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1.

ប្រគេទ៖

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញ វត្ថុ

ប្រធានរទ៖

វវ ក្កយ បបគ្ត្វិិងវការររបណុល វ

គលខកូ ដ៖
ចារ់គ្តើមប្រលកខ ណសមបតត ិភាព៖
ការដាក់ជំនួស៖
ទំព័រ៖

BC-55
12/2017
ការសងថ្ម ី
1វនៃ 5

គោលរំណង

1.1.

េះវមជ្ឈមុឌ ឱសថ្ចរ ក្ោនិសាក វ ក្ទ្យា ័បវLoma Linda
University Behavioral Medicine Center (“LLUBMC”)វ
រ ួមជាមួ បិិងគោ ិគោបាបជ្ណិួបហិរញ្ញ វត្ថុវ(Financial Assistance Policy,
FAP),គឺត្រូវបាៃអៃុវរត ឡ ើងឡ ើម្បីបំឡេញតាម្កិច្ចរត្ម្ូវអៃុឡោម្តាម្ច្ាប់សហេ័ៃធ រ ឋ
ៃិងម្ូ លដ្ឋឋៃ រ ួម្ជាម្ួ យ ឡដ្ឋយគ្មាៃដ ៃកំណរ់ ភាគៃីរិត្កម្ 501(r)
នៃត្កម្ដនែ កត្បាក់ច្ំណូលននៃ កនុង (Internal Revenue Code, IRC) ឆ្ែំ 1986,
គោ ិគោបាបគិេះអិលវត្ត ចណគ

ូ ច្ដ លបាៃដកសត្ម្ួ ល,វៃិងបទបញ្ជាដ លសថ ិរឡៅឡត្ោម្ឡ ោះ។
ឡគ្មលៃឡោបាយឡៃោះបឡងក ើរៃូ វសកម្ា ភាេដ លអាច្យកម្កឡត្បើកនុងស្ថថៃភាេនៃោរម្ិៃបង់ត្បា
ក់សត្ាប់ោរេាបាលឡវជ្ា ស្ថស្តសត ដ លនត ល់ឲ្យឡដ្ឋយ LLUBMCវរ ួមជាមួ បវតត្មិិកគ្មិត្តត្គៅគ ើវ
សកមម ភាពររបណុល វ ក្សាមញ្ញ វ(Extraordinary Collection Actions, ECA)។ LLUBMCវ

ិឹងមិិបដិគសធការពាបា គវជ្ជសាស្តសតចណបាច់វឬវសគស្ត្រេះអាសិន វ
គោបសណអាងគៅគ ើសមត្ថ ភាពគដើមបីិឹងបង់គ្បាក់គ ើប។វ
គោ ការុ៍តុនណនិគោ ិគោបាបគិេះរឺគ្បគ្ពឹត្តិចណគ េះអន កជ្ណងឺវិិងវ
បលររ គ្រប់រ ូបកនុងទ្យណិួ ខលសគ្ត្ូវគោបគសម ើៗោនវកនុងភាពនថ្ៃ ថ្នវិិ
ូ ងភាពគោរពវ
ិិងគដើមបីធានថាិិត្ិ វ ក្ធីសគ្ាប់ វ ក្ក័បប័គ្ត្វ
ិិងការររបណុល គ្ត្ូវបាិអិលគោមតាមកនុង កខ ុៈដូ ចោនវ
គហើបធានឲ្យាិការគ្បឹងតគ្បងសមគហត្លផ វបាិគធវ ើគ ើងគដើមបីសគគ្មចថាវ
គត្ើបររ តដ ទ្យទ្យួ ខលសគ្ត្ូវចណគ េះការបង់គ្បាក់រង
ណ អស់វឬវចណតុកណាមួ បនិរុិីរបស់អនកជ្ណងឺវ
ាិ កខ ុសមបត្ត ិទ្យទ្យួ ជ្ណិួបពីកមម វ ក្ធីវFAPវឬោ៉ាងណា។
2.

