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1. គោលរំណង 

1.1. គោ ិគោបាបគិេះអិលវត្តចណគ េះវមជ្ឈម ឌុ  ឱសថ្ចរ ក្ោនិសាក វ ក្ទ្យា ័បវLoma Linda 

University Behavioral Medicine Center (“LLUBMC”)វ
រមួជាមួបិិងគោ ិគោបាបជ្ណិួបហិរញ្ញ វត្ថ ុវ(Financial Assistance Policy, 

FAP),គឺត្រូវបាៃអៃុវរតឡ ើងឡ ើម្បីបំឡេញតាម្កិច្ចរត្មូ្វអៃុឡោម្តាម្ច្ាប់សហេ័ៃធ  រ ឋ  

ៃិងមូ្លដ្ឋឋ ៃ រមួ្ជាមួ្យ ឡដ្ឋយគ្មា ៃដ ៃកំណរ់ ភាគៃីរិត្កម្ 501(r) 
នៃត្កម្ដនែកត្បាក់ច្ំណូលននៃកន ុង (Internal Revenue Code, IRC) ឆ្ែ ំ 1986, 
 ូច្ដ លបាៃដកសត្មួ្ល,វៃិងបទបញ្ជា ដ លសថ ិរឡៅឡត្ោម្ឡ ោះ។ 
ឡគ្មលៃឡោបាយឡៃោះបឡងក ើរៃូវសកម្ាភាេដ លអាច្យកម្កឡត្បើកន ុងស្ថថ ៃភាេនៃោរម្ិៃបង់ត្បា

កស់ត្ាប់ោរេាបាលឡវជ្ាស្ថស្តសត  ដ លនតល់ឲ្យឡដ្ឋយ LLUBMCវរមួជាមួបវតត្មិិកគ្មិត្តត្គៅគ ើវ
សកមមភាពររបណ លុ  វ ក្សាមញ្ញ វ(Extraordinary Collection Actions, ECA)។ LLUBMCវ
ិឹងមិិបដិគសធការពាបា គវជ្ជសាស្តសតចណបាច់វឬវសគស្ត រ្ េះអាស និវ
គោបសណអាងគៅគ ើសមត្ថភាពគដើមបីិឹងបង់គ្បាក់គ ើប។វ
គោ ការុ៍តុនណនិគោ ិគោបាបគិេះរឺគ្បគ្ពឹត្ត ិចណគ េះអនកជ្ណងឺវិិងវ
បលររ គ្រប់របូកន ុងទ្យណិួ ខលសគ្ត្វូគោបគសម ើៗោន វកន ុងភាពនថ្ៃថ្ន វូិិងភាពគោរពវ
ិិងគដើមបីធានថាិិត្ិវ ក្ធីសគ្ាប់វ ក្ក័បប័គ្ត្វ
ិិងការររបណ លុ  គ្ត្ូវបាិអិលគោមតាមកន ុង កខុៈដូចោន វ
គហើបធានឲ្យាិការគ្បឹងតគ្បងសមគហត្លផ វបាិគធវ ើគ ើងគដើមបីសគគ្មចថាវ
គត្ើបររ តដ ទ្យទួ្យ ខលសគ្ត្វូចណគ េះការបង់គ្បាក់រណងអស់វឬវចណ តុកណាមួបនិរុិីរបស់អនកជ្ណងឺវ

ាិ កខុសមបត្ត ិទ្យទួ្យ ជ្ណិួបពីកមម វ ក្ធីវFAPវឬោ៉ា ងណា។ 

2. គោលនគោបាយ 

2.1. LLUBMCវបាៃឡបតជាា ច្ិរតឡ ើម្បីជួ្យ ល់អែកជ្ំងឺដ លាៃ ៃិង 
គ្មា ៃោរធា រ៉ា ប់រងឲ្យអាច្បំឡេញតាម្ទំៃួលខុសត្រូវនៃោរបង់ត្បាក់របស់ខល ៃួ 
ៃិងឡ ើម្បីអៃុវរតោរគិរលុយ ៃិងត្បមូ្លលុយជ្ំពាក់នៃវកិកយបត្ររបស់អែកជ្ំងឺត្គប់របូ 

