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ST. VINCENT’S MEDICAL CENTER 
 

េ�លនេ��យជំនួយហិរ�� វត� � 
�ន្របសិទ��ព�ប់ពីែថ�ទី 9 ែខឧស� ��  ំ2017  

 
េ�លនេ��យ / េ�ល�រណ៍ 
 
គឺ�េ�លនេ��យរបស់មជ្ឈមណ� លេវជ���ស�  St. Vincent (“អង��រ”) 
ែដល��ដល់�រអនុវត� ្រតឹម្រត�វ�មសង�មស្រ�ប់ផ�ល់�រែថ�បំ�� ន ់ ឬែដល
�ំ�ច់ែផ�កេវជ���ស� េផ្សងេទៀតេ�មណ� លរបស់អង��រេនះ។ 
េ�លនេ��យេនះគឺ្រត�វ�នរច��៉ងពិេសសេដើម្ីបេ�ះ្រ�យ
�ព�នសិទ�ិទទួលជំនួយហិរ�� វត� �ស្រ�បអ់�កជម� ឺែដលកំពុង្រត�វ�រជំនួយហិរ�� វត� �  និងទទួល
�រែថ�ពីំអង��រ។ 
 
1. ជំនួយហិរ�� វត� ��ងំអស់នឹងឆ� � ះប�� ំងពី�រេប� �� ចិត� របស់េយើង និង�រេ�រព

ដល់េសចក� ីៃថ�ថ� �ររបស់បុគ�ល�� ក់ៗ និងអំេពើល� ទូេ� ក� ីកង�ល់ពិេសសនិង�មគ� ី�ព
�មួយមនុស្សែដលរស់េ�ក� � ង�ព្រកី្រក និងជន�យរងេ្រ�ះេផ្សងេទៀត 
និង�រេប� �� ចិត� របស់េយើងចំេ�ះយុត� ិធម៌ និង�ព�អ�កបេ្រមើែដល�វ ��គ�ន។ 

 
2. េ�លនេ��យេនះអនុវត�ចំេ�ះេស�ប�� ន�់ងំអស់ 

និងេស�េវជ���ស� ែដល�ំ�ច់េផ្សងៗេទៀត ែដល�នផ�ល់េ�យអង��រ 
រមួ�ងំេស�្រគ�េពទ្យែដល�នជួល និងសុខ�ព�កប្បកិរ ��។ 
េ�លនេ��យេនះមិនអនុវត� េលើ�រេរៀបចំ�រទូ�តស់្រ�ប់នីតិវ �ធីែដលេគ េ្រជើសេរ �ស 
ឬ�រែថ�េំផ្សងេទៀតែដលមិនែមន��រែថ�បំ�� ន ់
ឬ�នន័យម�៉ងេទៀត�មិន��ំ�ច់ែផ�កេវជ���ស� ។  

 
3. ប�� ីអ�កផ�ល់េស�ែដល�ន���� ប់រងេ�យេ�លនេ��យជំនួយ

ហិរ�� វត� �ផ�ល់នូវប�� ីអ�កផ�ល់េស��ងំ�យែដលផ�ល់នូវ�រែថ�េំ�ក� � ងរង�ង់មណ� ល់របស់
អង��រែដលប�� ក់ពី�រែថ��ំែដល្រត�វ�ន���� ប់រង
េ�យេ�លនេ��យជំនួយហិរ�� វត� �  និង�រែថ��ំែដលមិន�ន���� បរ់ង។  

 
និយមន័យ 
 
ស្រ�ប់េ�លបំណងៃនេ�លនេ��យេនះ និយមន័យ�ងេ្រ�ម្រត�វយកមកអនុវត� ៖ 

• “501(r)” �នន័យ� ែផ�ក 501(r) ៃន្រកមចំណូលៃផ�ក� � ង និងបទប�� ត� ិែដល�ន្រប�ស
ឱ្យេ្របើេ�ទីេ�ះ។ 

• “ចំនួនែដល�នេចញវ �ក�យប្រត�ទូេ�” ឬ “AGB” �នន័យ� 
�ក់ទងនឹង�រែថ�បំ�� ន ់ឬែដល�ំ�ច់�មេវជ���ស� េផ្សងេទៀត 
ចំនួនែដលេចញវ �ក� យប្រត�ទូេ�
ដល់បុគ�ល�� ក់ៗែដល�ន���� ប់រងស្រ�ប់�រែថ�ែំបបេនះ។ 