គោលនគោបាយ

2.1.

LLUBMCវបាៃឡបត ជាាច្ិរតឡ ើម្បីជ្ួយ ល់អែកជ្ំងឺដ លាៃ ៃិង
គ្មាៃោរធា រ៉ាប់រងឲ្យអាច្បំឡេញតាម្ទំៃួលខុសត្រូវនៃោរបង់ត្បាក់របស់ខល ួៃ
ៃិងឡ ើម្បីអៃុវរត ោរគិរលុយ ៃិងត្បម្ូ លលុយជ្ំពាក់នៃវ ិកក យបត្ររបស់អែកជ្ំងឺត្គប់រ ូប
ដ លាិ កខ ុសមបត្ត ិទ្យទ្យួ ជ្ណិួបគគ្កាមកមម វ ក្ធីវFAP។

3.

នីតិ វ ិធី

3.1.

LLUBMCវិឹងមិិចូ រ ួមកនុងវECAs, ឡដ្ឋយផ្ទៃល់ ឬតាម្រយៈឈ្ម ួញឡេញលកខ ណសម្បរត ិរបស់ឡគ
ម្ុៃៃឹងាៃោរត្បឹងដត្បងសម្ឡហរុនលត្រូវបាៃឡ្វ ើឡ ើង
ឡ ើម្បីៃឹងសឡត្ម្ច្ថាឡរើអែកជ្ំងឺាៃលកខ ណសម្បរត ិទទួ លជ្ំៃួយឡៅឡត្ោម្
ឬោ៉ាងណា



LLUBMC FAPវ

3.2.

វារឺជាទ្យណិួ ខលសគ្ត្ូវរបស់អនកជ្ណងវឺ ឬវអន កធានវ(គឺឡោងតាម្ កនុងឡៃោះ ជា “អែ កជ្ំងឺ”)
ឡ ើម្បីៃឹងនត ល់អាសយដ្ឋឋៃលិខិរត្រូវ ៃិងឡលខទូ រស័េៃត្រូវ កនុងអំ ុ ងឡេលនៃឡសវា ឬ
ឡៅឡេលឡរ ើលំឡៅដ្ឋឋៃ។ ត្បសិៃឡបើគណៃីេុំាៃអាសយដ្ឋឋៃ ឬឡលខទូ រស័េៃ
វាអាច្ប៉ាោះទងគ ិច្ ល់ោរសឡត្ម្ច្ៃូ វោរត្បឹងដត្បងសមគហត្លផ ។

3.3.

កនុងភាពរួ រសមមួ បចណគ េះអន កជ្ណងឺតដ ាិការធានរ៉ាប់រងវការរមររដណបូងវ
ិឹងគ្ត្ូវោក់ជ្ូិគៅគ្ក ុមហលិធានរ៉ាប់រងរបស់គរ។វអន កបង់គ្បាក់កនុងនមជាភារីទ្យីពីរវិិងទ្យីបីវ

បាិគគ្ជ្ើសបកពីគោ ិគោបាបគ្បត្ិបត្ត ិការុ៍

C-55 នៃម្ជ្ឈម្ណឌលឡវជ្ា ស្ថស្តសត សកលវ ិទាល័យ Loma Linda។

ប្រគេទ៖

ោរត្គប់ត្គងហិរញ្ញ វរថុ

ប្រធានរទ៖

វវ ក្កយ បបគ្ត្វិិងវការររបណុល 

BC-55
2និ 5

គលខកូ ដ៖
ទំព័រ៖

ិឹងាិការរមររោក់ជ្ូិគោបវLLUBMCវឬឈ្ម ួញគពញ កខ ុសមបត្ត ិរបស់គរវជ្ណិួសអន កជ្ណងឺវ
បនាប់ពីដណគណាេះគ្សាបនិការរមររគ្ត្ូវបាិបញ្ច ប់ជាមួ បិឹងការធានរ៉ាប់រងបឋមនិអន កបង់
គ្បាក់។វអន កជ្ណងឺោមិការធានរ៉ាប់រងិឹងទ្យទ្យួ វ ក្កយ បបគ្ត្សគ្ាប់ការរមរររបស់គរគោបផ្ទា ់ពីវ

LLUBMC។
3.4.

