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គោលរំណង 
 

គោ ិគោបាបគិេះអិលវត្តចណគ េះវLoma Linda University Medical Center, Loma Linda University East 

Campus Hospital, Loma Linda University Surgical Hospital and Loma Linda University Health 

Beaumont-Banning (ខា វគររបមាិរមួ “LLUMC”) រមួជាមួបិិ គោ ិគោបាបជណិួបហិរញ្ញ វត្ថ ុវ(Financial 

Assistance Policy, FAP), គ ឺត្រវូបាៃអៃុវរតឡ ើងឡ ើម្បីបំឡេញតាម្កិច្ចរត្មូ្វអៃុឡោម្តាម្ច្ាប់សហេ័ៃធ  រ ឋ  

ៃិងមូ្លដ្ឋឋ ៃ រមួ្ជាមួ្យ ឡដ្ឋយ គ្មា ៃដ ៃកំណរ់ ភាគៃីរិត្កម្ 501(r) នៃត្កម្ដនែកត្បាក់ច្ំណូលននៃកន ុង (Internal Revenue 

Code, IRC) ឆ្ែ ំ 1986,  ូច្ ដ លបាៃដកសត្មួ្ល,វៃិងបទបញ្ជា ដ លសថ ិរឡៅឡត្ោម្ឡ ោះ។ 

ឡគ្មលៃឡោបាយឡៃោះបឡងក ើរៃូវសកម្ាភាេ ដ លអាច្ យកម្កឡត្បើកន ុងស្ថថ ៃភាេនៃ

ោរម្ិៃបង់ត្បាក់សត្ាប់ោរេាបាលឡវជ្ាស្ថស្តសត  ដ លនតល់ឲ្យឡដ្ឋយ Loma Linda University Medical Center (LLUMC)វ

រមួជាមួបវតត្មិិករមិត្តត្គៅគ ើវសកមមភាពររត្ណ លុ  វវវ ក្មមញ្ញ វ(Extraordinary Collection Actions, ECA)។ 

LLUMC ិឹ វមិិត្ដិគសធររពាបា គវជជមស្តសតចណបាច់វឬវសគស្ត រ្ េះវអាស និ វគោបសណអា គៅគ ើ

សមត្ថភាពគដើមបីិឹ ត្ ់របាក់គ ើប។វគោ ររុ៍តុនណវនិវគោ ិគោបាបគិេះគឺវរត្រពឹត្ត ិចណគ េះអនកជណ ឺវិិ វ
ត្លគរ រគត្់រតូ្កន ុ ទណិួ ខលសរត្វូវគោបគសម ើៗោន វកន ុ ភាពនលៃលន វូិិ ភាពគោរពវិិ គដើមបីវធានថាិិត្ិវ ក្ធីសរមាត្់វវ ក្កយបត្យរត្វ
ិិ ររររត្ណ លុ  រត្ូវបាិវអិលគោមតាមកន ុ  កខុៈវដូចោន វគហើបធានឲ្យមាិវរររត្ឹ តរត្ សមគហត្លផ វ
បាិគធវ ើគ ើ គដើមបីសគរមចថាវគត្ើវត្គរ តដ ទទួ ខលសរត្ូវវចណគ េះររត្ ់របាក់រណ អស់វឬវចណ តុកណាមួបនិ

គុិីរត្ស់អនកជណ ឺវមាិ កខុសមបត្ត ិវទទួ ជណិួបពីកមម វ ក្ធីវFAPវឬោ៉ា ងណា។ 
 
LLUMCវបាៃឡបតជាា ច្ិរតឡ ើម្បីជួ្យ ល់អែកជ្ំងឺដ លាៃ ៃិង គ្មា ៃោរធា រ៉ា ប់រងឲ្យអាច្បំឡេញតាម្ទំៃួលខុស 

ត្រវូនៃោរបង់ត្បាក់របស់ខល ៃួ ៃិងឡ ើម្បីអៃុវរតោរគិរលុយ ៃិងត្បមូ្លលុយជ្ំពាក់នៃវកិកយបត្ររបស់អែកជ្ំងឺត្គប់របូ 

ដ លមាិ កខុសមបត្ត ិទទួ ជណិួបគររមកមម វ ក្ធីវFAP។  
 

A. ការវនិិច្ឆ ័យគិតគូវក័ិយរប្ត និង ហិរញ្ញ វតថ ុ 
 

1. LUBMCវិឹ មិិចូ រមួកន ុ វECAs, ឡដ្ឋយផ្ទៃ ល់ ឬតាម្រយៈឈ្ម ញួឡេញលកខណសម្បរត ិរបស់ឡគ ម្ុៃ
ៃឹងាៃោរត្បឹងដត្បងសម្ឡហរុនលត្រូវបាៃឡ វ្ ើឡ ើង ឡ ើម្បីៃឹងសឡត្ម្ច្ថាឡរើអែកជ្ំងឺាៃលកខណសម្បរត ិ

