កិច្រ� បជុំជាសធារណៈស�ីពស
ី ំេណដក់លក់ VERITY HEALTH SYSTEM, ST. FRANCIS MEDICAL CENTER,

ST. VINCENT MEDICAL CENTER, SETON MEDICAL CENTER, និង SETON COASTSIDE

ិ នូ វសំេណដក់លក់ មជ្ឈមណ� ល St. Francis Medical Center ែដលជាមន�ីរេពទ្យ
អគ�រដ�អជា�កំពុងពិនិត្យេឡងវញ
ែថទំអ�កជំ ងឺធន់
� ទូេទ មានែ្រគទទលបានអជាប័
ួ
� ណ� ស្រមាប់ករស្រមាកព្យោបាលចនន
ំ ួ 314 ែ្រគ

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

មន�ីរេពទ្យែថទំអ�កជំងឺធ�ន់ទូេទ មានែ្រគទទលបានអជាប័
ួ
� ណ� ស្រមាប់ ករស្រមាកព្យោបាលចំនួន 339 ែ្រគ មាន

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

ទូេទ មានែ្រគទទួលបានអជា�ប័ណ�ស្រមាប់ករស្រមាកព្យោបាលចំ នួន 250 ែ្រគ មានទីតំងេនទី ្រក�ង Daly City រដ�
California និងមន�ីរេពទ្យ Seton Coastside ែដលជាមន�ី រេពទ្យែថទំអ�កជំងឺធន់
� ទូេទ មានែ្រគទទួលបាន

�
�
អជា�បណស្រមាប់
ករស្រមាកព្យោបាលចំនួន 5 ែ្រគ និងែ្រគទទួលបានអជា�ប័ណបំ
ិ � រេវជស�ស
័ �
� ពក់េដយបរក
ជំនាញចំនួន 116 ែ្រគ មានទី តំងេនទី្រក�ង Moss Beach រដ� California។ "កិច�្រពមេ្រព�ងទិញ្រទព្យសកម� (Asset

Purchase Agreement)" រវង្រក�មហន
ផល្របេយាជន៍
ុ៊ Verity Health System of California, Inc. ែដលជា្រក�មហនបេ្រម
៊ុ

�
�
សធារណៈមិនរក្របាក់កៃ្រមៃនរដកលី
ហ័�រញា៉ , ្រក�មហន
ុនទទួលខុ ស
៊ុ Verity Holdings LLC ែដលជា្រកមហ៊

្រត�វមានក្រមិតៃនរដ�កលីហ័រ�ញា៉ មជ្ឈមណ�ល St. Francis Medical Center ែដលជា្រក�មហ៊ុនបេ្រមផល្របេយាជន៍
�
សធារណៈមិនរក្របាក់កៃ្រមៃនរដកលី
ហ័�រញា៉ , មជ្ឈមណ�ល St. Vincent Medical Center ែដលជា

�
្រក�មហ៊ុនបេ្រមផល្របេយាជន៍សធារណៈមិនរក្របាក់កៃ្រមៃនរដកលី
ហ័�រញា៉ , ្រក�មហន
៊ុ St. Vincent Dialysis

Center, Inc., ែដលជា្រក�មហ៊ុនបេ្រមផល្របេយាជន៍សធារណៈមិនរក្របាក់កៃ្រមៃនរដ�កលហ័
ិ
មណ�ល
ី រ� ញា,៉ នងមជ្ឈ

�
Seton Medical Center ែដលជា្រក�មហនបេ្រមផល្របេយាជន៍
៊ុ

សធារណៈមិនរក្របាក់កៃ្រមៃនរដកលី
ហ័�រញា៉ ជាភាគី
អ�កលក់ ជាមួ យនង្រក�
ឹ
មហន
៊ុ Strategic Global Management, Inc., ែដលជា្រក�មហនរក្របាក់
៊ុ
កៃ្រមៃនរដកលី
�
ហ័�រញា៉

ជាភាគីអ�កទិញ។ សំេណករទិញលក់មន�ីរេពទ្យែដលរក្របាក់កៃ្រមេនះ កំពុង្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យេ្រកម្រកម

សជីវកម�រដ�កលីហ័រ�ញា៉ ែផ�ក 5914 និងមា្រតេផ្សងេទៀត (California Corporations Code Section 5914 et seq.)

�
និងកំពុង្រត�តពិនិត្យេ្រកមចំ ណងេជងច្បោបទី
់ 11 ៃន្រកមបទប្ប�� តិ�រដកលី
ហ័រ�ញា៉ ែផ�ក 999.5 ែផ�ករង (h) (Title

11, California Code of Regulations, Section 999.5, subdivision (h)) ែដលជាសំេណរមួ
យេដម្បេធ�

ី  ករែកែ្របលក�ខណ�
ពីមុនែដលបានេចញេដយអគ�រដ�អជា� េនៃថ�ទី3 ែខធូ� ឆា�ំ2015។

ំ ឹ ងជាលយលក�ណ៍អក្សរេទកន់អគ�រដ�អជា�។
លក�ខណ�ៃនសំេណដក់លក់ េនះ មានែចងេនក�ុងេសចក�ី ជូនដណ
ំ ឹ ងជាលយលក�ណ៍ អក្សរេនះេនកុ�ងសីុឌី
្របសិនេបអ�
 កចង់ េស�សំុសំេណថតចម�ងមួ យច្បោប់ ៃនេសចក�ីជូនដណ
សូមទក់ទង Scott Chan តមរយៈ scott.chan@doj.ca.gov ឬតមទូរសព�េទេលខ (415) 415-510-3430 និងផ�ល់