ដ លាិ កខុសមបត្ត ិទ្យទួ្យ ជ្ណិួបគគ្កាមកមម វ ក្ធីវFAP។  

3. នីតិវធីិ 

3.1. LLUBMCវិឹងមិិចូ រមួកន ុងវECAs, ឡដ្ឋយផ្ទៃ ល់ ឬតាម្រយៈឈ្ម ញួឡេញលកខណសម្បរត ិរបស់ឡគ 
ម្ុៃៃឹងាៃោរត្បឹងដត្បងសម្ឡហរុនលត្រូវបាៃឡ វ្ ើឡ ើង 

ឡ ើម្បីៃឹងសឡត្ម្ច្ថាឡរើអែកជ្ំងឺាៃលកខណសម្បរត ិទទួលជ្ំៃួយឡៅឡត្ោម្ LLUBMC FAPវ
ឬោ៉ា ងណា 

3.2. វារឺជាទ្យណិួ ខលសគ្ត្ូវរបស់អនកជ្ណងឺវឬវអនកធានវ(គឺឡោងតាម្ កន ុងឡៃោះ ជា “អែកជ្ំងឺ”) 
ឡ ើម្បីៃឹងនតល់អាសយដ្ឋឋ ៃលិខិរត្រវូ ៃិងឡលខទូរស័េៃ ត្រវូ កន ុងអំ ុងឡេលនៃឡសវា ឬ 
ឡៅឡេលឡរ ើលំឡៅដ្ឋឋ ៃ។  ត្បសិៃឡបើគណៃីេុំាៃអាសយដ្ឋឋ ៃ ឬឡលខទូរស័េៃ 
វាអាច្ប៉ាោះទងគ ិច្ ល់ោរសឡត្ម្ច្ៃូវោរត្បឹងដត្បងសមគហត្លផ ។ 

3.3. កន ុងភាពរួរសមមួបចណគ េះអនកជ្ណងឺតដ ាិការធានរ៉ា ប់រងវការរមររដណបូងវ
ិឹងគ្ត្វូោក់ជូ្ិគៅគ្កមុហ លិធានរ៉ា ប់រងរបស់គរ។វអនកបង់គ្បាក់កន ុងនមជាភារីទ្យីពីរវិិងទ្យីបីវ

                                                           
 បាិគគ្ជ្ើសបកពីគោ ិគោបាបគ្បតិ្បត្ត ិការុ៍ C-55 នៃម្ជ្ឈម្ណឌ លឡវជ្ាស្ថស្តសត  សកលវទិាល័យ Loma Linda។ 
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ប្រធានរទ៖ វវ ក្កយបបគ្ត្វិិងវការររបណ លុ   

 

 

ិឹងាិការរមររោក់ជូ្ិគោបវLLUBMCវឬឈ្ម ញួគពញ កខុសមបត្ត ិរបស់គរវជ្ណិួសអនកជ្ណងឺវ
បនា ប់ពីដណគណាេះគ្សាបនិការរមររគ្ត្ូវបាិបញ្ចប់ជាមួបិឹងការធានរ៉ា ប់រងបឋមនិអនកបង់
គ្បាក់។វអនកជ្ណងឺោម ិការធានរ៉ា ប់រងិឹងទ្យទួ្យ វ ក្កយបបគ្ត្សគ្ាប់ការរមរររបស់គរគោបផ្ទា  ់ពីវ

LLUBMC។ 

3.4. កា ណាដណគណាេះគ្សាបនិការរមររទ្យីមួបវិិងវទ្យីពីរបាិគកើត្គ ើងវរុិីរណងអស់របស់អនកាិវ
ិិងអនកោម ិការធានរ៉ា ប់រងវិឹងបណគពញិីត្ិវ ក្ធីការគ្បមូ គ្បាក់ជ្ណ ក់ដូចោន វ

