0332E

FINANCIAL ASSISTANCE APPLICATION INSTRUCTIONS
សេចក្តីណែនាំចំព�ោះការដាក់ពាក្យសុំជំនួយខាងហិរញ្ញវត្ថុ

1. សូមបំពេញ ត្រង់កន្លែង ទាំងអស់ដែលបានដាក់ភ្ជាប់នឹងទម្រង់នៃការដាក់ពាក្យសុំ។ ប្រសិន ប�ើកន្លែងណាមួយមិនពាក់ព័ន្ធ
1. នឹ
Please
complete
areas on
application
If any areaល
does
ងល�ោកអ្ន
កសូមall
សរសេរមិ
ន the
ទាក់attached
ទង (N/A)
ក្នុងកន្លែងform.
ចំហដែលបានផ្ត
់ឲ្យ។not apply to you, write N/A
in the space provided.
2. សូមដាក់ភ្ជាប់ទំព័របន្ថែម ប្រសិនប�ើល�ោកអ្នកត្រូវការកន្លែងចំហបន្ថែម ឆ្លើយនឹងសំណួរណាមួយ។
2. Attach an additional page if you need more space to answer any question.
3. ល�ោកអ្នកត្រូវតែផ្តល់ភស្តុតាងឯកសារប្រាក់ចំណូល ន�ៅពេលអ្នកដាក់ពាក្យសុំជំនួយនេះ។ ឯកសារដូចតទ�ៅនេះ
3. គឺ
You
must provide proof
of income
documents
when
youូលsubmit
this application. The following documents are
ជាឯកសារដែលត្រូ
វបានរាប់
ទុកជាភស្តុ
តាងនៃប្រាក់
ចំណ
៖
accepted as proof of income:
ប្រសិនប�ើល�ោកអ្នកបានដាក់ពាក្យសម្រាប់និវត្តន៍ពន្ធប្រាក់ចំណូលសហព័ន្ធ ល�ោកអ្នកត្រូវដាក់បញ្ចូលសំណ�ៅចំឡងមួយ

If you
សន្
លឹក៖filed a federal income tax return you must submit a copy of:

income tax return (Form 1040) from the most recent year. You must include all schedules and
a.a. Federal
និវត្តន៍ពន្ធប្រាក់ចំណូលសហព័ន្ធ (ទម្រង់លេខ 1040) នៃឆ្នាំបច្ចុប្បន្នបំផុត។ ល�ោកអ្នកត្រូវតែរួមបញ្ចូលទាំងកាលវិ
attachments as submitted to the Internal Revenue Service.
ភាគនិងឯកសារតំណទាំងអស់ ដូចដែលបានដាក់បញ្ចូលទ�ៅសេវារដ្ឋករ។

If you did not file a federal income tax return, please provide the following:
a. Two (2) most recent paycheck stubs; and
a.b. A
កន្
ទុយសែកថ្
មីថ្មោងបំwhy
ផុតពី
រ (2);
ង file a federal income tax return.
letter
explaining
you
do និnot
b. លិខិតពន្យល់អំពីមូលហេតុដែលល�ោកអ្នកមិនបានដាក់ពាក្យសម្រាប់និវត្តន៍ពន្ធប្រាក់ចំណូលសហព័ន្ធ។
If you have no income, or proof of income documents, please provide a letter explaining how you support
ប្រសិ
នប�ើល�ោកអ្នកគ្មានប្រាក់ចំណូល ឬភស្តុតាងឯកសារនៃប្រាក់ចំណូលទេ សូមផ្តល់លិខិតមួយច្បាប់ពន្យល់អំពីរប�ៀប
yourself/family.
ប្រសិនប�ើល�ោកអ្នកមិនបានដាក់ពាក្យសម្រាប់និវត្តន៍ពន្ធប្រាក់បញ្ចូលសហព័ន្ធមួយ សូមផ្តល់ព័ត៌មានដូចខាងក្រោម៖

