

 
អ្នកជំងឺទងំេីរ
ម្របគភទ្ខ្ជងគលើនឹងម្រត្វូបានអ្នុម្័ត្សគម្រម្ច្បផ្តល់ឱ្យគោយបុរគលិ
កម្ររប់ម្ររងឬអ្នកម្ររប់ម្ររងដដលគធវ ើការគៅដផ្នកគសវាកម្ាហិរញ្ញ វ
ត្ថ ុសម្រមាប់អ្នកជំងឺ ឬ គោយបុរគលិកចាត្់តាំងCBO 
តាម្ការដណនំរបស់បុរគលិកម្របមូ្លលុយ 
ឬបុរគលិកបំគរ ើអ្ត្ិលិជន។ 
ការបំគេញសំណួរហិរញ្ញ វត្ថ ុរមួ្ជាមួ្យេ័ត្៌មានម្របាក់ច្បំណូលនិងច្បំ
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ណាយ ម្រត្វូបានទម្ទរឱ្យគធវ ើគ ើងគដើម្បី 
បញ្ជា ក់ត្ម្រមូ្វការសម្រមាប់ការដកត្ម្រមូ្វគម្រកាម្ដផ្នកគនេះ។ 
ការគធវ ើគត្សត  េិនិត្យគម្ើលគលើម្រទ្េយសម្បត្ត ិ អាច្បម្រត្វូបានអ្នុវត្ត 
ម្របសិនគបើ MaineHealth ចាត្់ទ្ុកថាវាសម្រម្យ។ 
 

ម្របគភទ្ទ្ីបីថ្នអ្នកជំងឺខ្វ េះខ្ជត្ថ្លៃេាបាលដដលបានចាត្់ថាន ក់ដូច្បជា 
អ្នកជំងឺម្ហារ ើកម្កេីគម្រៅរដឋអាច្បម្រត្ូវបានគរអ្នុម្័ត្គអាយទ្ទួ្លបាន 
Free Care  គោយដផ្អកគៅតាម្គោលនគោបាយខ្ជងគលើគនេះ។ 
អ្នកជំងឺដដលគៅគម្រៅរដឋដដលចូ្បលរមួ្កន ុងកម្ា វធីិដលទជំំងឺម្ហារ ើកនិង
ម្រត្វូការឱ្សលេាបាលជំងឺម្ហារ ើកសម្រមាប់ការេាបាលនឹងម្រត្វូបានេិចា
រណាគោយ MaineHealth សម្រមាប់ Free Care។ 
ការអ្នុម្័ត្គោយឥត្រិត្ថ្លៃគនេះនឹងម្រត្វូោក់ចូ្បលគៅកន ុងម្របេ័នធ  EHR 
ជាមួ្យកាលបរគិច្បេទ្ដ៏មានម្របសិទ្ធិភាេនិងថ្លៃផុ្ត្កំណត្់គដើម្បីកំណត្់ថា 
អ្នកជំងឺដដលមាន Free 
Careទ្ទួ្លបានថាន ដំដលម្រត្វូការចាំគោយឥត្រិត្ថ្លៃ។ 
 

B. ការស្នាត់ទទួលស្ិទធ ិ 
ការទ្ទួ្លបានការសនាត្់រឺសម្រមាប់អ្នកជំងឺទងំគនេះដដលម្ិន
ដដលបានបំគេញដបបបទ្សុំ Free Care 
ប៉ាុដនតការោិល័យរណគនយយរបស់អ្នកជំងឺមានេ័ត្៌មានម្ររប់ម្រោ
ន់គដើម្បីកំណត្់ថាអ្នកជំងឺមានលកខណៈម្ររប់ម្រោន់គដើម្បីទ្ទួ្លបា
ន Free Care   ម្របសិនគបើេួកគរោក់ពាកយសុំ។ 
ឧទហរណ៍រមួ្មានដូច្បខ្ជងគម្រកាម្៖ 