សគ្ាប់ចណិួិគ្បាក់ជ្ណ ក់របស់អនកជ្ណងឺវចណគ េះវLLUBMC។ 

a. LLUBMCវឬឈ្ម ញួគពញ កខុសមបត្ត ិរបស់គរិឹងមិិចូ រមួកន ុងវECAវរហូត្ដ ់150វ
នងៃឡត្ោយេីោលបរឡិច្េទ នៃរបាយោរណ៍វកិកយបត្រឡត្ោយេីោរបឡញ្ចញេីម្ៃៃ ីរឡេទយ ំបូង 
សត្ាប់ោរេាបាលឡៅឡេល ឬម្ុៃឡេលោរត្បឹងដត្បងសម្ឡហរុនលត្រវូបាៃឡ វ្ ើឡ ើង 

ឡ ើម្បីសឡត្ម្ច្ថាឡរើអែកជ្ំងឺាៃលកខណសម្បរត ិសត្ាប់ជ្ំៃួយខាងហិរញ្ញ វរថ ុឡៅឡត្ោម្ FAPវ
ឬអរ់។ 

b. LLUBMCវឬឈ្ម ញួគពញ កខុសមបត្ត ិរបស់គរិឹងផត ់ដ ់អនកជ្ណងឺិូវរបាប
ការុ៍វ ក្កយបបគ្ត្បួិ (4) តាម្រយៈលិខិរ 
រមួ្ទងំោរជូ្ៃ ំណឹងបង្ហា ញៃូវជ្ំៃួយខាងហិរញ្ញ វរថ ុាៃជូ្ៃ 

ៃិងោរេាោម្ទូរស័េៃោ៉ា ងឡោច្ណាស់ម្តង (1) ដ លឡៅឡេលឡ ោះ LLUBMCវឬវ
ឈ្ម ញួគពញ កខុសមបត្ត ិរបស់វាអាចជូ្ិដណុឹងអនកជ្ណងឺអណពីវFAP។ 

c. ោ៉ា ងគោចណាស់សាមសិបវ(30) នងៃម្ុៃៃឹងោរនត ចួ្ឡនតើម្ ECA, LLUBMCវ
ឬឈ្ម ញួគពញ កខុសមបត្ត ិរបស់វាណាមួបវិឹង៖ 

1) ផត ់ដ ់អនកជ្ណងឺជាមួបការជូ្ិដណុឹងគ្បាប់អណពីបណុងរបស់វECA LLUBMCវ
គដើមបីផត ចួគផតើមទ្យទួ្យ បាិការបង់គ្បាក់សគ្ាប់ការពាបា ។ 

2) ផត ់គសចកត ីសងខបភាសាសាមញ្ញ របស់វFAPវ ល់អ្ិកជ្ណងឺ។ 

3) គធវ ើការពាោមិិោបរក់ទ្យងជាមួបអនកជ្ណងឺវតាមរបៈទូ្យរស័ពាវ
តាមគ ខទូ្យរស័ពាតដ អនកជ្ណងឺបាិផត ់ឲ្យចលងគគ្កាប។ 

d. កន ុងសាថ ិភាពនិការមិិបង់គ្បាក់វ
ិិងគគ្កាបពីការគ្បឹងតគ្បងសមគហត្លគ្ត្វូបាិគធវ ើរចួគហើបវ
គដើមបីជ្គ្ាបគ្បាប់អនកជ្ណងឺអណពីជ្ណិួបខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុតដ ាិជូ្ិវ

LLUBMCឬឈ្ម ញួរបស់វាអាចចប់គផតើមការគ្បមូ គ្បាក់ជ្ណ ក់គៅចណិួិវ150វ
នងៃប ៃ ប់េីោលបរឡិច្េទនៃរបាយោរណ៍វកិកយបត្រនៃោរបឡញ្ចញេីម្ៃៃ ីរឡេទយ ំបូង។ 

e. កន ុងសាថ ិភាពនិការោក់ កយសលណជ្ណិួបខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុចប់សពវគ្រប់វ(Financial 

Assistance Application, FAA) ត្រូវបាៃទទួលកន ុងអំ ុងគព និការោក់ កយសលណវ
LLUBMCវិឹងពយួ រវECAវទុកមួ្យរយៈ 
ខណៈឡេលវាអៃុវរតោរត្បឹងដត្បងសម្ឡហរុនលឡ ើម្បីសឡត្ម្ច្ថាឡរើអែកជ្ំងឺាៃលកខណស