ល�ោកអ្នកគាំទ្រខ្លួនឯង/គ្រួសារ។

4. Your application for assistance cannot be processed until all required information is provided.
4. ការដាក់ពាក្យសុំរបស់ល�ោកអ្នកសម្រាប់ជំនួយមិនត្រូវអាចដំណ�ើរការបាន រហូតទាល់តែព័ត៌មានទាំងអស់ត្រូវបានផ្តល់ជាមុ
5. នសិ
It is ន
important
that you complete and submit the Financial Assistance Application along with all required
។
attachments within fourteen (14) days.
5. វាសំខាន់ណាស់ដែលល�ោកអ្នកបំពេញនិងដាក់បញ្ចូលពាក្យដាក់សុំជំនួយខាងហិរញ្ញវត្ថុ រួមជាមួយនឹងឯកសារតំណតម្រូវ
6. ទាំ
You
mustក្នុsign
and
date theបFinancial
Assistance
Application. If the patient/responsible party and spouse provide
ងអស់
ងអំឡ
ុងពេលដប់
ួន (14) ថ្ងៃ
។
information, both must sign the application.
6. ល�ោកអ្នកត្រូវតែចុះហត្ថលេខានិងកាលបរិច្ឆេទពាក្យដាក់សុំជំនួយខាងហិរញ្ញវត្ថុ។ ប្រសិនអ្នកជម្ងឺ/ភាគីទទួលខុសត្រូវនិងប្តី
7. ឬប្រពន្ធ
If you have
Patient Business
Officeស
atុំ។(909) 651-4177, between the hours of 9:00 a.m.
ផ្តលquestions,
់ព័ត៌មាន ទាំplease
ងពីរត្រូcall
វចុះthe
ហត្ថលេខាន�ៅល�ើ
ពាក្យដាក់
and 5:00 p.m. Monday through Thursday, and 9:00 a.m. to 2:00 p.m. on Friday (excluding weekends and holidays).
7. ប្រសិ
នប�ើល�ោកអ្ន
កមានសំ
ណួរ hours,
សូមទូរplease
ស័ព្ទ Patient
Office លេខ
Weekends,
holidays
and after
contactBusiness
any Registration
Representative for assistance.
(909) 651-4177, រវាងម�៉ោង 9:00 ព្រឹកនិងម�៉ោង 5:00 ល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ និងម�៉ោង 9:00
8. ព្រឹករហូ
Send your
completed
Financial
Assistance
allចុrequired
តដល់
ម�៉ោង 2:00
ថ្ងៃរស�ៀល
ន�ៅថ្ងៃសុApplication
ក្រ(មិនរាប់បand
ញ្ចូល
ងសប្តាហ៍documents
និងថ្ងៃបុណto:
្យឡ�ើយ)។
សូមទាក់ទងអ្នកតំណាងចុះឈ្មោះសម្រាប់ជំនួយ ក្នុងចុងសប្តាហ៍ ថ្ងៃបុណ្យ និងពេលក្រោយពីម�៉ោងធ្វើការ។

Loma Linda University Behavioral Medicine Center
Patient
Business
Office
8. ផ្ញើរពាក្យដាក់
សុំជ
ំនួយខាងហិ
រញ្ញវត្ថុបញ្ចប់របស់ល�ោកអ្នក និងឯកសារតម្រូវទាំងអស់ទ�ៅ៖
P.O. Box 700
Linda,University
CA 92354Behavioral Medicine Center
Loma Linda
Patient Business Office
P.O. Box 700
Loma Linda, CA 92354
Loma
Loma Linda University
University Behavioral
Behavioral Medicine
Medicine Center
Center
FINANCIAL
ASSISTANCE
APPLICATION
សេចក្
តីណែនាំចំព�ោះការដាក់
ពាក្យសុ
ំជំនួយខាងហិរញ្ញវត្ថុ
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PATIENT IDENTIFICATION

អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកជម្ងឺ

សេចក្តីណែនាំចំព�ោះការដាក់ពាក្យសុំជំនួយខាងហិរញ្ញវត្ថុ

FINANCIAL ASSISTANCE APPLICATION INSTRUCTIONS
0332E ណងនៃទម្រង់នេះគឺដ�ើម្បីសម្រេចថាត�ើ អ្នកជម្ងឺ/ភាគីទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ជំនួយខាងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការអនុល�ោមជាមួ
គ�ោលបំ
យនឹងការព្យាបាលដ�ោយសប្បុរស/គ�ោលនយ�ោបាយការបញ្ចុះតម្លៃបង់ប្រាក់ Loma Linda University Behavioral Medicine

Center ។
1. Please complete all areas on the attached application form. If any area does not apply to you, write N/A
in the
provided.
អ្នកspace
ជម្ងឺ/ភាគីទទួ
លខុសត្រូវ
ឈ្មោះរបស់
ឈ្មោះរបស់ (អ្នកធានា)_________________________

ប្តីឬប្រពន្ធ_________________________

អាស័យដ្ឋាន

លេខទូរស័ព្ទ

2. Attach an additional page if you need more space to answer any question.

3. You__________________________________________
must provide proof of income documents when you submit thisលេខទូ
application.
following documents are
រស័ព្ទផ្ទះThe
៖____________________
accepted
as proof of income:
__________________________________________
លេខទូរស័ព្ទការងារ៖_________________
If you
filed aតិស
federal
tax return you must submit a copy of:
លេខសន្
ុខសង្គincome
ម
a.កជម្
Federal
income
taxត្រូវ______________________
return (Form 1040) from the most recent
You
must include all schedules and
អ្ន
ងឺ/ភាគីទទួ
លខុស
ប្តី/year.
ប្រពន្ធ
__________________________
attachments as submitted to the Internal Revenue Service.
ស្ថានភាពគ្រួសារ (ដាក់ឈ្មោះអ្នកទីពឹងគ្រប់រូបដែលល�ោកអ្នកគាំទ្រ)

If you did not file a federal income tax return, please provide the following:
a. Two (2) most recentឈ្មោះ
paycheck stubs; and
អាយុ
b. A letter explaining why you do not file a federal income tax return.

ទំនាក់ទំនង

If you have no income, or proof of income documents, please provide a letter explaining how you support
yourself/family.
4. Your application for assistance cannot be processed until all required information is provided.
ថានភាពការងារ
5. It isស្
important
that you complete and submit the Financial Assistance Application along with all required
អ្នកជម្
/
ងឺ
ភាគីទទួ
ល
ខុ
សត្រូវ
attachments within
fourteen (14) days.
និយ�ោជក

6. You must sign and date the Financial Assistance Application. If the patient/responsible party and spouse provide
____________________________________________
អ្នកជម្ងឺ/ភាគីទទួ
លខុស
ត្រូវthe application.
information,
both must
sign
____________________________________________
មុខងារ
7. If you have questions, please call the Patient Business Office at (909) 651-4177, between the hours of 9:00 a.m.
____________________________________________
និយ�ោជក
and 5:00 p.m. Monday through Thursday, and 9:00 a.m. to 2:00 p.m. on Friday (excluding weekends and holidays).
____________________________________________
អ្នកទំនាក់
ទំនង and after hours, please contact any
Weekends,
holidays
Registration Representative for assistance.
____________________________________________
និយ�ោកជកទំនាក់ទំនង
8. Send your completed Financial Assistance Application and all required documents to:
____________________________________________
លេខទូរស័ព្ទ
Loma
និយ�ោជករបស់
ប្តីឬLinda
ប្រពន្ធUniversity Behavioral Medicine Center
Patient Business Office
P.O. Box 700
និយ�ោជក
Loma Linda, CA 92354
មុខងាររបស់ប្តីឬប្រពន្ធ

