
 

អគ�រដ�អជា� កំពុងពិនិត្យេឡងវញិនូវសំេណ ដក់លក់មជ្ឈមណ ល  St. Francis Medical Center  ែដលជាមន�ីរេពទ្យ 

ែថទំអ�កជំងឺធន់ទូេទ  មានែ្រគទទលបានអជាប័ណស្រមាប់ករស្រមាកព្យោបាលចនន  314 ែ្រគ  

មានទីតំងេនទី្រកង Lynwood រដ� California, មជ្ឈមណ ឌល St. Vincent Medical Center  ែដលជា 

មន�ីរេពទ្យែថទំអ�កជំងឺធ�ន់ទូេទ មានែ្រគទទលបានអជាប័ណស្រមាប់ករស្រមាកព្យោបាលចំនួន  339 ែ្រគ  មាន 

ទីតំងេនទី្រក�ង Los Angeles  រដ California, មជ្ឈមណ� ល  Seton Medical Center  ែដលជាមន�ីរេពទ្យែថទអ�កជំងឺធ�ន់ 

ទូេទ  មានែ្រគទទួលបានអជា� ប័ណ�ស្រមាប់ករស្រមាកព្យោបាលចំនួន  250 ែ្រគ  មានទីតំងេនទី្រក�ង Daly City  រដ� 

California  និងមន�ីរេពទ្យ  Seton Coastside  ែដលជាមន�រេពទ្យែថទំអ�កជំងឺធន់ទូេទ  មានែ្រគទទួលបាន 

អជា� បណស្រមាប់ករស្រមាកព្យោបាលចំនួន  5 ែ្រគ  និងែ្រគទទ លបានអជា� ប ណបំពក់េដយបរកិ� រេវជស�ស 

ជំនាញចំនួន  116 ែ្រគ  មានទីតំងេនទី្រក�ង  Moss Beach  រដ�  California។  "កិច�្រពមេ្រព�ងទិញ្រទព្យសកម�  (Asset  
Purchase Agreement)"  រវង្រក�មហន Verity Health System of  California, Inc.  ែដលជា្រក�មហនបេ្រមផល្របេយាជន៍ 

សធារណៈមិនរក្របាក់កៃ្រមៃនរដកលីហ័រ� ញ៉ា , ្រក�មហន  Verity Holdings  LLC  ែដលជា្រកមហុ៊នទទួលខុស 

្រត�វមានក្រមិតៃនរដ�កលីហ័រ� ញ៉ា  មជ្ឈមណ� ល  St. Francis  Medical Center  ែដលជា្រក�មហុ៊នបេ្រមផល្របេយាជន៍ 

សធារណៈមិនរក្របាក់កៃ្រមៃនរដកលីហ័ រញ៉ា ,  មជ្ឈមណ� ល  St. Vincent  Medical Center  ែដលជា 

្រក�មហុ៊នបេ្រមផល្របេយាជន៍សធារណៈមិនរក្របាក់កៃ្រមៃនរដកលីហ័ រញា ៉, ្រក�មហន  St. Vincent Dialysis  
Center, Inc.,  ែដលជា្រក�មហុ៊នបេ្រមផល្របេយាជន៍សធារណៈមិនរក្របាក់កៃ្រមៃនរដ�កលហ័រញា,  នងមជ្ឈិ មណ� ល  

Seton Medical Center  ែដលជា្រក�មហនបេ្រមផល្របេយាជន៍សធារណៈមិនរក្របាក់កៃ្រមៃនរដកលីហ័ រញា ៉ ជាភាគី 

អ�កលក់ ជាមួយនង្រក�មហន  Strategic Global Management, Inc.,  ែដលជា្រក�មហនរក្របាក់កៃ្រមៃនរដកលីហ័ �រញ៉ា 

ជាភាគីអ�កទិញ។  សំេណ ករទិញលក់មន�ីរេពទ្យែដលរក្របាក់កៃ្រមេនះ  កំពុង្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យេ្រកម្រកម 