ម្បរត ិច្ំឡពាោះជ្ំៃួយខាងហិរញ្ញ វរថ ុឡៅឡត្ោម្ FAPវឬអរ់។  កន ុងស្ថថ ៃភាេនៃ FAAវ
ម្ិៃច្ប់សេវត្គប់ ត្រូវបាៃទទួលកន ុងអំ ុងឡេលនៃោរដ្ឋក់ពាកយសុំ ECAវ
ិឹងគ្ត្វូបាិពយួ រទ្យលកមិិគ ើសពីចណិួិសាមសិបវ(30) នងៃខណៈឡេលដ ល LLUBMCវ
ផត ់ការជូ្ិដណុឹងជាោប កខុ៍អកសរគៅកាិ់អនកជ្ណងឺវថាវECAវអាច្ត្រវូបាៃនត ចួ្ឡនតើម្ 
ឬ ាៃ ំឡណើរោរម្តងឡទៀរត្បសិៃឡបើ FAAវម្ិៃបាៃច្ប់សេវត្គប់ឡ ោះឡទ។ 
សកម្ាភាេនៃោរត្បមូ្លត្បាក់ជ្ំពាក់ ៃឹង ំឡណើរោរម្តងឡទៀរ 

ត្សបរា មសាថ ិភាពដូចត្គៅ៖វ(i) ោរោរ់បៃថយច្ំឡពាោះរនម្ៃ វកិកយបត្រឡកើរឡ ើង (ii) 
អែកជ្ំងឺអាក់ខាៃ សហត្បរិបរត ិោរជាមួ្យៃីរិវ ិ្ ីជ្ំៃួយខាងហិរញ្ញ វរថ ុ ឬ (iii) 
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អែកជ្ំងឺគ្មា ៃលកខណសម្បរត ិច្ំឡពាោះជ្ំៃួយខាងហិរញ្ញ វរថ ុ។ 

f. គ្បសិិគបើឈ្មញភារីទ្យីបីវឬវទ្យីភាន ក់្រគ្បមូ គ្បាក់ជ្ណ ក់រកគ ើញថាវ
អនកជ្ណងឺាិ កខុសមបត្ត ិិឺងវ កខុវ កិ្ ិចឆ ័បចណគ េះជ្ណិួបខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់វ
LLUBMC, គណីរបស់អែកជ្ំងឺៃឹងត្រូវបាៃចារ់ទុក សត្ាប់ជ្ំៃួយខាងហិរញ្ញ វរថ ុ។  ECAវ
ៃឹងត្រវូបាៃេយួ រទុកម្ិៃឡលើសេីច្ំៃួៃស្ថម្សិប (30) នងៃខណៈឡេលដ ល LLUBMCវ
ផត ់ការជូ្ិដណុឹងជាោប កខុ៍អកសរគៅកាិ់អនកជ្ណងឺវថាវECAវអាច្ត្រវូបាៃនត ចួ្ឡនតើម្ 
ឬ  ំឡណើរោរម្តងឡទៀរត្បសិៃឡបើ FAAវម្ិៃបាៃច្ប់សេវត្គប់ឡ ោះឡទ។ 
សកម្ាភាេនៃោរទរបំណុល ៃឹង ំឡណើរោរម្តងឡទៀរ ត្សបតាម្ស្ថថ ៃភាេ ូច្រឡៅ៖ (i) 
ោរោរ់បៃថយច្ំឡពាោះរនម្ៃ វកិកយបត្រឡកើរឡ ើង (ii) អែកជ្ំងឺអាក់ខាៃ 
សហត្បរិបរត ិោរជាមួ្យៃីរិវ ិ្ ីជ្ំៃួយខាងហិរញ្ញ វរថ ុវឬវ 
(iii) អែកជ្ំងឺគ្មា ៃលកខណសម្បរត ិច្ំឡពាោះជ្ំៃួយខាងហិរញ្ញ វរថ ុ។ 

3.5. គៅគព ណាក៏បាិកន ុងវដឋកា និការររបណ លុ  វ
អនកជ្ណងឺអាចោក់ចូ ព័ត្៌ាិខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុសគ្ាប់ការពិចរណាគ ើជ្ណិួបហិរញ្ញ វត្ថ ុគោបអិលគោម