• “សហគមន៍” �នន័យ� ទី្រក �ង Bridgeport, Milford និង Shelton, Connecticut, 
និង្រក �ង Fairfield, Easton, Monroe, Trumbull និង Stratford, Connecticut។  

• “�រែថ�បំ�� ន់” �នន័យ��រែថ� ំ
េដើម្ីបភ��ល�� ន�ពេវជ���ស� មួយែដលប�� ញេ�គស�� �� ំងៃន�ពធ�ន់ធ� រ
្រគប់្រ�ន់ (រមួ�ងំ�រឈឺ�ប់ធ�ន់ធ� រ �ររ��នែផ�កវ �កលចរ �ត�  
និង/ឬេ�គស�� ៃន�ររ�េ�ភបំ�ន�រ�តុេញ�ន) ក� � ងករណី� 
េបើមិនព��ល�� មៗេទ�នឹងប�� លឲ្យ៖ 
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a. សុខ�ពរបស់បុគ�លេ�ះ (ឬក� � ងករណ�ីស� ី�នៃផ�េ�ះ កូនែដលេ�ក� � ងៃផ�)ស� ិតេ� 
ក� � ងេ្រ�ះ�� ក់ធ�ន់ធ� រ ឬ 

b. �ន�រខូច�តធ�ន់ធ� រដល់មុខ�រ�ង�យ ឬ 
c. �នដំេណើរ�រ្រចបូក្រចបល់ធ�ន់ធ� រៃនសរ ��ង��ង�យ ឬែផ�ក ឬ 
d. េបើក� � ងករណី�ស� ី�នៃផ�េ�ះែដលកំពុងឈឺេ�ះស្រ�លកូន - 
 1. គឺ�� នេពលេវ�្រគប់្រ�ន់េដើម្ីបប� �រេ�មន� ីរេពទ្យមួយេទៀតេ�យ

សុវត� ិ�ពមុនេពលស្រ�ល ឬ 
 2. ��រេផ�រេ�ះ�ចបង�ឲ្យ�ន�រគំ�មកំែហងដល់សុខ�ព ឬ

សុវត� ិ�ពរបស់�ស� ីេ�ះ ឬ�រកែដលេ�ក� � ងៃផ�។ 
• “�រែថ��ំំ�ច់�មេវជ���ស� ” �នន័យ� 

�រែថ�ែំដល្រត�វ�នកំណត់��ំ�ច់�ម
េវជ���ស� �ម�រកំណត់ៃនគុណសម្បត� ិព��លេ�យអ�កផ�ល់េស�ែដល�ន��� ប័ណ� ។ 
ក� � ងករណីែដល�រែថ�ែំដល�នេស� ើេ�យអ�កជម� ឺែដល
�ន���� ប់រងេ�យេ�លនេ��យេនះគឺ្រត�វ�ន
កំណត់មិនែមន�ំ�ច់�មេវជ���ស� េ�យ្រគ�េពទ្យែដលពិនតិ្យ 
�រកំណត់េ�ះក៏្រត�វែត�នប�� ក់េ�យ្រគ�េពទ្យែដលអនុ�� តឱ្យចូលស្រ�ក 
ឬែដលប�� �នផងែដរ។ 

• “អង��រ” �នន័យ� មជ្ឈមណ� លេវជ���ស�  St. Vincent។ 
• “អ�កជម� ឺ” �នន័យ� បុគ�លែដលទទួល�រែថ�បំ�� ន ់ឬ�ំ�ច់�មេវជ���ស�

េ�អង��រ និងបុគ�លែដលទទួលខុស្រត�វែផ�កហិរ�� វត� � េលើ�រែថ�អំ�កជម� ឺ។ 
 
�នផ�ល់ជំនួយហិរ�� វត� � 
 
ជំនួយហិរ�� វត� � ែដល�នពិពណ៌�ក� � ងែផ�កេនះ្រត�វ�ន
ក្រមិតដល់អ�កជម� ឺែដលរស់េ�ក� � ងសហគមន៍៖ 
 