កា ណាដណគណាេះគ្សាបនិការរមររទ្យីមួបវិិងវទ្យីពីរបាិគកើត្គ ើងវរុិីរ ណងអស់របស់អនកាិវ
ិិងអន កោមិការធានរ៉ាប់រងវិឹងបណគពញិីត្ិ វ ក្ធីការគ្បមូ គ្បាក់ជ្ណ ក់ដូចោនវ
សគ្ាប់ចណិួិគ្បាក់ជ្ណ ក់របស់អនកជ្ណងឺវចណគ េះវLLUBMC។

a.

LLUBMCវឬឈ្ម ួញគពញ កខ ុសមបត្ត ិរបស់គរិឹងមិិចូ រ ួមកនុងវECAវរហូ ត្ដ ់150វ

b.

LLUBMCវឬឈ្ម ួញគពញ កខ ុសមបត្ត ិរបស់គរិឹងផត ់ដ ់អនកជ្ណងឺិូវរបាប
ការុ៍ វ ក្កយ បបគ្ត្បួ ិ (4) តាម្រយៈលិខិរ

នងៃ ឡត្ោយេីោលបរ ិឡច្េ ទ នៃរបាយោរណ៍ វ ិកក យបត្រឡត្ោយេីោរបឡញ្ច ញេីម្ៃៃ ីរឡេទយ ំបូង
សត្ាប់ោរេាបាលឡៅឡេល ឬម្ុៃឡេលោរត្បឹងដត្បងសម្ឡហរុនលត្រូវបាៃឡ្វ ើឡ ើង
ឡ ើម្បីសឡត្ម្ច្ថាឡរើអែកជ្ំងឺាៃលកខ ណសម្បរត ិសត្ាប់ជ្ំៃួយខាងហិរញ្ញ វរថុឡៅឡត្ោម្ FAPវ
ឬអរ់។

រ ួម្ទ ំងោរជ្ូ ៃ ំណឹងបង្ហាញៃូ វជ្ំៃួយខាងហិរញ្ញ វរថុាៃជ្ូ ៃ
ៃិងោរេាោម្ទូ រស័េៃោ៉ាងឡោច្ណាស់ម្តង (1) ដ លឡៅឡេលឡ ោះ
ឈ្ម ួញគពញ កខ ុសមបត្ត ិរបស់វាអាចជ្ូ ិដណុឹងអន កជ្ណងឺអណពីវFAP។

c.

ោ៉ាងគោចណាស់សាមសិបវ(30) នងៃ ម្ុៃៃឹងោរនតច្ឡនត
ួ
ើម្
ឬឈ្ម ួញគពញ កខ ុសមបត្ត ិរបស់វាណាមួ បវិឹង៖

LLUBMCវឬវ

ECA, LLUBMCវ

1)

ផត ់ដ ់អនកជ្ណងឺជាមួ បការជ្ូ ិដណុឹងគ្បាប់អណពីបណុងរបស់វECA
គដើមបីផតចគផត
ួ
ើមទ្យទ្យួ បាិការបង់គ្បាក់សគ្ាប់ការពាបា ។

2)

ផត ់គសចកត ីសងខ បភាសាសាមញ្ញ របស់វFAPវ ល់អ្ិកជ្ណងឺ។

3)

គធវ ើការពាោមិិោបរក់ទ្យងជាមួ បអន កជ្ណងឺវតាមរបៈទ្យូ រស័ពាវ
តាមគ ខទ្យូ រស័ពាតដ អន កជ្ណងឺបាិផត ់ឲ្យចលងគគ្កាប។

LLUBMCវ

d.