តាមវLLUBMC FAP។  ំឡណាោះត្ស្ថយទងំអស់នៃជ្ំៃួយ ៃិង 

នៃោរបង់ដ លាៃេីអែកបង់កន ុងៃា មជាភារីទ្យីបីគ្ត្ូវតត្បកមកគោេះគ្សាបសិិវ
មលិិឹងជ្ណិួបតបបគិេះគ្ត្វូអាចបកមកគោេះគ្សាប។ 

3.6. អនកជ្ណងឺគ្ត្ូវបាិគ ើកទ្យឹកចិត្តវតាមរបៈគរហទ្យណព័រវLLUBMCវិិងទ្យណនក់ទ្យណិងរណងឡាបវ

គដើមបីគធវ ើការគរៀបចណបង់គ្បាក់គៅវLLUBMC FAPវ
ឡៅឡេលោរបង់ត្បាក់ទងំអស់ម្ិៃអាច្ឡ វ្ ើបាៃ។ 

4. វវធិានការគដើមបីគញផ្ស្យយគោលនគោបាយ នវវកិយយរប្តវនិងវការទាររំណុល 

4.1. សណគៅគោ ិគោបាបនិការរិត្គ្បាក់ិិងការគ្បមូ គ្បាក់ជ្ណ ក់វ

គោ ិគោបាបជ្ណិួបខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុវ(FAP), ឡសច្កត ីសឡងខបភាស្ថស្ថម្ញ្ញច្ំឡពាោះ FAP, 

ៃិងោរដ្ឋក់ពាកយសុំជ្ំៃួយខាងហិរញ្ញ វរថ ុ (FAA) ៃិងត្រូវបាៃឡច្ញនាយឡដ្ឋយឡច្ញម្ុខ 
ៃិងអាច្ទទួលបាៃតាម្វ ិ្ ី ូច្ខាងឡត្ោម្៖ 

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

4.3. តាមរយៈទូរស័ពទ វគៅវគសវាអត្ិថ្ិជ្ិវLLUBMCវគ ខវ(909) 651-4177 

4.4. តាមលិខិតវគៅវគសវាអត្ិថ្ិជ្ិវLLUBMC P.O. Box 700,វLoma Linda, CA 92354 

4.5. គដាយការតាងំសំគៅស្លា កសញ្ញា វនិងប្កដាសវឬវកូនគសៀវគៅវគៅកន ុងនបកោឋ ិសគស្ត រ្ េះអាស និ វ

ទ្យីកត ៃិងទ្យទួ្យ សារ  ់វិិងការ ក្ោ ័ប ុិជ្ជកមមនិវLLUBMCវម ាិ ីរគពទ្យយរណងអស់វ

កន ុងភាសាតដ គ្ត្ឹមគ្ត្វូិឹងត្ណបិ់គសវានិម ាិ ីរគពទ្យយ។ 

4.6. គដាយផ្ទទ ល់វតាមរបៈការគៅជួ្បអនកផត ់ឱវាទ្យខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុវខុៈគព តដ ចណបាច់វ

ជាមួបអនកជ្ណងឺគៅវLLUBMCវម ាិ ីរគពទ្យយវិិងការពិភាការជាមួបបលររ ិកបាិចត្់តាណងវ

គបើសមរមយ។ 

4.7. កន ុងគសញកត ីថ្លាង នវកិយយរប្តវគ ខទូ្យរស័ពាសគ្ាប់ការគសលើបសួរអណពីជ្ណិួបខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុវ
ិឹងគ្ត្វូបាិោក់បញ្ច  ូផងតដរ។ 

 

 

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

5.1. “អណ ុងគព ោក់ កយសលណ”វ
ាៃៃ័យថាគព គវោតដ បលររ ាន ក់អាចោក់ កយសលណសគ្ាប់ជ្ណិួបខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុ។វ

គព ោក់ កយសលណចប់កន ុងអណ ុងនថ្ៃទ្យីវ240វប ៃ ប់េី LLUBMCវគផញើរតាម ិខិត្វឬវ
គអ ិចគ្ត្ូិ ិចិូវដណុឹងដ ់បលររ ជាមួបិឹងរបាបការុ៍និវ ក្កយបបគ្ត្ដណបូងវសគ្ាប់ការពាបា វ