1. អ�កជម� ឺែដល�ន្រ�ក់ចំណូលតិច�ង ឬេស� ើ 250% ៃនក្រមិត�ព្រកី្រករបស់សហព័ន�  
(“FPL”) នឹង�នសិទ�ិទទួល�ន�រែថ�សំប្ប� រសធម ៌100% ៃនែផ�កតៃម�េស� 
ែដលអ�កជម� ឺទទួលខុស្រត�វប�� ប់ពីអ�ក���នបង់្រ�ក់រចួ េបើ�ន។ 

2. �៉ងេ�ច�ស់ អ�កជម� ឺែដល�ន្រ�ក់ចំណូលេលើ 250% ៃន FPL ប៉ុែន�មិនេលើស 
400% ៃន FPL នឹងទទួល�រប�� � ះតៃម��ម�្រត�� នេលើែផ�កៃនតៃម�េស�កម�
ែដលអ�កជម� ឺទទួលខុស្រត�វប�� ប់ពីអ�ក���នបង់្រ�ក់រចួ េបើ�ន។ 
អ�កជម� ឺែដល�នសិទ�ិទទួល�ន�រប�� � ះតៃម��ម
�្រត�� ននឹងមិន្រត�វ�នគិតៃថ�េលើសពី�រគិតៃថ� AGB ែដល�នគណ�េឡើយ។ 
�រប�� � ះតៃម��ម�្រត�� នគឺ្រត�វ�នែចងេលើឯក�រ�� ប ់1 
េ�នឹងេ�លនេ��យេនះ។ 

3. អ�កជម� ឺែដល�នេសចក� ី្រត�វ�រហិរ�� វត� � ែដល�នប�� ញ 
ែដល�ន្រ�ក់ចំណូលេ្រចើន�ង 400% ៃន FPL 
�ច�នសិទ�ិទទួល�ន�រពិ�រ��ម "េតស� មេធ��យ" 
ស្រ�ប់�រប�� � ះតៃម�មួយចំនួនចំេ�ះតៃម�េស�កម���ពីអង��រ
េ�យែផ�កេលើ�រ�យតៃម�ែដល�ក់�ក់អំពីសមត��ពក� � ង�រទូ�ត់។ 
េដើម្ីបប�� ប់�រ�យតៃម�  "េតស� មេធ��យ" មជ្ឈមណ� លេវជ���ស�  St. Vincent 
នឹងត្រម�វឱ្យ�នឯក�រ�ងេ្រ�ម៖  

a. ទំហំ្រគ��រ 
b. ្រ�ក់ចំណូល្រប�ំ�� ំ 
c. �រចំ�យ្រគ��រ 
d. �រចំ�យេវជ���ស�  
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e. �រចំ�យពិ�រ�ព 
អ�កជម� ឺែដល�នសិទ�ិទទួល�ន�រប�� � ះៃថ� "េតស� មេធ��យ" 
នឹងមិនគិតៃថ�េ្រចើន�ង�រគិតៃថ� AGB ែដល�នគណ�េឡើយ។ 
 

4. ស្រ�ប់អ�កជម� ឺែដលចូលរមួក� � ងគេ្រ�ង���� ប់រងមួយចំនួនែដល�ត់ទុក
�អង��រ “េ្រ�ប�� ញ” អង��រ�ច�ត់បន�យ ឬបដិេសធជំនួយហិរ�� វត� �  
ែដលេបើមិនពំុេ�ះេ�ទេទ �ច�នស្រ�ប់អ�កជម� ឺេ�យែផ�កេលើ
�រពិនិត្យេ�ព័ត៌�ន���� ប់រងរបស់អ�កជម� ឺ និងអង�េហតុ�ក់ព័ន�  
និង�លៈេទសៈេផ្សងេទៀត។ 

 

5. �ព�នសិទ�ិទទួល�នជំនួយហិរ�� វត� ��ច្រត�វ�នកំណត់េ�ចំណុច�មួយក� � ងវដ�
ចំណូល និង�ចរមួប�� �ល�ងំ�រេ្របើពិន� �សន�តេដើម្ីបកំណត់�ព�នសិទ�ិទទួល�ន
េ�ះ��រខក�នរបស់អ�ក�ក់�ក្យេដើម្ីបបំេពញ�ក្យសំុជំនួយហិរ�� វត� �  (“�ក្យសំុ 
FAP”) ក៏េ�យ។ 