កនុងសាថិភាពនិការមិិបង់គ្បាក់វ
ិិងគគ្កាបពីការគ្បឹងតគ្បងសមគហត្លគ្ត្ូវបាិគធវ ើរ ួចគហើបវ
គដើមបីជ្គ្ាបគ្បាប់អនកជ្ណងឺអណពីជ្ណិួបខាងហិរញ្ញ វត្ថុតដ ាិជ្ូ ិវ
LLUBMCឬឈ្ម ួញរបស់វាអាចចប់គផតើមការគ្បមូ គ្បាក់ជ្ណ ក់គៅចណិួិវ150វ
នងៃ ប ៃ ប់េីោលបរ ិឡច្េ ទនៃរបាយោរណ៍ វ ិកក យបត្រនៃោរបឡញ្ច ញេីម្ៃៃ ីរឡេទយ ំបូង។

e.

កនុងសាថិភាពនិការោក់

កយសលណជ្ណិួបខាងហិរញ្ញ វត្ថុចប់សពវ គ្រប់ វ(Financial
Assistance Application, FAA) ត្រូវបាៃទទួ លកនុងអំ ុ ងគព និការោក់ កយសលណវ
LLUBMCវិឹងពយួរវECAវទុកម្ួ យរយៈ

ខណៈឡេលវាអៃុវរត ោរត្បឹងដត្បងសម្ឡហរុនលឡ ើម្បីសឡត្ម្ច្ថាឡរើអែកជ្ំងឺាៃលកខ ណស
ម្បរត ិច្ំឡពាោះជ្ំៃួយខាងហិរញ្ញ វរថុឡៅឡត្ោម្ FAPវឬអរ់។ កនុងស្ថថៃភាេនៃ FAAវ
ម្ិៃច្ប់សេវ ត្គប់ ត្រូវបាៃទទួ លកនុងអំ ុ ងឡេលនៃោរដ្ឋក់ពាកយសុំ ECAវ
ិឹងគ្ត្ូវបាិពយ
ួ រទ្យលកមិិគ ើសពីចណិួិសាមសិបវ(30) នងៃ ខណៈឡេលដ ល LLUBMCវ
ផត ់ការជ្ូ ិដណុឹងជាោប កខ ុ៍អកសរគៅកាិ់អនកជ្ណងឺវថាវECAវអាច្ត្រូវបាៃនតច្ឡនត
ួ
ើម្
ឬ ាៃ ំឡណើរោរម្ត ងឡទៀរត្បសិៃឡបើ FAAវម្ិៃបាៃច្ប់សេវ ត្គប់ឡ ោះឡទ។
សកម្ា ភាេនៃោរត្បម្ូ លត្បាក់ជ្ំពាក់ ៃឹង ំឡណើរោរម្ត ងឡទៀរ
ត្សបរា មសាថិភាពដូ ចត្គៅ៖វ(i) ោរោរ់បៃថ យច្ំឡពាោះរនម្ៃ វ ិកក យបត្រឡកើរឡ ើង (ii)
អែ កជ្ំងឺអាក់ខាៃ សហត្បរិបរត ិោរជាម្ួ យៃីរិ វ ិ្ីជ្ំៃួយខាងហិរញ្ញ វរថុ ឬ (iii)

ប្រគេទ៖

ោរត្គប់ត្គងហិរញ្ញ វរថុ

ប្រធានរទ៖

វវ ក្កយ បបគ្ត្វិិងវការររបណុល 

គលខកូ ដ៖
ទំព័រ៖

BC-55
3និ 5

អែ កជ្ំងឺគ្មាៃលកខ ណសម្បរត ិច្ំឡពាោះជ្ំៃួយខាងហិរញ្ញ វរថុ។

f.

4.