ប៉ាលត តិិឹងគ្ត្វូអាចពិាគព តាមរបៈវកា ៈគទ្យសៈវ ក្សាមញ្ញ របស់វLLUBMC។ 

5.2. “ឈ្ម ញួគពញសិទ្យធ ិ”វាៃៃ័យថា ឈ្ម ញួទងំឡ ោះ វLLUBMCវអាចជាប់កិចចសិាជាមួបវ
គដើមបីតត្បគងយ ើត្វិិងគផញើរ ិខិត្វ ិខិត្ជូ្ិដណុឹងវវ ក្កយបបគ្ត្វិិង/ឬ 
របាយោរណ៍ហិរញ្ញ វរថ ុឯឡទៀរឡៅអែកជ្ំងឺ ពាក់េ័ៃធៃឹងច្ំៃួៃជ្ំពាក់ឡដ្ឋយអែកជ្ំងឺ 
ៃិងឡ ើម្បីទក់ទងអែកជ្ំងឺអំេីោរបង់សងនិវ ក្កយបបគ្ត្មិិរិ់បាិបង់របស់គរ។ 

5.3. “សកមមភាពររបណ លុ  វ ក្សាមញ្ញ វ(ECA)”វាៃៃ័យថាវសកមមភាពគធវ ើគ ើងគោបវLLUBMCវ
រស់ិឹងបលររ ាន ក់រក់ទ្យងិឹងការបង់គ្បាក់និវ ក្កយបបគ្ត្សគ្ាប់ការពាបា រ៉ា ប់រងគៅគគ្កាម

គោ ិគោបាបជ្ណិួបខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់វLLUBMCគហើបអាចរមួបញ្ច  ូដូចខាងគគ្កាមគិេះ៖វ
(a) ោរលក់បំណុលរបស់បុគគលណាាែ ក់ឡៅភាគីមួ្យឡទៀរ 

ឡលើកដលងដរាៃនតល់ោ៉ា ងជាក់ច្ាស់ឡដ្ឋយច្ាប់សហេ័ៃធ ;វ(b) 
រយោរណ៍េ័រ៌ាៃខុសអំេីបុគគលឡៅោៃ់ោរោិល័យឥណទៃអែកឡត្បើត្បាស់; ៃិង (c) 
សកម្ាភាេមួ្យត្បឡេទដ លរម្្រវូឲ្យាិដណគុើរការចាប់វ
ឬត្លោការដូចតដ បាិបញ្ជជ ក់គ្បាប់គោបចាប់សហព័ ធិ វរមួរ ណងការឃាត្់គ្ទ្យពយកូិបណ លុ  វ
ប តុ ឹងសលណផ្ទត ច់គ្ទ្យពយបញ្ជច ណគ ើអច ិគ្ទ្យពយវការោក់ភាជ ប់/ោររបឹអូស ោរចាប់ឡនតើម្បណត ឹងសីុវលិ 
បណាត លឲ្យបុគគលាែ ក់ោៃ យជាត្បធាៃបទនៃអាជាា បង្ហគ ប់របស់រុោោរឲ្យឃាត្់ទ្យលកវ

ិិងរបឹអូសបកគ្បាក់ឈ្ន  ួរបស់បលររ គនេះ។វECAវ
ម្ិៃរប់បញ្ច លូត្ទេយឃារ់ទុករបស់កូៃបំណុលដ លម្ៃៃ ីរឡេទយាៃសិទធ ិៃឹងទញយកបញ្ច លូឡៅឡត្ោម្
ច្ាប់រ ឋ  កន ុងៃ័យត្បាក់កនត្ម្បាៃម្កេីោរវៃិិច្េ ័យ  ំឡណាោះត្ស្ថយ ឬោរសត្ម្ប 
សត្មួ្លដ លជាប់ជ្ំពាក់ឡៅៃឹងបុគគលាែ ក់ (ឬអែករំណាងរបស់ឡគ)វជា ទ្យធផ និការវ
របួសផ្ទា  ់ខល ួិ តដ ម ាិ ីរគពទ្យយផត ់ការពាបា ។ 