____________________________________________
____________________________________________

អ្នកទំនាក់ទំនង

____________________________________________

និយ�ោកជកទំនាក់ទំនង

____________________________________________

លេខទូរស័ព្ទ

____________________________________________

Loma
Loma Linda University
University Behavioral
Behavioral Medicine
Medicine Center
Center
FINANCIAL
ASSISTANCE
APPLICATION
សេចក្
តីណែនាំចំព�ោះការដាក់
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PATIENT IDENTIFICATION

អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកជម្ងឺ

0332Eចំណូល
ប្រាក់

1.
1.
2.

FINANCIAL ASSISTANCE APPLICATION INSTRUCTIONS
អ្នកជម្ងឺ/អ្នកធានា

ប្តី/ប្រពន្ធ

ប្រាក់ឈ្នួលដុល និង ប្រាក់ខែ/ឆ្នាំ (មុនដកព័ន្ធ)

$
$
Please complete all areas on the attached application form. If any area does not apply to you, write N/A
$
$
ប្រាក់
ូលពី
ការងាររបស់ខ្លួន/ឆ្នាំ
in theចំណ
space
provided.

3. ប្រាក់ចំណូលឯទ�ៀតៗ៖
2. Attach an additional page if you need more space to answer any question.
$
a. ប្រាក់ការនិងប្រាក់ចំណេញក្នុងនាមជាកូនហ៊ុន

$

$ application. The following
$ documents are
b. អចលនទ្រព្យ
ង ភតិof
សន្
យា
3. You
must provideនិproof
income
documents when you submit this
accepted
asុខproof
$
$
c. សន្តិស
សង្គមof income:
$
d.you
ស�ោធនអាហារកិ
្ច
If
filed a federalចincome
tax return you must submit a copy $of:
Federal
tax return (Form 1040) from the most recent
$ year. You must include$all schedules and
e. a.
ប្រាក់
ឧបត្ថមincome
្ភកូន
attachments as submitted to the Internal Revenue Service.
$
$
f. ប្រាក់គ្មានការងារធ្វើ/ប្រាក់ពិការ
$
g. you
ប្រាក់
ំនួយfile
សាធារណៈ
If
didជnot
a federal income tax return, please provide the$ following:
Two (2) most
recent
paycheck
stubs;
$
$
h. a.
ធនធានប្រាក់
ទាំងអស់
ឯទ�ៀត
(ដាក់ប
ញ្ជីតភ្and
ជាប់)
b. A letter explaining why you do not file a federal income tax return.
$
$
ចំនួនប្រាក់ចំណូលទាំងអស់ (បូកបន្ទាត់ 1 - 3h ខាងល�ើ)
If you have no income, or proof of income documents, please provide a letter explaining how you support
yourself/family.

ការចាយវាយខុសពីធម្មតា

សូមYour
ផ្តល់ពapplication
័ត៌មានចំព�ោះការចាយវាយខុ
សពីធbe
ម្មតprocessed
ាណាមួយuntil
ដូចជាតម្លៃវិ
ក័យបត្រវេជ្ជ
សាស្ត្រisការក្ស័
យធន
4.
for assistance cannot
all required
information
provided.
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5. It is important that you complete and submit the Financial Assistance Application along with all required
ពិពណ៌
នា
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attachments within fourteen (14)
days.
6. You must sign and date the Financial Assistance Application. If the patient/responsible party and spouse provide
information, both must sign the application.
7. If you have questions, please call the Patient Business Office at (909) 651-4177, between the hours of 9:00 a.m.
and 5:00 p.m. Monday through Thursday, and 9:00 a.m. to 2:00 p.m. on Friday (excluding weekends and holidays).
Weekends, holidays and after hours, please contact any Registration Representative for assistance.
8. Send your completed Financial Assistance Application and all required documents to:
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