សជីវកម�រដ�កលីហ័រ� ញ៉ា  ែផ�ក  5914 និងមា្រតេផ្សងេទៀត  (California Corporations Code Section  5914  et seq.)   
និងកំពុង្រត�តពិនិត្យេ្រកមចំណងេជងច្បោបទី  11 ៃន្រកមបទប្ប��ត�ិរដកលីហ័រ� ញ៉ា  ែផ�ក  999.5  ែផ�ករង (h) (Title  
11, California Code of Regulations, Section 999.5, subdivision (h))  ែដលជាសំេណរមួយេដម្បេធ�ករែកែ្របលក�ខណ� 

 

ពីមុនែដលបានេចញេដយអគ�រដ�អជា េនៃថ�ទី 3 ែខធ ូ ឆា� ំ2015។  

លក�ខណ� ៃនសំេណ ដក់លក់េនះ  មានែចងេនក�ុងេសចក�ជូនដណឹងជាលយលក�ណ៍ អក្សរេទកន់អគ�រដ�អជា� ។  

្របសិនេបអ� កចង់េស�ស ំ ុសំេណថតចម�ងមួយច្បោប់ៃនេសចក�ីជូនដណឹងជាលយលក�ណ អក្សរេនះេនក ងសុីឌី  

សូមទក់ទង  Scott Chan តមរយៈ scott.chan@doj.ca.gov  ឬតមទូរសព�េទេលខ  (415) 415-510-3430  និងផ�ល់ 

េឈ� ះ  និងអសយដ� នៃ្របសណ យរបស់អ�ក។ សំេណថតចម�ងៃនេសចក�ីជូនដំណ ឹ ងជាលយលក �ណ៍អក្សរេនះក៏ 

 

មានផល់ជូនស្រមាប់ករពិនិត្យេឡងវ ញិផងែដរក�ងអំឡងេម៉ាងេធ�ករធម�តេនតមទីតំងដូចខងេ្រកម៖  
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កិច�្របជំុជាសធារណៈស�ីពសី ំេណ ដក់លក់   VERITY  HEALTH SYSTEM, ST. FRANCIS MEDICAL CENTER,  
ST. VINCENT MEDICAL CENTER, SETON MEDICAL CENTER,  និង  SETON COASTSIDE  
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Verity Health System  
ករ យិាល័យ្រក�មហុ៊ន  

រដ�បាល  –  Jessica Davis  
2040 E Mariposa Avenue  
El Segundo, CA 90245  
St. Francis Medical Center  
រដ�បាល  

ករយា ិ ល័យនាយក្របតិបតិ  � –  Stephanie Kopp  
Medical Office Plaza  
3628 E. Imperial Hwy, Suite 400  
Lynwood, CA 90262  
Seton Medical Center  
រដ�បាល  

ករយា ិ ល័យនាយក្របតិបតិ �  
1900 Sullivan Ave.  
Daly City,  CA 94015  

Verity Health System  
ករ យិាល័យ្រក�មហុ៊ន  

រដ�បាល  –  Jessica Davis  
2040 E Mariposa Avenue  
El Segundo, CA  90245  
St. Vincent Medical Center  
រដ�បាល  

ករយា ិ ល័យនាយក្របតិបត ិ � –  Robert Yesko  
2131 W 3rd St.  
Los  Angeles, CA 90057  
 
Seton Medical Center  –  Coastside  
ករយា ិ ល័យរដ�បាល  
600 Marine Blvd  
Moss Beach, CA 94038  
 

mailto:scott.chan@doj.ca.gov
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សំេណថតចម�ងៃនេសចក�ីជូនដំណឹ ងជាលយលក�ណ៍ អក្សរេនះ  ក៏អចរកបានផងែដរេនេលេគហទំព័រ 

ដូចខងេ្រកម៖  

 
https://verity.org/ 
https://seton.verity.org/SMC/ 
https://setoncoastside.verity.org/SMCC/ 
https://stfrancis.verity.org/SFMC/ 
https://stvincent.verity.org/SVMC/  
 