6. �ព�នសិទ�ិទទួល�នជំនួយហិរ�� វត� � ្រត�វែត�នកំណត់
ស្រ�ប់សមតុល្យ�ែដលអ�កជម� ឺ�មួយេសចក� ី្រត�វ�រហិរ�� វត� �គឺទំនួលខុស្រត�វេលើ។ 

7. ដំេណើរ�រស្រ�ប់អ�កជម� ឺ និង្រគ��រក� � ង�រប� ឹងឧទ�រណ៍េលើ
េសចក� ីសេ្រមចរបស់អង��រ�ក់ទងនឹង�ព�នសិទ�ិ
ទទួល�នជំនួយហិរ�� វត� �គឺ�នដូច�ងេ្រ�ម៖ 

a. អ�កជម� ឺ ឬស�ជិក្រគ��រ�ច្របគល់លិខិត��យលក� ណអ៍ក្សរ
េ��ន់គណកម�ធិ�របណ� ឹងឧទ�រណ៍សប្ប� រសធម៌របស់មជ្ឈមណ� លេវជ���ស�  St. 
Vincent ("គណក�� ធិ�របណ� ឹងឧទ�រណ៍") 
េ�យប� ឹងឧទ�រណ៍េលើេសចក� ីសេ្រមចអំពីជំនួយហិរ�� វត� � ។ 
េសចក� ីសេ្រមចអំពីជំនួយហិរ�� វត� �នឹងរមួប�� �ល�រែណ�ំពីរេបៀប្របគល់សំេណើ
េ��ន់គណក�� ធិ�របណ� ឹងឧទ�រណ៍។ 

b. បណ� ឹងឧទ�រណ៍�ងំអស់នឹង្រត�វពិ�រ�េ�យគណកម�ធិ�របណ� ងឹឧទ�រណ៍ 
េហើយេសចក� ីសេ្រមចរបស់គណក�� ធិ�របណ� ឹងឧទ�រណ៍នឹង្រត�វ�នេផ�ើ
��យលក� ណ៍អក្សរេ��ន់អ�កជម�  ឺឬ្រគ��រែដល�ន�ក់បណ� ឹងឧទ�រណ៍។ 

 
ជំនួយេផ្សងេទៀតស្រ�ប់អ�កជម� ឺែដលមិន�នសិទ�ិទទួល�នជំនួយហិរ�� វត� � 
 
អ�កជម� ឺែដលមិន�នសិទ�ិទទួល�នជំនួយហិរ�� វត� �  ដូច�នេរៀប�ប់�ងេលើ 
គឺេ�ែត�ច�នលក� ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�នស់្រ�ប់្របេភទជំនួយដៃទែដល�នផ�ល់
េ�យអង��រ។ ក� � ងចំ�ប់�រម�ណ៍ៃន�ពេពញេលញ 
្របេភទជំនួយេផ្សងេទៀត�ងំេនះ្រត�វ�ន�យេ�ទីេនះ 
េបើេ�ះបីពួក�មិនែផ�កេលើេសចក� ី្រត�វ�រែដលប្រម �ងឱ្យែ្រប្រប�ល�ម 501(r) ក៏េ�យ 
ប៉ុែន� ្រត�វ�ន�ប់ប�� �លេ�ទីេនះស្រ�ប់�ព�យ្រស� លៃនសហគមន៍ែដល�ន
បេ្រមើេ�យមជ្ឈមណ� លេវជ��ស�ស�  St. Vincent។ 
 