 
- គោយគម្របើកម្ា វធិីេាករណ៍ម្របាក់ច្បំណូលសម្រមាប់ដលរកា
សុខ្ភាេ 2.0 
សម្រមាប់កំណត្់សិទ្ធិទ្ទួ្លបានជំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុគោយដផ្អក
គលើេិនទ ុ ថ្នម្របាក់ច្បំណូល។  

- អ្នកជំងឺជាអ្នកសុំទនដដលម្ិនធាៃ ប់ោក់ពាកយសុំ។ 
- អ្នកជំងឺដដលមានធានរា៉ា ប់រង Medicaid េីរដឋគផ្េង 
ដដលម្ររូគេទ្យផ្តល់គសវាគនេះម្ិនម្រត្វូបានគរគជឿទុ្កច្បិត្ត
គហើយត្ុលយភាេរបស់អ្នកជំងឺម្ិនសម្គហត្ុផ្លគៅគេ
លេាបាលរចួ្ប 
ដដលបានសរគសរគៅគលើម្រកោសសាន ម្ដដលម្រត្វូបានរក
គ ើញថាោា នភាេគជឿជាក់។ 
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- អ្នកជំងឺម្រត្វូជាប់ ុំឃំងនិងោា នម្រទ្េយសម្បត្ត ិ 
ម្រសបតាម្ដផ្នក អ្នកជំងឺខ្វ េះខ្ជត្ថ្លៃេាបាល និង ការសនាត្់ទ្ទួ្លសិទ្ធិ 
នឹងម្រត្វូបានអ្នុម្័ត្ផ្តល់ឱ្យ ដដលគធវ ើ
ការដកត្ម្រមូ្វគោយបុរគលិកម្ររប់ម្ររងឬអ្នកម្ររប់ម្ររង ឬ 
អ្នកម្ររប់ម្ររងគៅការោិល័យរណគនយយរបស់អ្នកជំងឺ។ 
 

X. ជាំនួយស្គ្មាបក់មា ិ ក័ធីរបស្់រដ្ឋ និងស្ហព័នធ  
 
MaineHealth 
បានបគងក ើត្កម្ា វធិីមួ្យគដើម្បីជួយអ្នកជំងឺដដលោក់ពាកយសុំកម្ា វធិីរបស់
រដឋ និងសហេ័នធ ដដលអាច្បជួយបង់ថ្លៃេាបាល ឬថ្លៃជំពាក់គសវាគេទ្យ។ 
កម្ា វធិីគនេះរមួ្មានទងំការច្បុេះគម្ើលអ្នកជំងឺសម្រមាកគេទ្យដដលបង់ថ្លៃ
េាបាលផ្ទទ ល់ខ្ល នួទងំអ្ស់ និងគម្រជើសគរ ើសអ្នកជំងឺគម្រៅ 
ដដលដផ្អកគលើការគសន ើសុំរបស់ MaineHealth 
សម្រមាប់កំណត្ឱ់្យច្បាស់ថាេួកោត្់មានសិទ្ធិម្ររប់ម្រោន់ 
សម្រមាប់កម្ា វធិីរដឋ និង/ឬ សហេនធ ័។ MaineHealth 
អាច្បជួយកន ុងការោក់ពាកយសុំសម្រមាប់ទរកគទ្ើបគកើត្លាី 
និងគធវ ើឱ្យោត្់មានរុណសម្បត្ត ិម្ររប់ម្រោន់សម្រមាប់កម្ា វធិី MaineCare 
(Medicaid) ។  
 
អ្នកជំងឺដដលោក់ពាកយសុំ Free Care 
ដដលធាៃ ប់ជាអ្នកជំងឺសម្រមាកគេទ្យសម្រមាក គៅ MaineHealth 
នឹងម្រត្វូបញ្ជ នូគៅ DHHS គដើម្បីកំណត្់សិទ្ធិសម្រមាប់សុំ MaineCare 
(Medicaid)។ ម្របសិនគបើមានការសគម្រម្ច្បថា 
អ្នកជំងឺម្ិនមានសិទ្ធិម្ររប់ម្រោន់កន ុងការទ្ទួ្លជំនួយេីរដឋ ឬ សហេនធ ័គទ្ 
េួកគយើងនឹងចាត្់ទ្ុកថាការសគម្រម្ច្បគនេះជាការបដិគសធេី DHHS 
បនទ ប់ម្ក MaineHealth នឹងគរៀបច្បំឯកសារោក់ពាកយសុំ Free 
Careឱ្យអ្នកជំងឺ។  
 