ទទួលជ្ំៃួយឡៅឡត្ោម្ LLUMC FAPវឬោ៉ា ងណា។ 

 

2. វាគឺជាទណិួ ខលសរត្ូវរត្ស់អនកជណ ឺវឬវអនកធានវ(គឺឡោងតាម្ កន ុងឡៃោះ ជា “អែកជ្ំងឺ”) ឡ ើម្បីៃឹងនតល់
អាសយដ្ឋឋ ៃលិខិរត្រូវ ៃិងឡលខទូរស័េៃ ត្រវូ កន ុងអំ ុងឡេលនៃឡសវា ឬ ឡៅឡេលឡរ ើលំឡៅដ្ឋឋ ៃ។  ត្បសិៃ
ឡបើគណៃីេុំាៃអាសយដ្ឋឋ ៃ ឬឡលខទូរស័េៃ វាអាច្ប៉ាោះទងគ ិច្ ល់ោរសឡត្ម្ច្ៃូវោរត្បឹងដត្បងសមគហត្លផ ។ 

 

3. កន ុ ភាពគួរសមមួបចណគ េះអនកជណ ឺតដ មាិររធានរ៉ា ត្់រ វរររមររដណតូ្ វិឹ រត្វូោក់ជូិគៅវ
រកមុហ លិធានរ៉ា ត្់រ រត្ស់គគ។វអនកត្ ់របាក់កន ុ នមជាភាគីទីពីរវិិ ទីត្ីវិឹ មាិរររមររវ

ោក់ជូិគោបវLLUMCវឬឈ្ម ញួគពញ កខុសមបត្ត ិរត្ស់គគវជណិួសអនកជណ ឺវត្នា ត្់ពីដណគណាេះរមបវនិវ

រររមរររត្ូវបាិត្ញ្ចត្់ជាមួបិឹ ររធានរ៉ា ត្់រ ត្ឋមនិអនកត្ ់របាក់។វអនកជណ ឺោម ិវ

ររធានរ៉ា ត្់រ ិឹ ទទួ វ ក្កយបត្រត្សរមាត្់រររមរររត្ស់គគគោបផ្ទា  ់ពីវLLUMC។ 
 

4. រ ណាដណគណាេះរមបនិរររមររទីមួបវិិ វទីពីរបាិគកើត្គ ើ វគុិីរណ អស់រត្ស់អនកមាិវ
ិិ អនកោម ិររធានរ៉ា ត្់រ វិឹ ត្ណគពញិីត្ិវ ក្ធីរររត្មូ របាក់ជណ ក់ដូចោន វសរមាត្់ចណិួិរបាក់វ



ប្រគេទ៖ ហិរញ្ញ វរថ ុ គលខកូដ៖ C-55 
   

ប្រធានរទ៖ វវ ក្កយបត្រត្វិិ វររររត្ណ លុ         ទំព័រ៖ 2 និ 4 
   
_____________________________________________________________________________ 

ជណ ក់រត្ស់អនកជណ ឺវចណគ េះវLLUMC។ 
 

4.1 LLUMCវឬឈ្ម ញួគពញ កខុសមបត្ត ិរត្ស់គគិឹ មិិចូ រមួកន ុ វECAវរហូត្ដ ់វ150វនងៃ 
ឡត្ោយេីោលបរឡិច្េទ នៃរបាយោរណ៍វកិកយបត្រឡត្ោយេីោរបឡញ្ចញេីម្ៃៃ ីរឡេទយ ំបូង 
សត្ាប់ោរេាបាលឡៅឡេល ឬម្ុៃឡេលោរត្បឹងដត្បងសម្ឡហរុនលត្រវូបាៃឡ វ្ ើឡ ើង 

ឡ ើម្បីសឡត្ម្ច្ថាឡរើអែកជ្ំងឺាៃលកខណសម្បរត ិសត្ាប់ជ្ំៃួយខាងហិរញ្ញ វរថ ុឡៅឡត្ោម្ FAPវឬអរ់។ 
 