1. អ�កជម� ឺែដលមិន្រត�វ�ន��ែដលមិន�នសិទ�ទិទួល�នជំនួយហិរ�� វត� �  
នឹង្រត�វ�នផ�ល់�រប�� � ះតៃម�
ែផ�កេលើៃថ�ប�� � ះែដល�នផ�ល់ឱ្យអ�កបង់ែដលទូ�ត់ខ�ស់បំផុតស្រ�ប់អង��រ។ 
អ�កបង់ែដលទូ�ត់ខ�ស់បំផុត្រត�វែត�� ប់រង�៉ងតិច 3% 
ៃនចំនួន្រប�ជនរបស់អង��រ ដូចែដល�ន�ស់�មបរ ��ណ 
ឬចំណូលដុលរបស់អ�កជម� ឺ។ ្របសិនេបើអ�កបង់េ�លមិន�� ប់រងេលើក្រមិតបរ ��ណ
អប្បបរ�េនះ កិច�សន�អ�កបង់េ្រចើន�ងមួយគួរែត
�នេធ� ើ�មធ្យមដូចលក� ខណ� ទូ�ត់េ�ះែដល្រត�វ�នេ្របើ
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ស្រ�ប់គណនីមធ្យមស្រ�ប់�៉ងេ�ច�ស់ 3% ៃន
បរ ��ណៃន�ជីវកម�របស់អង��រស្រ�ប់�� ំែដល�នផ�ល់ឱ្យ។ 

2. អ�កជម� ឺែដល�� ន�រ�� និងអ�កជម� ែឺដល�ន�រ�� 
ែដលមិន�នសិទ�ិទទួលជំនួយហិរ�� វត� �  �ចទទួល�រប�� � ះតៃម�បង់្រ�ក់រហ័ស។ 
�រប�� � ះៃថ�បង់្រ�ក់រហ័ស�ច្រត�វ�នផ�ល់ជូនបែន�មដល់�រប�� � ះតៃម�ែដល�� ន�
រ��ែដល�នេរៀប�ប់ក� � ងក�ខណ� �ងមុខ�� មៗ។ 

3. មូលនិធិែ្រគឥតគិតៃថ� - គឺ�អំេ�យែដល�នផ�ល់ជូនអង��រេដើម្ីបផ�ល់ 
"ែ្រគឥតគិតៃថ�" ែដល�ច្រត�វ�នេ្របើេដើម្ីបផ�ល់�រែថ�សុំខ�ពដល់
អ�កែដលមិន�ចទិញ��ន។ �មិនែមន�កម� វ �ធីរ�� ភិ�លេទ 
ប៉ុែន��អំេ�យសប្ប� រសធម៌ែដល�ន្រគប់្រគងេ�យអង��រ។ 

4. មូលនិធិជំនួយេផ្សងៗ ដូច� ប៉ុែន�មិន�នក្រមិតដល់ សម្ប�ន និង St. Vincent’s 
Medical Center Foundation, Inc. (Swim Across the Sound)។  

 
េដើម្ីប�ច�នសិទ�ិទទួល�នមូលនិធិរែ្រគឥតគិតៃថ� និងមូលនិធិជំនួយេផ្សងេទៀត 
អ�កជម� ឺ្រត�វែតបំេពញ�ន�មលក� ណៈវ �និច� ័យ�ក់�ក់របស់មូលនិធិ។ េមើលឯក�រ�� ប់ទ ី2។ 
 
�រកំណត់េលើ�រគិតៃថ�ស្រ�ប់អ�កជម� ឺែដល�នសិទ�ិទទួល�នជំនួយហិរ�� វត� � 
 
អ�កជម� ឺែដល�នសិទ�ិទទួល�នជំនួយហិរ�� វត� �នឹងមិន្រត�វ�នគិត្រ�ក់�បុគ�លេ្រចើន�ង 
AGB ស្រ�ប់�រែថ�បំ�� ន ់និងែដល�ំ�ច់�មេវជ���ស� េផ្សងេទៀត 
និងមិនេលើសពី�រគិតៃថ�ដុលស្រ�ប់�រែថ�េំវជ���ស� ដៃទ�ងំអស់។ អង��រគណ�មួយ 
ឬេ្រចើន�គរយ AGB េ�យេ្របើ វ �ធី��ស�  "េមើល្រតឡបេ់្រ�យ" និងរមួ�ងំៃថ�ស្រ�ប់េស� 
Medicare និងអ�ក���� ប់រងសុខ�ពឯកជន�ងំអស់ែដលទូ�ត់�រ�ម�រេ�ឱ្យអង��រ 
�ងំអស់េ�យេ�ង�ម 501(r)។ ច�ប់ចម�ងឥតគិតៃថ�ៃន�រពិពណ៌��រគណ� AGB និង
�គរយ�ចនឹងទទួល�នេ�យ�ក់ទងេ�អ�កផ�ល់្របឹក�ហិរ��
វត� �សប្ប� រសធម៌េ�មជ្ឈមណ� លេវជ���ស� St. Vincent �មេលខ 475-210-6257 
��យលក� ណអ៍ក្សរេ� 2800 Main Street, Bridgeport CT, 06606, Attention: Charity 
Financial Counselor ឬេ�យេផ�ើអុីែម៉លេ� Financial.Assistance@Stvincents.org 
 