5.4. “គោ ិគោបាបជ្ណិួបខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុ”វាៃៃ័យថាឡគ្មលៃឡោបាយបឡងក ើរឡដ្ឋយ LLUBMCវ
សគ្ាប់ការផត ់ជ្ណិួបខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុវសគ្ាប់អនកជ្ណងឺាិ កខុសមបត្ត ិវ

តដ សថ ិត្កន ុងត្គ្មូវការជ្ណិួបខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុវជាពិគសសវLLUBMC FAP។  

5.5. “គ្កមតផនកគ្បាក់ចណុូ នផាកន ុងវ501(r) (Internal Revenue Code)”វរមួ្ជាមួ្យវ
ិិប័ត្កមមរក់ទ្យងិឹងម ាិ ីរគពទ្យយសបបុ រសធម៌។ 

5.6. “ោរេាបាលឡវជ្ាស្ថស្តសត ចំាបាច្់”វាៃៃ័យថាវ

គសវាការតថ្រណសលខភាពដូចតដ គ្ត្វូបាិផត ់ិិបមិ័បគោបគ្កមវCalifornia Welfare & 

Institutions Code §14059.5. ឡសវាគឺជាឡវជ្ាស្ថស្តសត ចំាបាច្់ ឬ 
ោរចំាបាច្់ខាងឡវជ្ាស្ថស្តសត ឡៅឡេលដ លវាសម្ឡហរុនល ឡ ើម្បីោរពារជ្ីវរិ 
ោរពារោរឈឺ្ចាប់ ៃ្ៃ់ ៃ្ រ ឬ អសម្រថភាេ្ំ ឬ ឡ ើម្បីសត្ាលៃូវោរឈឺ្ច្ា ប់ខាៃ ណង។”វ
ឡដ្ឋយដ កេីៃិយម្ៃ័យឡៃោះ គឺាៃឡសវាេិឡសស 
ឡៅកដៃៃងណាដ លាៃោរេាបាលចំាបាច្់ត្បកបឡដ្ឋយត្បសិទធ ិភាេភាេឡនេងឡទៀរ 

ដ លាៃជូ្ៃឡ ោះឡ ើយ។  ឧទហរណ៍ាៃរមួ្៖ 1) ឡសវាវោះោរ់សំអិរសំអាងខល ៃួ ៃិង/ឬដកសម្េសេ;វ
2) ឡសវាភាេគ្មា ៃកូៃ;វ3) ោរដកដេែក;វ4) ោរេាបាលឡត្បើត្បូងៃ;វ5) ៃីរិវវ ក្ធីរ៉ាបូត្;វ6) 
ឡត្គឿងអវៈយវៈរណប/សបបៃិម្ិរតជ្ំៃួស;វ7) ាៃគេ៌ជ្ំៃួស;វឬ 8) ឡសវាឯឡទៀរដ លសំខាៃ់សត្ាប់ 
ផ្ទសុខភាេនៃអែកជ្ំងឺ ៃិង/ឬភាេង្ហយត្សួលនៃអែកជ្ំងឺ។ 

5.7. “គសចកត ីសគងខបភាសាសាមញ្ញ ”វ
ាៃៃ័យថាឡសច្កត ីសឡងខបមួ្យនៃឡគ្មលៃឡោបាយជ្ំៃួយខាងហិរញ្ញ វរថ ុ 
ដ លង្ហយត្សួលសត្ាប់អាៃ ង្ហយត្សួលសត្ាប់យល់ ៃិងង្ហយត្សួលសត្ាប់ឡត្បើត្បាស់។ 
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ប្រធានរទ៖ វវ ក្កយបបគ្ត្វិិងវការររបណ លុ   

 

 
6. គោលនគោបាយគសញកត ីសំអាងគោង 

6.1. គោ ិគោបាបជ្ណិួបហិរញ្ញ វត្ថ ុវLLUBMC វ 

 

 
 
បាិអិលម័ត្៖វរុកាម ធិការចត់្តចង;វអគគ យកត្បរិបរត ិ LLUBMC; អៃុត្បធាិជាិ់ខពស់និហិរញ្ញ វត្ថ ុវ
LLUBMC; គណៈកម្ាោរ LLUBMCវ 