XI. ណផនការទីផារ 
ជាមួ្យច្បាប់ដលទសំុខ្ភាេមានត្ំថ្លសម្រម្យ (ACA) 
រឺត្ម្រមូ្វឱ្យអ្នកជំងឺរបស់គយើងទ្ទួ្លបានការធានដលទសំុខ្ភាេតាម្រ
យៈដផ្នការឧបត្ថម្ភរបស់និគោជក ឬដផ្នការទ្ិញឯកជន 
ឬតាម្រយៈការោក់ពាកយទ្ិញគៅ MarketPlace ។ MaineHealth 
មានធនធានម្ររប់ម្រោន់គដើម្បីជួយដល់អ្នកជំងឺរបស់គយើងតាម្រយៈដំគណើ
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រការថ្នការោក់ពាកយគសន ើសុំសម្រមាប់ដផ្នការ Marketplace ។ 
អ្នកជំងឺអាច្បគៅជួបអ្នកផ្តល់ម្របឹការបស់គយើងគៅទ្ីតាំងBramhall 
គដើម្បីសុំជំនួយ ឬទក់ទ្ងម្កម្រកមុ្ CarePartners របស់គយើងតាម្គលខ្ 
877-626-1684។ 
 
អ្នកជំងឺដដលោក់ពាកយសុំ Free Care ដដលធាៃ ប់ជាអ្នកជំងឺសម្រមាកគេទ្យ 
គៅ Maine Medical Center នឹងម្រត្វូបញ្ជ នូគៅ DHHS 
គដើម្បីកំណត្ស់ិទ្ធិសម្រមាប់សុំ MaineCare (Medicaid)។ 
ម្របសិនគបើអ្នកជំងឺអាច្បបង្កា ញច្បាប់ច្បំលងគច្បញេីការជូនដំណឹងការធា
នរា៉ា ប់រងសុខ្ភាេេី MarketPlace 
ថាេួកគរនឹងម្ិនមានសិទ្ធិទ្ទួ្លយក MaineCare 
គនេះគយើងនឹងទ្ទួ្លយកការបដិគសធគនេះេី DHHS បនទ ប់របស់ 
Medical Center នឹងគរៀបច្បំឯកសារោក់ពាកយសុំ Free Careឱ្យអ្នកជំងឺ។  
 

XII. ព័ត៌មានទាំនក់ទាំនងស្គ្មាប់ជាំនួយហិរញ្ញ ិតថ ុ 
 
បុរគលនីមួ្យៗអាច្បោក់ពាកយសុំ Free 
Careគៅការោិល័យទ្ីម្របឹកាដផ្នកហិរញ្ញ វត្ថ ុ MaineHealth 
តាម្គលខ្ 662-1949 ឬ គោយម្ិនរិត្ថ្លៃគលខ្ (800) 619-9715 
ឬទក់ទ្ងគៅការោិល័យរណគនយយហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់អ្នកជំងឺតាម្គលខ្ 
887-5100 ឬគោយម្ិនរិត្ថ្លៃគលខ្ (866) 804-2499។ ពាកយសុំ Free 
Care និងគោលការណ៍គនេះអាច្បរកបានគៅគលើគរហទ្ំេ័ររបស់គយើង 
គៅគម្រកាម្ដផ្នកគច្បញ វកិក ័យបម្រត្។  
 
