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______________________________________________________________________________________
គោលរំណង
េះវLoma Linda University Medical Center, Loma Linda University East
Campus Hospital, Loma Linda University Surgical Hospital and Loma Linda University Health
Beaumont-Banning (ខា វគររបមាិរ ួម “LLUMC”) រ ួមជាមួ បិិ គោ ិគោបាបជណិួបហិរញ្ញ វត្ថុវ(Financial
Assistance Policy, FAP), គឺ ត្រូវបាៃអៃុវរត ឡ ើងឡ ើម្បីបំឡេញតាម្កិច្ចរត្ម្ូវអៃុឡោម្តាម្ច្ាប់សហេ័ៃធ រ ឋ
ៃិងម្ូ លដ្ឋឋៃ រ ួម្ជាម្ួ យ ឡដ្ឋយ គ្មាៃដ ៃកំណរ់ ភាគៃីរិត្កម្ 501(r) នៃត្កម្ដនែ កត្បាក់ច្ំណូលននៃ កនុង (Internal Revenue
Code, IRC) ឆ្ែំ 1986, ូ ច្ ដ លបាៃដកសត្ម្ួ ល,វៃិងបទបញ្ជាដ លសថ ិរឡៅឡត្ោម្ឡ ោះ។
គោ ិគោបាបគិេះអិលវត្ត ចណគ

ឡគ្មលៃឡោបាយឡៃោះបឡងក ើរៃូ វសកម្ា ភាេ ដ លអាច្ យកម្កឡត្បើកនុងស្ថថៃភាេនៃ
ោរម្ិៃបង់ត្បាក់សត្ាប់ោរេាបាលឡវជ្ា ស្ថស្តសត ដ លនត ល់ឲ្យឡដ្ឋយ Loma Linda University Medical Center (LLUMC)វ
រ ួមជាមួ បវតត្មិិករមិត្តត្គៅគ ើវសកមម ភាពររត្ណុល វវវ ក្មមញ្ញ វ(Extraordinary Collection Actions, ECA)។
LLUMC ិឹ វមិិត្ដិគសធររពាបា គវជជ មស្តសតចណបាច់វឬវសគស្ត្រេះវអាសិន វគោបសណអា គៅគ ើ
សមត្ថ ភាពគដើមបីិឹ ត្ ់របាក់គ ើប។វគោ ររុ៍តុនណវនិវគោ ិគោបាបគិេះគឺវរត្រពឹត្តិចណគ េះអន កជណ ឺវិិ វ
ត្លគរ រគត្់រ ូត្កនុ ទណិួ ខលសរត្ូវវគោបគសម ើៗោនវកនុ ភាពនលៃ លនវិិ
ូ
ភាពគោរពវិិ គដើមបីវធានថាិិត្ិ វ ក្ធីសរមាត្់វវ ក្កយបត្យរត្វ
ិិ ររររត្ណុល រត្ូវបាិវអិលគោមតាមកនុ
កខ ុៈវដូ ចោនវគហើបធានឲ្យមាិវរររត្ឹ តរត្ សមគហត្លផ វ
បាិគធវ ើគ ើ គដើមបីសគរមចថាវគត្ើវត្គរ តដ ទទួ ខលសរត្ូវវចណគ េះររត្ ់របាក់រ ណ អស់វឬវចណតុកណាមួ បនិ
គុិីរត្ស់អនកជណ ឺវមាិ កខ ុសមបត្ត ិវទទួ ជណិួបពីកមម វ ក្ធីវFAPវឬោ៉ាងណា។

LLUMCវបាៃឡបត ជាាច្ិរតឡ ើម្បីជ្ួយ ល់អែកជ្ំងឺដ លាៃ ៃិង គ្មាៃោរធា រ៉ាប់រងឲ្យអាច្បំឡេញតាម្ទំៃួលខុស

ត្រូវនៃោរបង់ត្បាក់របស់ខល ួៃ ៃិងឡ ើម្បីអៃុវរត ោរគិរលុយ ៃិងត្បម្ូ លលុយជ្ំពាក់នៃវ ិកក យបត្ររបស់អែកជ្ំងឺត្គប់រ ូប
ដ លមាិ កខ ុសមបត្ត ិទទួ ជណិួបគររមកមម វ ក្ធីវFAP។

A.