េនៃថ�ទី31 ែខសីហ ឆា� ំ2018 ្រក�មហន  Verity Health System of  California, Inc.  និង្រក�មហនបុតសម�័ន� 

ជាក់លក់មួយចំនួនរបស់ខន   បានដក់សំេណសំុ ករអនុេ្រគាះស�ិតេ្រកមជំពូកទី  11  ៃនចំណងេជងច្បោបទី  11 ៃន 

្រកមបទប្ប��ត�ិសហរដអេមរកិ េហយឯកសរនានាែដលពក់ព័ននឹងករណក្័សយធន រួមទំងសំេណថតចម�ងៃន 

ករជូនដំណ ងជាលយលក ណអក្សរែដលមានេយាងេនែផ�កខងេល អចែស�ងរកបានេនេគហទំព័រេនះ៖ 

www.kccllc.net/verityhealth/  
 

អគ�រដ�អជា� ៃនរដកលីហ័រ� ញ៉ា  នឹងេបកកិច�្របជំុជាសធារណៈចប់ពីេម៉ាង  10:00  ្រពឹក េនក� ងកលបរ េិច�ទដូចខង

េ្រកម៖  
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េនៃថ�ទី26 ែខសីហ ឆា� 2019 េន  Bateman Hall Auditorium  មានទីតំងេន   

11331 Ernestine  Ave., Lynwood, CA 90262។  
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េនៃថ

262 South Lake Street, Los Angeles, CA 90057។ 

ទី27 ែខសីហ ឆា� ំ2019 េន Seton Hall Auditorium មានទីតំងេន 

�េគាលបំណងៃនកិច �ម្ីបេធេនះ គឺេដ

�ស�ស� និងេដម្ីបេធ

អ�ក្របឹក្សោេយាបល់ េដយមានករចូលរួមពីអគ�រដ�អជា� ៃនរដ

្របជំុ ទទួលបាននូវមតិេយាបល់អំពីសំេណ

ករពិចរណាអំពីរបាយករណ៍ ៃនផលប៉ះពល់ចំេពះករែថទំសុខភាព ែដលេរៀបចំេដយ 

សំុដក់លក់មន�ីរេពទ្យ និងបរកិ� រ 

េវជ

កលីហ័�រញ៉ា �។ េនមុនេពលកិច

ងរកបានេនេលេគហទំព័រ 

្របជំុជាសធារណៈ 

របស់អគ�រដ�អជា� ៃនរដ

េនះ របាយករណ៍ ៃនផលប៉ះពល់ចំេពះករែថទំសុខភាព នឹងអចែស

កលីហ័រញ៉ា េន http://www.oag.ca.gov/charities/nonprofithosp។ 

បុគ�លនានាអចបង� ញពីទស្សនៈយល់េឃញរបស់ពួកេគ  (និងទទួលបានករេលកទឹកចិត�ឲ្យេធ�ែបបេនះ)  

ចំេពះដំេណ រករទិញលក់េនះជាលយលក ណអក្សរេទកន់ករយិាល័យអគ�រដ�អជា ៃនរដកលីហ័រ� ញ៉ា កុង�  

ទ្រមង់េអឡិច្រត�និកតមរយៈេលខ  (415) 510-3430  ឬេផ�សំេណថតចម�ងេនាះតមៃ្របសណ យេទកន់   

Scott Chan អគ�រដ�អជា� រង  តមអសយដ ន  455 Golden Gate Avenue, Suite 11000, San Francisco, CA 94102។  រយៈ 

េពលផុតកំណត់ៃនករទទួលមតិេយាបល ជាលយលក ណេនះ គឺេនៃថទី30 ែខសីហ ឆា� ំ2019។  
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https://verity.org/
https://seton.verity.org/SMC/
https://setoncoastside.verity.org/SMCC/
https://stfrancis.verity.org/SFMC/
https://stvincent.verity.org/SVMC/
http://www.kccllc.net/verityhealth/
http://www.kccllc.net/verityhealth/
http://www.oag.ca.gov/charities/nonprofithosp