គ្បសិិគបើឈ្មញភារីទ្យីបីវឬវទ្យីភានក់្រគ្បមូ គ្បាក់ជ្ណ ក់រកគ ើញថាវ
អន កជ្ណងឺាិ កខ ុសមបត្ត ិិឺងវ កខ ុវ ក្ិិចឆ័បចណគ េះជ្ណិួបខាងហិរញ្ញ វត្ថុរបស់វ
LLUBMC, គណីរបស់អែកជ្ំងឺៃឹងត្រូវបាៃចារ់ទុក សត្ាប់ជ្ំៃួយខាងហិរញ្ញ វរថុ។ ECAវ
ៃឹងត្រូវបាៃេយ
ួ រទុកម្ិៃឡលើសេីច្ំៃួៃស្ថម្សិប (30) នងៃ ខណៈឡេលដ ល LLUBMCវ
ផត ់ការជ្ូ ិដណុឹងជាោប កខ ុ៍អកសរគៅកាិ់អនកជ្ណងឺវថាវECAវអាច្ត្រូវបាៃនតច្ឡនត
ួ
ើម្
ឬ ំឡណើរោរម្ត ងឡទៀរត្បសិៃឡបើ FAAវម្ិៃបាៃច្ប់សេវ ត្គប់ឡ ោះឡទ។
សកម្ា ភាេនៃោរទរបំណុល ៃឹង ំឡណើរោរម្ត ងឡទៀរ ត្សបតាម្ស្ថថៃភាេ ូ ច្រឡៅ៖ (i)
ោរោរ់បៃថ យច្ំឡពាោះរនម្ៃ វ ិកក យបត្រឡកើរឡ ើង (ii) អែ កជ្ំងឺអាក់ខាៃ
សហត្បរិបរត ិោរជាម្ួ យៃីរិ វ ិ្ីជ្ំៃួយខាងហិរញ្ញ វរថុវឬវ
(iii) អែ កជ្ំងឺគ្មាៃលកខ ណសម្បរត ិច្ំឡពាោះជ្ំៃួយខាងហិរញ្ញ វរថុ។

3.5.

គៅគព ណាក៏បាិកនុងវដឋ កា និការររបណុល វ
អន កជ្ណងឺអាចោក់ចូ ព័ត្៌ាិខាងហិរញ្ញ វត្ថុសគ្ាប់ការពិចរណាគ ើជ្ណិួបហិរញ្ញ វត្ថុគោបអិលគោម
តាមវLLUBMC FAP។ ំឡណាោះត្ស្ថយទ ំងអស់នៃជ្ំៃួយ ៃិង
នៃោរបង់ដ លាៃេីអែកបង់កនុងៃា មជាភារីទ្យីបីគ្ត្ូវតត្បកមកគោេះគ្សាបសិិវ
មលិិឹងជ្ណិួបតបបគិេះគ្ត្ូវអាចបកមកគោេះគ្សាប។

3.6.

អន កជ្ណងឺគ្ត្ូវបាិគ ើកទ្យឹកចិត្តវតាមរបៈគរហទ្យណព័រវLLUBMCវិិងទ្យណនក់ទ្យណិងរ ណងឡាបវ
គដើមបីគធវ ើការគរៀបចណបង់គ្បាក់គៅវ LLUBMC FAPវ
ឡៅឡេលោរបង់ត្បាក់ទង
ំ អស់ម្ិៃអាច្ឡ្វ ើបាៃ។

វវ ិធានការគដើមបីគញផ្ស្យយគោលនគោបាយ នវវ ិកយ យរប្តវនិងវការទាររំណុល
4.1.

សណគៅគោ ិគោបាបនិការរិត្គ្បាក់ិិងការគ្បមូ គ្បាក់ជ្ណ ក់វ
គោ ិគោបាបជ្ណិួបខាងហិរញ្ញ វត្ថុវ(FAP), ឡសច្កត ីសឡងខ បភាស្ថស្ថម្ញ្ញ ច្ំឡពាោះ FAP,
ៃិងោរដ្ឋក់ពាកយសុំជ្ំៃួយខាងហិរញ្ញ វរថុ (FAA) ៃិងត្រូវបាៃឡច្ញនាយឡដ្ឋយឡច្ញម្ុខ
ៃិងអាច្ទទួ លបាៃតាម្វ ិ្ី ូ ច្ខាងឡត្ោម្៖

4.2.