ការវ ិនិច្ឆ័យគិតគូ វ ិក័យរប្ត និង ហិរញ្ញវតថុ

1.

LUBMCវិឹ មិិចូ រ ួមកនុ វECAs, ឡដ្ឋយផ្ទៃល់ ឬតាម្រយៈឈ្ម ួញឡេញលកខ ណសម្បរត ិរបស់ឡគ ម្ុៃ

2.

វាគឺជាទណិួ ខលសរត្ូវរត្ស់អនកជណ វឺ ឬវអន កធានវ(គឺឡោងតាម្ កនុងឡៃោះ ជា “អែ កជ្ំងឺ”) ឡ ើម្បីៃឹងនត ល់
អាសយដ្ឋឋៃលិខិរត្រូវ ៃិងឡលខទូ រស័េៃត្រូវ កនុងអំ ុ ងឡេលនៃឡសវា ឬ ឡៅឡេលឡរ ើលំឡៅដ្ឋឋៃ។ ត្បសិៃ
ឡបើគណៃីេុំាៃអាសយដ្ឋឋៃ ឬឡលខទូ រស័េៃ វាអាច្ប៉ាោះទងគ ិច្ ល់ោរសឡត្ម្ច្ៃូ វោរត្បឹងដត្បងសមគហត្លផ ។

3.

កនុ ភាពគួ រសមមួ បចណគ េះអន កជណ ឺ តដ មាិររធានរ៉ាត្់រ វរររមររដណត្ូ វិឹ រត្ូវោក់ជូិគៅវ
រក ុមហលិធានរ៉ាត្់រ រត្ស់គគ។វអន កត្ ់របាក់កនុ នមជាភាគីទីពីរវិិ ទីត្ីវិឹ មាិរររមររវ
ោក់ជូិគោបវLLUMCវឬឈ្ម ួញគពញ កខ ុសមបត្ត ិរត្ស់គគវជណិួសអន កជណ ឺវត្នាត្់ពីដណគណាេះរមបវនិវ
រររមរររត្ូវបាិត្ញ្ច ត្់ជាមួ បិឹ ររធានរ៉ាត្់រ ត្ឋមនិអន កត្ ់របាក់។វអន កជណ ឺោមិវ
ររធានរ៉ាត្់រ ិឹ ទទួ វ ក្កយ បត្រត្សរមាត្់រររមរររត្ស់គគគោបផ្ទា ់ពីវLLUMC។

4.

រ ណាដណគណាេះរមបនិរររមររទីមួបវិិ វទីពីរបាិគកើត្គ ើ វគុិីរ ណ អស់រត្ស់អនកមាិវ
ិិ អន កោមិររធានរ៉ាត្់រ វិឹ ត្ណគពញិីត្ិ វ ក្ធីរររត្មូ របាក់ជណ ក់ដូចោនវសរមាត្់ចណិួិរបាក់វ

ៃឹងាៃោរត្បឹងដត្បងសម្ឡហរុនលត្រូវបាៃឡ្វ ើឡ ើង ឡ ើម្បីៃឹងសឡត្ម្ច្ថាឡរើអែកជ្ំងឺាៃលកខ ណសម្បរត ិ
ទទួ លជ្ំៃួយឡៅឡត្ោម្ LLUMC FAPវឬោ៉ាងណា។

ប្រគេទ៖
ប្រធានរទ៖

ហិរញ្ញ វរថុ

គលខកូ ដ៖
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_____________________________________________________________________________
ជណ ក់រត្ស់អនកជណ ឺវចណគ េះវLLUMC។
4.1

LLUMCវឬឈ្ម ួញគពញ កខ ុសមបត្ត ិរត្ស់គគិឹ មិិចូ រ ួមកនុ វECAវរហូ ត្ដ ់វ150វនងៃ

4.2

LLUMCវឬឈ្ម ួញគពញ កខ ុសមបត្ត ិរត្ស់គគិឹ ផត ់ដ ់អនកជណ ឺិូវរបាបររុ៍វវវ ក្កយ បត្រត្វត្ួ ិ (4)