�រេស� ើសំុជំនួយហិរ�� វត� � និងជំនួយេផ្សងេទៀត 
 
អ�កជម� ឺ�ច�នលក� ណៈសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់
ជំនួយហិរ�� វត� ��មរយៈ�ព�នសិទ�ិទទួល�នពិន� �សន�ត 
ឬេ�យេស� ើសំុជំនួយហិរ�� វត� � េ�យ្របគល់�ក្យសំុ FAP ែដលបំេពញរចួ។ 
អ�កជម� ឺ�ច្រត�វ�នបដិេសធជំនួយហិរ�� វត� �  
្របសិនេបើអ�កជម� ឺផ�ល់ព័ត៌�នមិនពិតេលើ�ក្យសំុ FAP 
ឬ�ក់ទង�មួយនឹងដំេណើរ�រ�ព�នសិទ�ិទទួល�នពិន� �សន�ត។ �ក្យសំុ FAP 
និង�រែណ�ំអំពី�ក្យសំុ FAP �ចរក�នេលើប�� ញេ� 
https://www.stvincents.org/patients-visitors/financial-assistance ឬេ�យ�ក់ទង
អ�កផ�ល់្របឹក�ហិរ�� វត� �សប្ប� រសធម៌េ�មជ្ឈមណ� ល St. Vincent �មេលខ 475-210-6257, 
��យលក� ណអ៍ក្សរេ� 2800 Main Street, Bridgeport CT, 06606, Attention: Charity 
Financial Counselor ឬេ�យេផ�ើអុីែម៉លេ� Financial.Assistance@Stvincents.org 
 
ែផ�កេចញវ �ក�យប្រត និង�រ្របមូល 
 
ចំ�ត់�រែដលអង��រ�ចេធ� ើក� � ងករណី�រមិនទូ�ត ់
្រត�វ�នេរៀប�ប់េ�ក� � ងេ�លនេ��យេចញ វ �ក� យប្រត និង�រ្របមូលេ�យែឡក។ 

mailto:Financial.Assistance@Stvincents.org
https://www.stvincents.org/patients-visitors/financial-assistance
mailto:Financial.Assistance@Stvincents.org
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ច�ប់ចម�ងឥតគិតៃថ�ៃនេ�លនេ��យេចញវ �ក� យប្រត និង�រ្របមូល 
�ចទទួល�នេ�យេ�ទូរស័ព�េ�មណ� លទូរស័ព�បេ្រមើេស�អតិថិជន �មេលខ 203-576-
5384, ��យលក� ណអ៍ក្សរ េ� 2720 Main Street, Bridgeport CT, 06606 Attention: 
Customer Service Department ឬចូលេមើលេយើងេលើប�� ញេ� 
https://www.stvincents.org/patients-visitors/financial-assistance 
 
�របក្រ�យ 
 
េ�លនេ��យេនះ្រត�វ�នប្រម �ងទុកេដើម្ីបអនុវត��ម 501(r) 
េលើកែលងែតកែន�ងែដល�នប�� ក់�ក់�ក់។ េ�លនេ��យេនះ 
�មួយ�� នឹងនិតិវ �ធី�ច�ធរ�ន�ងំអស់ នឹង្រត�វ�នបក្រ�យ និងអនុវត��ម 501 
េលើកែលងែតកែន�ងែដល�នប�� ក់�ពិេសស។ 
  

https://www.stvincents.org/patients-visitors/financial-assistance
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ឯក�រ�� ប់ទី 1 