4.2 LLUMCវឬឈ្ម ញួគពញ កខុសមបត្ត ិរត្ស់គគិឹ ផត ់ដ ់អនកជណ ឺិូវរបាបររុ៍វវវ ក្កយបត្រត្វតួ្ិ (4) 
តាម្រយៈលិខិរ រមួ្ទងំោរជូ្ៃ ំណឹងបង្ហា ញៃូវជ្ំៃួយខាងហិរញ្ញ វរថ ុ ាៃជូ្ៃ ៃិង 

ោរេាោម្ទូរស័េៃោ៉ា ងឡោច្ណាស់ម្តង (1) ដ លឡៅឡេលឡ ោះ LLUMCវឬវឈ្ម ញួគពញវ កខុ
សមបត្ត ិរត្ស់វាអាចជូិដណុឹ អនកជណ ឺអណពីវFAP។ 

 

4.3 ោ៉ា  គោចណាស់មមសិត្វ(30) នងៃម្ុៃៃឹងោរនត ចួ្ឡនតើម្ ECA, LLUMCវឬឈ្ម ញួគពញ កខុ
សមបត្ត ិរត្ស់វាណាមួបវិឹ ៖ 

 

a. ផត ់ដ ់អនកជណ ឺជាមួបររជូិដណុឹ របាត្់អណពីត្ណុ រត្ស់វECA LLUMCវគដើមបវី
ផត ចួគផតើមទទួ បាិររត្ ់របាក់សរមាត្់ររពាបា ។ 
 

b. ផត ់គសចកត ីស ខត្ភាមមមញ្ញ រត្ស់វFAPវ ល់អ្ិកជណ ឺ។ 
 

c. គធវ ើររពាោមិិោបរក់ទ ជាមួបអនកជណ ឺវតាមរបៈទូរសយពាវតាមគ ខទូរសយពាវ
តដ អនកជណ ឺបាិផត ់ឲ្យចល គររប។ 

 

4.4 កន ុ មថ ិភាពនិររមិិត្ ់របាក់វិិ គររបពីរររត្ឹ តរត្ សមគហត្លរត្ូវបាិគធវ ើរចួគហើបវ

គដើមបីជរមាត្របាត្់អនកជណ ឺអណពីជណិួបខា ហិរញ្ញ វត្ថ ុតដ មាិជូិវLLUMC ឬឈ្ម ញួរត្ស់វាវ
អាចចត្់គផតើមរររត្មូ របាក់ជណ ក់គៅចណិួិវ150វនងៃប ៃ ប់េីោលបរឡិច្េទនៃរបាយោរណ ៍

 វកិកយបត្រនៃោរបឡញ្ចញេីម្ៃៃ ីរឡេទយ ំបូង។ 
 

4.5 កន ុ មថ ិភាពនិររោក់ កយសលណជណិួបខា ហិរញ្ញ វត្ថ ុចត្់សពវរគត្់វ(Financial Assistance 

Application, FAA) ត្រវូបាៃទទួលកន ុងអំ ុ គព និររោក់ កយសលណវLLUMCវិឹ ពយួ រវECAវ
ទុកមួ្យរយៈ ខណៈឡេលវាអៃុវរតោរត្បឹងដត្បងសម្ឡហរុនលឡ ើម្បីសឡត្ម្ច្ថាឡរើអែក ជ្ំងឺាៃ 

លកខណសម្បរត ិច្ំឡពាោះជ្ំៃួយខាងហិរញ្ញ វរថ ុឡៅឡត្ោម្ FAPវឬអរ់។  កន ុងស្ថថ ៃភាេនៃ FAAវម្ិៃ 

ច្ប់សេវត្គប់ ត្រវូបាៃទទួលកន ុងអំ ុងឡេលនៃោរដ្ឋក់ពាកយសុំ ECAវិឹ រត្ូវវបាិពយួ រទលកវ

មិិគ ើសពីចណិួិមមសិត្វ(30) នងៃខណៈឡេលដ ល LLUMCវផត ់ររជូិវដណុឹ ជាោបវ

 កខុ៍អកសរគៅរិ់អនកជណ ឺវថាវECAវអាច្ត្រវូបាៃនត ចួ្ឡនតើម្ ឬ ាៃ  ំឡណើរោរម្តងឡទៀរ ត្បសិៃឡបើ 

FAAវម្ិៃបាៃច្ប់សេវត្គប់ឡ ោះឡទ។ សកម្ាភាេនៃោរត្បមូ្ល ត្បាក់ជ្ំពាក់ ៃឹង  ំឡណើរោរម្តងឡទៀរ 

ត្សបតាមមថ ិភាពដូចត្គៅ៖វ(i) ោរោរ់បៃថយ ច្ំឡពាោះរនម្ៃ វកិកយបត្រ ឡកើរឡ ើង (ii) 