អនឡាផ្សវគៅគរហទ្យណព័ររបស់វLLUBMCវ

https://medical-center.lomalindahealth.org/financial-assistance#llubmc
4.3.

តាមរយៈទូ រស័ពទវគៅវគសវាអត្ិថ្ិជ្ិវLLUBMCវគ ខវ(909) 651-4177

4.4.

តាមលិខិតវគៅវគសវាអត្ិថ្ិជ្ិវLLUBMC

4.5.

គដាយការតាំងសំគៅស្លាកសញ្ញាវនិងប្កដាសវឬវកូ នគសៀវគៅវគៅកនុងនបកោឋិសគស្ត្រេះអាសិន វ
ទ្យីកតិៃ ងទ្យទ្យួ សារ ់វិិងការ ក្ោ ័ប ុិជ្ជកមម និវLLUBMCវមិា ីរគពទ្យយរ ណងអស់វ
កនុងភាសាតដ គ្ត្ឹមគ្ត្ូវិឹងត្ណបិ់គសវានិមិា ីរគពទ្យយ។

4.6.

គដាយផ្ទទល់វតាមរបៈការគៅជ្ួ បអន កផត ់ឱវាទ្យខាងហិរញ្ញ វត្ថុវខុៈគព តដ ចណបាច់វ
ជាមួ បអន កជ្ណងឺគៅវLLUBMCវមិា ីរគពទ្យយវិិងការពិភាការជាមួ បបលររ ិកបាិចត្់តាណងវ
គបើសមរមយ។

4.7.

កនុងគសញកត ីថ្លាង នវ ិកយ យរប្តវគ ខទ្យូ រស័ពាសគ្ាប់ការគសលើបសួ រអណពីជ្ណិួបខាងហិរញ្ញ វត្ថុវ
ិឹងគ្ត្ូវបាិោក់បញ្ច ូ ផងតដរ។

P.O. Box 700,វLoma Linda, CA 92354

5.

ប្រគេទ៖

ោរត្គប់ត្គងហិរញ្ញ វរថុ

ប្រធានរទ៖

វវ ក្កយ បបគ្ត្វិិងវការររបណុល 
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គលខកូ ដ៖
ទំព័រ៖

ន័យនិយម

5.1.

“អណ ុ ងគព ោក់ កយសលណ”វ

5.2.

“ឈ្ម ួញគពញសិទ្យធិ”វាៃៃ័យថា ឈ្ម ួញទ ំងឡ ោះ វLLUBMCវអាចជាប់កិចចសិាជាមួ បវ
គដើមបីតត្បគងយ ើត្វិិងគផញើរ ិខិត្វ ិខិត្ជ្ូ ិដណុឹងវវ ក្កយ បបគ្ត្វិិង/ឬ
របាយោរណ៍ហិរញ្ញ វរថុឯឡទៀរឡៅអែ កជ្ំងឺ ពាក់េ័ៃធៃឹងច្ំៃួៃជ្ំពាក់ឡដ្ឋយអែ កជ្ំងឺ
ៃិងឡ ើម្បីទក់ទងអែ កជ្ំងឺអំេីោរបង់សងនិវ ក្កយ បបគ្ត្មិិរិ់បាិបង់របស់គរ។

5.3.