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

តាម្រយៈលិខិរ រ ួម្ទ ំងោរជ្ូ ៃ ំណឹងបង្ហាញៃូ វជ្ំៃួយខាងហិរញ្ញ វរថុ ាៃជ្ូ ៃ ៃិង
ោរេាោម្ទូ រស័េៃោ៉ាងឡោច្ណាស់ម្តង (1) ដ លឡៅឡេលឡ ោះ LLUMCវឬវឈ្ម ួញគពញវ កខ ុ
សមបត្ត ិរត្ស់វាអាចជូ ិដណុឹ អន កជណ ឺអណពីវFAP។

4.3

ោ៉ា គោចណាស់មមសិត្វ(30) នងៃ ម្ុៃៃឹងោរនតច្ឡនត
ួ
ើម្ ECA, LLUMCវឬឈ្ម ួញគពញ កខ ុ
សមបត្ត ិរត្ស់វាណាមួ បវិឹ ៖

a.

ផត ់ដ ់អនកជណ ឺជាមួ បររជូ ិដណុឹ របាត្់អណពីត្ណុ រត្ស់វECA LLUMCវគដើមបីវ
ផតចគផត
ួ
ើមទទួ បាិររត្ ់របាក់សរមាត្់ររពាបា ។

b.

ផត ់គសចកត ីស ខ ត្ភាមមមញ្ញ រត្ស់វFAPវ ល់អ្ិកជណ ឺ។

c.

គធវ ើររពាោមិិោបរក់ទ ជាមួ បអន កជណ ឺវតាមរបៈទូ រសយពាវតាមគ ខទូ រសយពាវ
តដ អន កជណ ឺបាិផត ់ឲ្យចល គររប។

4.4

កនុ មថិភាពនិររមិិត្ ់របាក់វិិ គររបពីរររត្ឹ តរត្ សមគហត្លរត្ូវបាិគធវ ើរ ួចគហើបវ
គដើមបីជរមាត្របាត្់អនកជណ ឺអណពីជណិួបខា ហិរញ្ញ វត្ថុតដ មាិជូ ិវLLUMC ឬឈ្ម ួញរត្ស់វាវ
អាចចត្់គផត ើមរររត្មូ របាក់ជណ ក់គៅចណិួិវ150វនងៃ ប ៃ ប់េីោលបរ ិឡច្េ ទនៃរបាយោរណ៍
វ ិកក យបត្រនៃោរបឡញ្ច ញេីម្ៃៃ ីរឡេទយ ំបូង។

4.5

កនុ មថិភាពនិររោក់ កយសលណជណិួបខា ហិរញ្ញ វត្ថុចត្់សពវ រគត្់វ(Financial Assistance
Application, FAA) ត្រូវបាៃទទួ លកនុងអំ ុ គព និររោក់ កយសលណវLLUMCវិឹ ពយួរវECAវ
ទុកម្ួ យរយៈ ខណៈឡេលវាអៃុវរត ោរត្បឹងដត្បងសម្ឡហរុនលឡ ើម្បីសឡត្ម្ច្ថាឡរើអែក ជ្ំងឺាៃ
លកខ ណសម្បរត ិច្ំឡពាោះជ្ំៃួយខាងហិរញ្ញ វរថុឡៅឡត្ោម្ FAPវឬអរ់។ កនុងស្ថថៃភាេនៃ FAAវម្ិៃ
ច្ប់សេវ ត្គប់ ត្រូវបាៃទទួ លកនុងអំ ុ ងឡេលនៃោរដ្ឋក់ពាកយសុំ ECAវិឹ រត្ូវវបាិពយ
ួ រទលកវ
មិិគ ើសពីចណិួិមមសិត្វ(30) នងៃ ខណៈឡេលដ ល LLUMCវផត ់ររជូ ិវដណុឹ ជាោបវ
កខ ុ៍អកសរគៅរិ់អនកជណ ឺវថាវECAវអាច្ត្រូវបាៃនតច្ឡនត
ួ
ើម្ ឬ ាៃ ំឡណើរោរម្ត ងឡទៀរ ត្បសិៃឡបើ
FAAវម្ិៃបាៃច្ប់សេវ ត្គប់ឡ ោះឡទ។ សកម្ា ភាេនៃោរត្បម្ូ ល ត្បាក់ជ្ំពាក់ ៃឹង ំឡណើរោរម្ត ងឡទៀរ
ត្សបតាមមថិភាពដូ ចត្គៅ៖វ(i) ោរោរ់បៃថ យ ច្ំឡពាោះរនម្ៃ វ ិកក យបត្រ ឡកើរឡ ើង (ii)
អែ កជ្ំងឺអាក់ខាៃ សហត្បរិបរត ិោរជាម្ួ យៃីរិ វ ិ្ី ជ្ំៃួយខាងហិរញ្ញ វរថុ ឬ (iii)
អែ កជ្ំងឺគ្មាៃលកខ ណសម្បរត ិច្ំឡពាោះជ្ំៃួយខាងហិរញ្ញ វរថុ។