សម្រមាប់ធនធានហិរញ្ញ វត្ថ ុដថ្ទ្គទ្ៀត្ អ្នកជំងឺអាច្បទក់ទ្ង Care 
Partners។ Care Partners សំរបសំរលួការផ្តល់គសវាដលទសំុខ្ភាេ 
ដដលផ្តល់ជូនសម្រមាប់ម្របជាជនដដលមានម្របាក់ច្បំណូលទប 
និងម្របជាជនម្ិនមានធានរា៉ា ប់រងគៅគខ្ជនធីច្បំនួនបួនថ្នរដឋ Maine 
(Cumberland, Lincoln, Waldo, Kennebec) ។ 
កម្ា វធិីម្រត្វូបានសហការគ ើងរវាង MaineHealth គវជាបណឌ ិត្ 
ម្នទ ីរគេទ្យជាគម្រច្បើន និង 
ម្រកមុ្ម្ររូគេទ្យដថ្ទ្គទ្ៀត្គដើម្បីជួយសមាជិកសហរម្ន៍ 
ដដលេួកោត្់ម្ិនមានរុណសម្បត្ត ិម្ររប់ម្រោន់គដើម្បីសុំធានរា៉ា ប់រងសុខ្
ភាេេី កម្ា វធិីសាធារណៈ ឬឯកជន។ 
សម្រមាប់េ័ត្៌មានបដនថម្ទក់ទ្ងនឹង CarePartners សូម្ទូ្រសេទ ័គៅគលខ្  
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887-626-1684។  
 

XIII.  គស្វាគ្រគូពទយណដ្លបង់ឱយគោយជាំនួយហិរញ្ញ ិតថ ុ 
 
រាល់គសវាគវជាបណឌ ិត្ដដលផ្តល់គោយគវជាបណឌ ិត្របស់ MaineHealth 
ឬម្រកមុ្គវជាបណឌ ិត្ Maine Medical Partners 
នឹងម្រត្វូបងឱ់្យគម្រកាម្កម្ា វធិីជំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុ។ 
 
 

 
ម្ររូគេទ្យមួ្យច្បំនួនដដលមានផ្តល់គសវារឺម្ិនមានជាសាខ្ជរបស់ 
MaineHealth 
និងម្របដហលជាម្ិនទ្ទួ្លយកការសគម្រម្ច្បថ្នជំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់គយើងគទ្
។ ម្ររូគេទ្យទងំគនេះរមួ្មាន៖ Spectrum Medical Group ( Anesthisia, 
Pathology & Radiology), ម្ររូគេទ្យ InterMed និង 
ម្ររូគេទ្យដដលគធវ ើការគៅរៃ ីនិកឯកជនដថ្ទ្គទ្ៀត្។  
 

 
េិនិត្យ៖
 រណៈកមាា ធិការគោលនគោបាយសាថ ប័ន៖________________________
_  
   
 
នយកឧបតថមភ៖________________________កាលបរ ក័គចេទ_______________ 

                Sr. Director CBO 

 
 
ការអ្នុម័ត 
VP/AVP៖_____________________កាលបរ ក័គចេទ_______________ 

        VP ថ្នដផ្នកវដតចំ្បណូល 
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ឯកសារភាា ប ់1 
 

ការណណនាំអ្ាំពី MaineHealth 
Free Care 2018 

  

 តគ្មូិគោយ DHHS រដ្ឋ 
Maine  

ជាំពូក 150 

 

ចាំនួនមនុស្សកន ុងគ្រួសារ 150% នន FPL 
175% នន 

FPL 

1 $18,210 $21,245 
2 $24,690 $28,805 
3 $31,170 $36,365 
4 $37,650 $43,925 
5 $44,130 $51,485 
6 $50,610 $59,045 

7 $57,090 $66,605 

8 $63,570 $74,165 

ស្គ្មាប់មនុស្សមាន ក់ៗបណនថម, 
បូក $6,480 $7,560 

ការបញុ្្ះតនមៃ 
100% 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Khmer 

 25 

 
 