 
ST. VINCENT’S MEDICAL CENTER 

 
�រប�� � ះៃថ��ម�្រត�� ន 

�ន្របសិទ��ព�ប់ពីែថ�ទី 1 ែខមក� ��  ំ2019  
 
 

• Patients between 0% FPL and 250% FPL will receive 100% assistance 

• Patients between 251% FPL and 350% FPL will receive 80% assistance 

• Patients between 351% FPL and 400% FPL will receive 70% assistance 
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ឯក�រ�� ប់ទី 2 
 

St. Vincent’s Medical Center 
មូលនិធីែ្រគឥតគិតៃថ� 

 
�ងេ្រ�មគឺ�ប�� ីៃនមូលនិធិែ្រគឥតគិតៃថ�របស់មជ្ឈមណ� លេវជ���ស�  St Vincent។ 
្របសិនេបើអ�កេជឿ� អ�ក�ច�នលក� ណៈសម្បត� ិ
្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់មូលនិធិែ្រគឥតគិតៃថ�មួយក� � ងចំេ�មមូលនិធិែដល�ន�យ�ងេ្រ�ម 
អ�ក�ចេស� ើសំុឱ្យ�នករណីរបស់អ�កស្រ�ប់ជំនួយហិរ�� វត� �
ែដល�នប�� ញដល់មជ្ឈមណ� លេវជ���ស�  St. Vincent។ 
�យក្របតិបត� ិៃនវដ�ចំណូល�នសិទ�ិផ�ល់មូលនិធិែ្រគ
ឥតគិតៃថ�េ�យែផ�កេលើេសចក� ី្រត�វ�រហិរ�� វត� �  និង�� ល់ខ� �ន។ 
េដើម្ីបទទួល�នព័ត៌�នបែន�ម រមួ�ងំ�ក្យសំុ សូម�ក់ទងអ�កផ�ល់្របឹក�ហិរ�� វត� �  �មេលខ 
475-210-6257។ 
 

មូលនិធិ Baker  
�នេ�ឯ្រកសួងអគ� ីភ័យ និងប៉ូ លីស Bridgeport។ អ�កជម� ឺ្រត�វែតប�� ញ�រេផ��ង�� ត់�  
េគគឺ�ស�ជិកៃន្រកសួងអគ� ីភ័យ ឬប៉ូ លីស Bridgeport។ 
 

មូលនិធិ Harral 
ស�ជិកលៃន St. Augustine’s Parish។ អ�កជម� ឺ្រត�វែតប�� ញលិខិតមួយពី St. Augustine’s 
Parish (Bridgeport, CT) ែដលប�� ក់ពី�� ន�ពស�ជិក�ពរបស់អ�កជម� ឺ។ 
 

មូលនិធិ Hubbell 
អតីតនិស្ិសតម�វ �ទ�ល័យ St. Vincent ឬ��េពទ្យគិ�នុប�� ក Bridgeport 
ែដលរស់េ�ក� � ង Bridgeport និងសកម�ក� � ង�រែថ�អំ�កជម� ឺ។ 
 

មូលនិធិ Klein 
មូលនិធិេដើម្ីបជួយអ�កជម� ឺ�កុ�រ។ ្រត�វែតផ�ល់ច�ប់ចម�ងសំបុ្រតកំេណើតរបស់អ�កជម� ឺ 
ឬវ ��� បនប្រត ពិធី�ង�ប។ 
 

មូលនិធិ Ladies of Charity 
លិខិតែដលេផ��ង�� ត់ស�ជិក�ពក� � ងអង��រ Ladies of Charity។ 
 

មូលនិធិ Conlin 
ជំនួយស្រ�ប់អ�កជម� ឺែដល�នចំណូល�ប។ ្រត�វែតផ�ល់ភស� � �ងៃន្រ�ក់ចំណូល 
និង្រទព្យសកម�  និងលិខិត បដិេសធពី្របភព�គីទីបីែដល�ចរក�ន។ 
 

មូលនិធិ Brodbeck  
េស�កម�បន�ប់សេ��� ះប�� ន់។ ្រត�វែតផ�ល់ភស� � �ងៃន្រ�ក់ចំណូល និង្រទព្យសកម�  
និងលិខិតបដិេសធពី ្របភព�គីទីបីែដល�ចរក�ន។ 
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