4.6

រត្សិិគត្ើឈ្មញភាគីទីត្ីវឬវទីភានក់្ររត្មូ របាក់ជណ ក់រកគ ើញថាវអន កជណ ឺមាិ កខ ុវសមបត្ត ិិឺ វ
កខ ុវវ ក្ិិច័យបចណគ េះជណិួបខា ហិរញ្ញ វត្ថុរត្ស់វLLUMC, គុិីរបស់អែកជ្ំងឺ ៃឹងត្រូវបាៃចារ់ទុក
សត្ាប់ជ្ំៃួយខាងហិរញ្ញ វរថុ។ ECAវៃឹងត្រូវបាៃេយ
ួ រទុកម្ិៃឡលើសេី ច្ំៃួៃស្ថម្សិប (30)
នងៃ ខណៈឡេលដ ល LLUMCវផត ់ររជូ ិដណុឹ ជាោប កខ ុ៍អកសរវគៅរិ់អនកជណ ឺថាវECAវ
អាច្ត្រូវបាៃនតច្ឡនត
ួ
ើម្ ឬ ំឡណើរោរម្ត ងឡទៀរត្បសិៃឡបើ FAAវម្ិៃ បាៃច្ប់សេវ ត្គប់ឡ ោះឡទ។
សកម្ា ភាេនៃោរទរបំណុល ៃឹង ំឡណើរោរម្ត ងឡទៀរ ត្សបតាម្ ស្ថថៃភាេ ូ ច្រឡៅ៖ (i)
ោរោរ់បៃថ យច្ំឡពាោះរនម្ៃ វ ិកក យបត្រឡកើរឡ ើង (ii) អែ កជ្ំងឺ អាក់ ខាៃ
សហត្បរិបរត ិោរជាម្ួ យៃីរិ វ ិ្ីជ្ំៃួយខាងហិរញ្ញ វរថុវឬវ(iii) អែ កជ្ំងឺគ្មាៃលកខ ណសម្បរត ិ
ច្ំឡពាោះជ្ំៃួយខាងហិរញ្ញ វរថុ។

ប្រគេទ៖

ហិរញ្ញ វរថុ

ប្រធានរទ៖

គលខកូ ដ៖

វវ ក្កយ បត្រត្វិិ វររររត្ណុល 
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5.
គៅគព ណាក៏បាិកនុ វដឋ រ និររររត្ណុល វអន កជណ ឺអាចោក់ចូ ពយត្៌មាិខា ហិរញ្ញ វត្ថុសរមាត្់វ
ររពិចរណាគ ើជណិួបហិរញ្ញ វត្ថុគោបអិលគោមតាមវ LLUMC FAP។ ំឡណាោះត្ស្ថយ ទង
ំ អស់នៃជ្ំៃួយ ៃិង
នៃោរបង់ដ លាៃេីអែកបង់កនុងនមជាភាគីទីត្ីរត្ូវតត្វបកមកគោេះរមបសិិវមលិ
ិឹ ជណិួបតត្ត្គិេះរត្ូវអាចបកមកគោេះរមប។