៍
េឈ�ះ និ ងអសយដ�នៃ្របសណី យរបស់
អ�ក។ សំេណថតចម�ងៃនេសចក�ីជូនដំណឹ ងជាលយលក�ណ៍អក្សរេនះក៏
ិ ផងែដរក�ុងអំឡុងេមា៉ ងេធ�ករធម�តេនតមទី តំងដូចខងេ្រកម៖
� ជូនស្រមាប់ ករពិនិត្យេឡងវញ
មានផល់
Verity Health System
ិ ល័យ្រក�មហ៊ុន
ករយា

Verity Health System
ករយា
ិ ល័យ្រក�មហ៊ុន

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

ករយា
ិ ល័យនាយក្របតិបតិ� – Robert Yesko
2131 W 3rd St.
Los Angeles, CA 90057

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

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

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

Seton Medical Center – Coastside
ករយា
ិ ល័យរដ�បាល
600 Marine Blvd
Moss Beach, CA 94038

សំេណថតចម�ងៃនេសចក�ីជូនដំណឹងជាលយលក�ណ៍អក្សរេនះ ក៏ អចរកបានផងែដរេនេលេគហទំ

ព័រ
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�មហនបុ
៊ុ
ត�សម�័ន�

ជាក់លក់មួយចំនួនរបស់ខួន
ំករអនុ េ្រគាះស�ិតេ្រកមជំពូកទី 11 ៃនចំណងេជងច្បោបទី
់ 11 ៃន

� បានដក់សំេណសុ

្រកមបទប្ប�� តិ�សហរដអេមរក
ិ េហយឯកសរនានាែដលពក់ព័ន�នឹងករណក្ស័
ី
យធន រួមទំងសំេណថតចម�ងៃន
�
៍
ករជូនដំ ណឹ ងជាលយលក�ណអក្សរែដលមានេយាងេនែផ�
កខងេល អចែស�ងរកបានេនេគហទំព័រេនះ៖
www.kccllc.net/verityhealth/

អគ�រដ�អជា�ៃនរដកលី
ហ័�រញា៉ នឹងេបកកិ ច�្របជុំ ជាសធារណៈចប់ពីេមា៉ ង 10:00 ្រពឹក េនក�ុងកលបរេិច�ទដូ ចខង
�

េ្រកម៖

េនៃថ�ទី26 ែខសីហ ឆា�ំ2019 េន Bateman Hall Auditorium មានទីតំងេន
11331 Ernestine Ave., Lynwood, CA 90262។
េនៃថទី
� 27 ែខសីហ ឆា�ំ2019 េន Seton Hall Auditorium មានទីតំងេន
262 South Lake Street, Los Angeles, CA 90057។
េគាលបំណងៃនកិច្របជុ
�
�
ំេនះ គឺេដម្បីេធទទួ
លបាននូ វមតិ េយាបល់អំពីសំេណសុំដក់លក់មន�ីរេពទ្យ និ ងបរ ិក�រ

�
 េធករពិ
�
េវជស�ស
ចរណាអំពីរបាយករណ៍ៃនផលប៉ះពល់ចំេពះករែថទំសុខភាព ែដលេរៀបចំេដយ
� និងេដម្បី
អ�ក្របឹក្សោេយាបល់ េដយមានករចូ លរួមពីអគ�រដ�អជា�ៃនរដកលី
ហ័�រញា៉ ។ េនមុនេពលកិច្របជុ
�
ំ ជាសធារណៈ
�
េនះ របាយករណ៍ៃនផលប៉ះពល់ចំេពះករែថទំសុខភាព នឹងអចែសងរកបានេនេល
េគហទំព័រ
�
របស់អគ�រដ�អជា�ៃនរដ�កលីហ័រ� ញា៉ េន http://www.oag.ca.gov/charities/nonprofithosp។

បុគ�លនានាអចបង�ញពីទស្សនៈយល់េឃញរបស់ពួកេគ (និងទទួលបានករេលកទឹ កចិត�ឲ្យេធ�ែបបេនះ)

ចំេពះដំ េណរករទិ ញលក់េនះជាលយលក�ណអក្សរេទកន់
៍
ករយា
ិ ល័យអគ�រដ�អជា� ៃនរដកលី
ហ័រ�ញា៉ កុង
�
�
ទ្រមង់េអឡិច្រត�និកតមរយៈេលខ (415) 510-3430 ឬេផ�សំេណថតចម�ងេនាះតមៃ្របសណី យេទកន់
៍

Scott Chan អគ�រដ�អជា�រង តមអសយដ� ន 455 Golden Gate Avenue, Suite 11000, San Francisco, CA 94102។ រយៈ
េពលផុតកំ ណត់ៃនករទទួលមតិេយាបល់ជាលយលក�ណេនះ
៍
គឺ េនៃថទី
� 30 ែខសីហ ឆា�ំ2019។