“សកមម ភាពររបណុល វ ក្សាមញ្ញ វ(ECA)”វាៃៃ័យថាវសកមម ភាពគធវ ើគ ើងគោបវLLUBMCវ
រស់ិឹងបលររ ានក់រក់ទ្យងិឹងការបង់គ្បាក់និវ ក្កយ បបគ្ត្សគ្ាប់ការពាបា រ៉ាប់រងគៅគគ្កាម
គោ ិគោបាបជ្ណិួបខាងហិរញ្ញ វត្ថុរបស់វLLUBMCគហើបអាចរ ួមបញ្ច ូ ដូ ចខាងគគ្កាមគិេះ៖វ
(a) ោរលក់បំណុលរបស់បុគគលណាាែក់ឡៅភាគីម្ួយឡទៀរ
ឡលើកដលងដរាៃនត ល់ោ៉ាងជាក់ច្ាស់ឡដ្ឋយច្ាប់សហេ័ៃធ;វ(b)
រយោរណ៍េ័រ៌ាៃខុសអំេីបុគគលឡៅោៃ់ោ រ ិោល័យឥណទៃអែ កឡត្បើត្បាស់; ៃិង (c)
សកម្ា ភាេម្ួ យត្បឡេទដ លរម្្រ ូវឲ្យាិដណគុើរការចាប់វ
ឬត្លោការដូ ចតដ បាិបញ្ជជក់គ្បាប់គោបចាប់សហព័ិធវរ ួមរ ណងការឃាត្់គ្ទ្យពយកូ ិបណុល វ
បុតឹងសលណផ្ទតច់គ្ទ្យពយបញ្ជចណគ ើអច ិគ្ទ្យពយវការោក់ភាជប់/ោររ ឹបអូ ស ោរចាប់ឡនត ើម្បណតឹងសុី វ ិល
បណា
ត លឲ្យបុគគលាែក់ោៃយជាត្បធាៃបទនៃអាជាាបង្ហគប់របស់រុោោរឲ្យឃាត្់ទ្យលកវ
ិិង រ ឹបអូ សបកគ្បាក់ឈ្ន ួ របស់បលររ គនេះ។វECAវ
ម្ិៃរប់បញ្ចល
ូ ត្ទេយឃារ់ទុករបស់កូៃបំណុលដ លម្ៃៃ ីរឡេទយាៃសិទធិៃឹងទញយកបញ្ចល
ូ ឡៅឡត្ោម្
ច្ាប់រ ឋ កនុងៃ័យត្បាក់កនត្ម្បាៃម្កេីោរវ ិៃិច្េ័យ ំឡណាោះត្ស្ថយ ឬោរសត្ម្ប
សត្ម្ួ លដ លជាប់ជ្ំពាក់ឡៅៃឹងបុគគលាែក់ (ឬអែ ករំណាងរបស់ឡគ)វជា ទ្យធ ផ និការវ
របួ សផ្ទា ់ខល ួិតដ មិា ីរគពទ្យយផត ់ការពាបា ។

5.4.

“គោ ិគោបាបជ្ណិួបខាងហិរញ្ញ វត្ថុ”វាៃៃ័យថាឡគ្មលៃឡោបាយបឡងក ើរឡដ្ឋយ
សគ្ាប់ការផត ់ជ្ណិួបខាងហិរញ្ញ វត្ថុវសគ្ាប់អនកជ្ណងឺាិ កខ ុសមបត្ត ិវ
តដ សថ ិត្កនុងត្គ្មូវការជ្ណិួបខាងហិរញ្ញ វត្ថុវជាពិគសសវ LLUBMC FAP។

5.5.

“គ្កមតផន កគ្បាក់ចណុូ នផា កនុងវ501(r) (Internal
ិិប័ត្កមម រក់ទ្យងិឹងមិា ីរគពទ្យយសបប
ុ រសធម៌។

5.6.