6.
B.

អន កជណ ឺរត្ូវបាិគ ើកទឹកចិត្តវតាមរបៈគគហទណពយរវLLUMCវិិ ទណនក់ទណិ រ ណ ឡាបវគដើមបីគធវ ើររ
គរៀត្ចណត្ ់របាក់គៅវLLUMC FAPវឡៅឡេលោរបង់ត្បាក់ទ ំងអស់ម្ិៃអាច្ឡ្វ ើ បាៃ។
វ ិធានការគដើមបចគច្ផ្ស្យយគោលនគោបាយននវ ិកក យរប្ត និង ការទាររំណុល

1.

សណគៅគោ ិគោបាបនិររគិត្របាក់ិិ រររត្មូ របាក់ជណ ក់គោ ិគោបាបជណិួបខា
ហិរញ្ញ វត្ថុវ(FAP), ឡសច្កត ីសឡងខ បភាស្ថស្ថម្ញ្ញ ច្ំឡពាោះ FAP, ៃិងោរដ្ឋក់ពាកយសុំជ្ំៃួយខាងហិរញ្ញ វរថុ (FAA)
ៃិងត្រូវបាៃឡច្ញនាយឡដ្ឋយឡច្ញម្ុខ ៃិងអាច្ទទួ លបាៃតាម្វ ិ្ី ូ ច្ខាងឡត្ោម្៖

1.1

អនឡាផ្ស គៅគគហទណពយររត្ស់វLLUMCវ
វវhttps://medical-center.lomalindahealth.org/financial-assistance#llumc

1.2

តាមរយៈទូ រស័ពទ គៅវគសវាអត្ិលិជិវLLUMCវគ ខវ(909) 651-4177

1.3

តាមលិខិត គៅវគសវាអត្ិលិជិវLLUMC

P.O. Box 700វ
Loma Linda, CA 92354

C.

1.4

គដាយការតាំងសំគៅស្លាកសញ្ញញ និងប្កដាស ឬ កូ នគសៀវគៅ គៅកនុ នបកោឋិសគស្ត្រេះអាសិន វ
ទីកតិៃ ទទួ មរ ់វិិ ររ ក្ោ យប ុិជជកមម និវ LLUMCវមិា ីរគពទយរ ណ អស់វកនុ ភាមវ
តដ រត្ឹមរត្ូវិឹ ត្ណត្ិ់គសវានិមិា ីរគពទយ។

1.5

គដាយផ្ទទល់ តាមរបៈររគៅជួ ត្អន កផត ់ឱវាទខា ហិរញ្ញ វត្ថុវខុៈគព តដ ចណបាច់វជាមួ បអន កវជណ ឺគៅវ
LLUMCវមិា ីរគពទយវិិ ររពិភាការជាមួ បត្លគរ ិកបាិចត្់តាណ វគត្ើសមរមយ។

1.6

កនុងគសច្កត ចថ្លាងននវ ិកក យរប្ត គ ខទូ រសយពាសរមាត្់ររគសលើត្សួ រអណពីជណិួបខា ហិរញ្ញ វត្ថុវិឹ រត្ូវវ
បាិោក់ត្ញ្ច ូ ផ តដរ។