ឯកសារភាា ប ់2 
កាំណត់ស្ាំោល ់

ការណលទាំស្ុខ្ភាពស្គ្មាប់អ្នកណដ្លមិនមានលទធ
ភាពបង់គ្ាក់ 

 
ច្បាប់របស់រដឋ Maine 
ត្ំរវូឱ្យមានការផ្តល់ជូនការេាបាលគោយម្ិនរិត្ថ្លៃសម្រមាប់អ្នកដដល
មានច្បំណូលត្ិច្បជាង 150% ថ្នកម្រម្ិត្ភាេម្រកីម្រករបស់សហេ័នធ។ 
គទេះជាោ៉ា ងណាក៏គោយ MaineHealth ផ្តល់ការ Free Care 
ដល់ម្របជាជន Maine ដដលមានច្បំនួន 175% ថ្នកម្រម្ិត្ភាេម្រកីម្រក។ 
ការដណនំអ្ំេី MaineHealth 
Free Care 2018 

  

 ត្ម្រមូ្វគោយ DHHS រដឋ 
Maine  

ជំេូក 150 

 

ចាំនួនមនុស្សកន ុងគ្រួសារ 150% នន FPL 
175%នន 

FPL 

1 $18,210 $21,245 
2 $24,690 $28,805 
3 $31,170 $36,365 

4 $37,650 $43,925 
5 $44,130 $51,485 
6 $50,610 $59,045 

7 $57,090 $66,605 

8 $63,570 $74,165 

សម្រមាប់ម្នុសេមាន ក់ៗបដនថម្, 
បូក $6,480 $7,560 

ការបញុ្្ះតនមៃ៖ 
100% 100% 

 
អ្នកនឹងម្រត្វូបានសួរ 
ម្របសិនគបើអ្នកមានធានរា៉ា ប់រងម្ររប់ម្របគភទ្ដដលជួយបង់គលើថ្លៃេាបាល
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។ អ្នកនឹងអាច្បត្ម្រមូ្វឱ្យបង្កា ញថា ធានរា៉ា ប់រង និង 
កម្ា វធិីរោឋ ភិបាលណាមួ្យនឹងម្ិនបង់ថ្លៃេាបាលឱ្យអ្នក។  
ការរិតគ្ាក់នឹងមិនគលើស្ពីបរ ក័មាណជាទូគៅណដ្លរិតពី Medicare 
គទ 
ម្របសិនគបើអ្នកម្រត្វូបានអ្នុម្ត្័ម្របសិនអ្នុម្័ត្សម្រមាប់ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុ 
គៅគម្រកាម្គោលនគោបាយរបស់គយើង 
ដត្ការអ្នុម្័ត្ម្ិនបានគេញគលញ100% ថ្នថ្លៃគសវារបស់គយើង 
គនេះអ្នកនឹងម្ិនម្រត្វូរិត្លុយបដនថម្សម្រមាប់ 
សម្រមាប់ការសគ្ង្កគ េះបនទ ន់ឬការដលទចំាំបាច្ប់ខ្ជងគវជាសា្សត ដថ្ទ្គទ្ៀត្ 
ជាច្បំនួនដដលម្រត្វូបានគររិត្ម្របាក់ជាទូ្គៅសម្រមាប់អ្នកជំងឺដដលមាន
ការធានរា៉ា ប់រង។ 
 
មានដត្ការដលទជំំងឺចាំបាច់្បដត្ប៉ាុគណាណ េះ 
ដដលទ្ទួ្លបានការេាបាលគោយម្ិនរិត្ថ្លៃ Free Care។ 
ម្របសិនគបើអ្នកម្ិនមានសិទ្ធម្ររប់ម្រោន់សម្រមាប់សុំការេាបាលគោយម្ិន
រិត្ថ្លៃគទ្ អ្នកអាច្បគសន ើសុំឱ្យមានការគបើកសវនការ។ 
េួកគយើងនឹងជួយម្របាប់អ្នកេីរគបៀបោក់ពាកយសុំសវនកាយុត្ត ិធម្៌។  
 
 
 

 
 
 

 
 

 
  

 
 
   