“ោរេាបាលឡវជ្ា ស្ថស្តសតចាំបាច្់”វាៃៃ័យថាវ
គសវាការតថ្រ ណសលខភាពដូ ចតដ គ្ត្ូវបាិផត ់ិិបមិ័បគោបគ្កម វCalifornia Welfare &
Institutions Code §14059.5. ឡសវាគឺជាឡវជ្ាស្ថស្តសតចាំបាច្់ ឬ
ោរចាំបាច្់ខាងឡវជ្ា ស្ថស្តសតឡៅឡេលដ លវាសម្ឡហរុនល ឡ ើម្បីោរពារជ្ី វ ិរ
ោរពារោរឈ្ឺចាប់្ៃៃ់្ៃរ ឬ អសម្រថ ភាេ្ំ ឬ ឡ ើម្បីសត្ាលៃូ វោរឈ្ឺច្ា ប់ខាៃណង។”វ
ឡដ្ឋយដ កេីៃិយម្ៃ័យឡៃោះ គឺាៃឡសវាេិឡសស
ឡៅកដៃៃ ងណាដ លាៃោរេាបាលចាំបាច្់ត្បកបឡដ្ឋយត្បសិទធិភាេភាេឡនេងឡទៀរ
ដ លាៃជ្ូ ៃឡ ោះឡ ើយ។ ឧទហរណ៍ាៃរ ួម្៖ 1) ឡសវាវោះោរ់សំអិរសំអាងខល ួៃ ៃិង/ឬដកសម្េ សេ;វ
2) ឡសវាភាេគ្មាៃកូ ៃ;វ3) ោរដកដេែ ក;វ4) ោរេាបាលឡត្បើត្បូងៃ;វ5) ៃីរិវវ ក្ធីរ៉ា ូបត្;វ6)
ឡត្គឿងអវៈយវៈរណប/សបបៃិម្ិរតជ្ំៃួស;វ7) ាៃគេ៌ជ្ំៃួស;វឬ 8) ឡសវាឯឡទៀរដ លសំខាៃ់សត្ាប់
ផ្ទសុខភាេនៃអែ កជ្ំងឺ ៃិង/ឬភាេង្ហយត្សួ លនៃអែ កជ្ំងឺ។

5.7.

“គសចកត ីសគងខ បភាសាសាមញ្ញ ”វ
ាៃៃ័យថាឡសច្កត ីសឡងខ បម្ួ យនៃឡគ្មលៃឡោបាយជ្ំៃួយខាងហិរញ្ញ វរថុ
ដ លង្ហយត្សួ លសត្ាប់អាៃ ង្ហយត្សួ លសត្ាប់យល់ ៃិងង្ហយត្សួ លសត្ាប់ឡត្បើត្បាស់។

ាៃៃ័យថាគព គវោតដ បលររ ានក់អាចោក់ កយសលណសគ្ាប់ជ្ណិួបខាងហិរញ្ញ វត្ថុ។វ
គព ោក់ កយសលណចប់កនុងអណ ុ ងនថ្ៃ ទ្យីវ240វប ៃ ប់េី LLUBMCវគផញើរតាម ិខិត្វឬវ
គអ ិចគ្ត្ូិិចិូ វដណុឹងដ ់បលររ ជាមួ បិឹងរបាបការុ៍និវ ក្កយ បបគ្ត្ដណបូងវសគ្ាប់ការពាបា វ
ប៉ាលតិត ិឹងគ្ត្ូវអាចពិាគព តាមរបៈវកា ៈគទ្យសៈវ ក្សាមញ្ញ របស់វLLUBMC។

LLUBMCវ

Revenue Code)”វរ ួម្ជាម្ួ យវ

6.

ប្រគេទ៖

ោរត្គប់ត្គងហិរញ្ញ វរថុ

គលខកូ ដ៖
ទំព័រ៖

ប្រធានរទ៖

វវ ក្កយ បបគ្ត្វិិងវការររបណុល 

BC-55
5និ 5

គោលនគោបាយគសញកត ីសំអាងគោង

6.1.

គោ ិគោបាបជ្ណិួបហិរញ្ញ វត្ថុវLLUBMC

បាិអិលម័ត្៖វរុកាមធិការចត្់តចង;វអគគ
LLUBMC; គណៈកម្ា ោរ LLUBMCវ

យកត្បរិបរត ិ

វ

LLUBMC; អៃុត្បធាិជាិ់ខពស់និហិរញ្ញ វត្ថុវ