ន័យនិយម
អណ ុ គព ោក់ កយសលណ៖វ
គព គវោតដ ត្លគរ មានក់អាចោក់ កយសលណសរមាត្់វជណិួបខា វហិរញ្ញ វត្ថុ។វគព ោក់ កយសលណចត្់កនុ អណ ុ នលៃ ទីវ240វ
ប ៃ ប់េី LLUMCវគផញើរតាម ិខិត្វឬវគអ ិចរត្ូិិចវិូ វដណុឹ ដ ់ត្លគរ ជាមួ បិឹ របាប
ររុ៍និវ ក្កយ បត្រត្ដណត្ូ វសរមាត្់ររពាបា វត្៉ាលតិត ិឹ រត្ូវអាចពិាវគព តាមរបៈរ ៈគទសៈវវ ក្មមញ្ញ រត្ស់វ
LLUMC។
ឈ្ម ួញគពញសិទធិ៖
ឈ្ម ួញទ ំងឡ ោះ វLLUMCវអាចជាត្់កិចចសិាជាមួ បវគដើមបីតត្ត្គ យ ើត្វិិ វគផញើរ ិខិត្វ ិខិត្ជូ ិដណុឹ វវ ក្កយ បត្រត្វ
ិិ /ឬ របាយោរណ៍ហិរញ្ញ វរថុឯឡទៀរឡៅអែ កជ្ំងឺ ពាក់េ័ៃធៃឹងច្ំៃួៃ ជ្ំពាក់ឡដ្ឋយអែ កជ្ំងឺ
ៃិងឡ ើម្បីទក់ទងអែ កជ្ំងឺអំេីោរត្ ់ស និវ ក្កយ បត្រត្មិិរិ់បាិត្ ់រត្ស់គគ។
សកមម ភាពររត្ណុល វ ក្មមញ្ញ វ(ECA)វ
សកមម ភាពគធវ ើគ ើ គោបវLLUMCវរស់ិឹ ត្លគរ វមានក់រក់ទ ិឹ ររត្ ់របាក់និវ ក្កយ បត្រត្សរមាត្់
ររពាបា រ៉ាត្់រ គៅគររមគោ ិគោបាបជណិួបខា ហិរញ្ញ វត្ថុរត្ស់វ LLUMC គហើបអាចរ ួមត្ញ្ច ូ ដូ ច

ប្រគេទ៖

ហិរញ្ញ វរថុ

ប្រធានរទ៖

វវ ក្កយ បត្រត្វិិ វររររត្ណុល 

គលខកូ ដ៖
ទំព័រ៖
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ខា គររមគិេះ៖វ(a) ោរលក់បំណុលរបស់បុគគលណា ាែក់ឡៅភាគីម្ួយឡទៀរ ឡលើកដលងដរាៃនត ល់ោ៉ាងជាក់
ច្ាស់ឡដ្ឋយច្ាប់សហេ័ៃធ;វ(b) រយោរណ៍េ័រ៌ាៃខុសអំេីបុគគលឡៅោៃ់ោ រ ិោល័យឥណទៃអែ កឡត្បើត្បាស់; ៃិង
(c) សកម្ា ភាេម្ួ យត្បឡេទដ លរម្្រ ូវឲ្យវមាិដណគុើរររចាត្់វឬត្លោររដូ ចតដ បាិត្ញ្ជជក់របាត្់គោប
ចាត្់សហពយិធវរ ួមរ ណ ររឃាត្់រទពយកូ ិវត្ណុល វត្ុតឹ សលណផ្ទតច់រទពយត្ញ្ជចណគ ើអច ិរទពយវររោក់ភាជត្់/ ោររ ឹបអូ ស
ោរចាប់ឡនត ើម្បណតឹងសុី វ ិល បណា
ត លឲ្យបុគគលាែក់ោៃយជាត្បធាៃបទនៃអាជាាបង្ហគប់របស់រុោោរឲ្យឃាត្់ទលកវ
ិិ រ ឹត្អូ សបករបាក់វឈ្ន ួ រត្ស់ត្លគរ គនេះ។វECA ម្ិៃរប់បញ្ចល
ូ ត្ទេយឃារ់
ទុករបស់កូៃបំណុលដ លម្ៃៃ ីរឡេទយាៃសិទធិៃឹងទញ យកបញ្ចល
ូ ឡៅឡត្ោម្ច្ាប់រ ឋ កនុងៃ័យត្បាក់កនត្ម្
បាៃម្កេីោរវ ិៃិច្េ័យ ំឡណាោះត្ស្ថយ ឬោរសត្ម្បសត្ម្ួ ល ដ លជាប់ជ្ំពាក់ឡៅៃឹងបុគគលាែក់ (ឬអែ ក
រំណាងរបស់ឡគ)វជា ទធ ផ និររវរត្ួ សផ្ទា ់ខល ួិតដ មិា ីរគពទយវផត ់ររពាបា ។
គោ ិគោបាបជណិួបខា ហិរញ្ញ វត្ថុ៖វ
ឡគ្មលៃឡោបាយបឡងក ើរឡដ្ឋយ LLUMCវសរមាត្់វររផត ់ជណិួបខា ហិរញ្ញ វត្ថុវសរមាត្់អនកជណ ឺមាិ កខ ុសមបត្ត ិវ
តដ សថ ិត្កនុ ត្រមូវររជណិួបខា ហិរញ្ញ វត្ថុវជាពិគសសវ LLUMC FAP។
រកមតផន ករបាក់ចណុូ នផា កនុ វ501(r) (Internal Revenue Code)៖វ
រ ួម្ជាម្ួ យវិិបយត្កមម រក់ទ ិឹ មិា រី គពទយវសត្ប
ុ រសធម៌។
ោរេាបាលឡវជ្ា ស្ថស្តសតចាំបាច្់៖វ
គសវាររតលរ ណសលខភាពដូ ចតដ រត្ូវបាិផត ់ិិបមិយបគោបវរកមវCalifornia Welfare & Institutions Code
§14059.5. ឡសវាគឺជាឡវជ្ាស្ថស្តសតចាំបាច្់ ឬ ោរចាំបាច្់ខាង ឡវជ្ា ស្ថស្តសតឡៅឡេលដ លវាសម្ឡហរុនល ឡ ើម្បីោរពារជ្ី វ ិរ
ោរពារោរឈ្ឺចាប់្ៃៃ់្ៃរ ឬ អសម្រថ ភាេ្ំ ឬ ឡ ើម្បីសត្ាលៃូ វោរឈ្ឺ ចត្់ខាៃណ ។”វឡដ្ឋយដ កេីៃិយម្ៃ័យឡៃោះ
គឺាៃឡសវាេិឡសស ឡៅកដៃៃ ងណាដ ល ាៃោរេាបាលចាំបាច្់ត្បកបឡដ្ឋយត្បសិទធិភាេភាេឡនេងឡទៀរ
ដ លាៃជ្ូ ៃឡ ោះឡ ើយ។ ឧទហរណ៍ាៃ រ ួម្៖ 1) ឡសវាវោះោរ់សំអិរសំអាងខល ួៃ ៃិង/ឬដកសម្េ សេ;វ2)
ឡសវាភាេគ្មាៃកូ ៃ;វ3) ោរដកដេែ ក;វ4) ោរេាបាលឡត្បើត្បូងៃ;វ5) ៃីរិវវ ក្ធីរ៉ា ូត្ត្;វ
6) ឡត្គឿងអវៈយវៈរណប/សបបៃិម្ិរតជ្ំៃួស;វ7) ាៃគេ៌ជ្ំៃួស;វឬ 8) ឡសវា ឯឡទៀរដ លសំខាៃ់សត្ាប់
ផ្ទសុខភាេនៃអែ កជ្ំងឺ ៃិង/ឬភាេង្ហយត្សួ លនៃអែ កជ្ំងឺ។
គសចកត ីសគ ខ ត្ភាមមមញ្ញ ៖វ
ឡសច្កត ីសឡងខ បម្ួ យនៃឡគ្មលៃឡោបាយជ្ំៃួយខាងហិរញ្ញ វរថុ ដ លង្ហយត្សួ លសត្ាប់អាៃ ង្ហយត្សួ លសត្ាប់ យល់
ៃិងង្ហយត្សួ លសត្ាប់ឡត្បើត្បាស់។
គោ ិគោបាបគសចកត ីសណអា គោ
គសវាតលរ ណរតារត្ុី/ររត្ ់គោបចលេះត្នមៃ វ(C-22)
វ
ឹ នណមិា ីគពទយ,វគុៈកមាមធិររ LLUMC; អគរ នបករត្ត្ត ិត្ត្ត វLLUMC,
អន កអិលមយត្៖វអគគ យកត្បរិបរត ិដក
អៃុត្បធាិជាិ់ខពស់និហិរញ្ញ វត្ថុវLLUMC,វCarolynវMarovitch