អែកជ្ំងឺអាក់ខាៃ សហត្បរិបរត ិោរជាមួ្យៃីរិវ ិ្ ី ជ្ំៃួយខាងហិរញ្ញ វរថ ុ ឬ (iii) 
អែកជ្ំងឺគ្មា ៃលកខណសម្បរត ិច្ំឡពាោះជ្ំៃួយខាងហិរញ្ញ វរថ ុ។ 

 

4.6 រត្សិិគត្ើឈ្មញភាគីទីត្ីវឬវទីភាន ក់្ររត្មូ របាក់ជណ ក់រកគ ើញថាវអនកជណ ឺមាិ កខុវសមបត្ត ិិឺ វ

 កខុវវ កិ្ ិច័យបចណគ េះជណិួបខា ហិរញ្ញ វត្ថ ុរត្ស់វLLUMC, គុិរីបស់អែកជ្ំងឺ ៃឹងត្រូវបាៃចារ់ទុក 

សត្ាប់ជ្ំៃួយខាងហិរញ្ញ វរថ ុ។  ECAវៃឹងត្រវូបាៃេយួ រទុកម្ិៃឡលើសេី ច្ំៃួៃស្ថម្សិប (30) 

នងៃខណៈឡេលដ ល LLUMCវផត ់ររជូិដណុឹ ជាោប កខុ៍អកសរវគៅរិ់អនកជណ ឺថាវECAវ

អាច្ត្រូវបាៃនត ចួ្ឡនតើម្ ឬ  ំឡណើរោរម្តងឡទៀរត្បសិៃឡបើ FAAវម្ិៃ បាៃច្ប់សេវត្គប់ឡ ោះឡទ។ 

សកម្ាភាេនៃោរទរបំណុល ៃឹង ំឡណើរោរម្តងឡទៀរ ត្សបតាម្ ស្ថថ ៃភាេ ូច្រឡៅ៖ (i) 

ោរោរ់បៃថយច្ំឡពាោះរនម្ៃ វកិកយបត្រឡកើរឡ ើង (ii) អែកជ្ំងឺ អាក់ ខាៃ 

សហត្បរិបរត ិោរជាមួ្យៃីរិវ ិ្ ីជ្ំៃួយខាងហិរញ្ញ វរថ ុវឬវ(iii) អែកជ្ំងឺគ្មា ៃលកខណសម្បរត ិ 
ច្ំឡពាោះជ្ំៃួយខាងហិរញ្ញ វរថ ុ។ 
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_____________________________________________________________________________ 

5. គៅគព ណាក៏បាិកន ុ វដឋរ និររររត្ណ លុ  វអនកជណ ឺអាចោក់ចូ ពយត្៌មាិខា ហិរញ្ញ វត្ថ ុសរមាត្់វ

ររពិចរណាគ ើជណិួបហិរញ្ញ វត្ថ ុគោបអិលគោមតាមវLLUMC FAP។  ំឡណាោះត្ស្ថយ ទងំអស់នៃជ្ំៃួយ ៃិង 

នៃោរបង់ដ លាៃេីអែកបង់កន ុងនមជាភាគីទីត្ីរត្វូតត្វបកមកគោេះរមបសិិវមលិ
ិឹ ជណិួបតត្ត្គិេះរត្ូវអាចបកមកគោេះរមប។ 
 

6. អនកជណ ឺរត្ូវបាិគ ើកទឹកចិត្តវតាមរបៈគគហទណពយរវLLUMCវិិ ទណនក់ទណិ រណ ឡាបវគដើមបីគធវ ើររ

គរៀត្ចណត្ ់របាក់គៅវLLUMC FAPវឡៅឡេលោរបង់ត្បាក់ទងំអស់ម្ិៃអាច្ឡ វ្ ើ បាៃ។ 
 

B.  វធិានការគដើមបចគច្ផ្ស្យយគោលនគោបាយននវកិកយរប្ត និង ការទាររំណុល 
 

1. សណគៅគោ ិគោបាបនិររគិត្របាក់ិិ រររត្មូ របាក់ជណ ក់គោ ិគោបាបជណិួបខា  

ហិរញ្ញ វត្ថ ុវ(FAP), ឡសច្កត ីសឡងខបភាស្ថស្ថម្ញ្ញច្ំឡពាោះ FAP, ៃិងោរដ្ឋក់ពាកយសុំជ្ំៃួយខាងហិរញ្ញ វរថ ុ (FAA) 
ៃិងត្រវូបាៃឡច្ញនាយឡដ្ឋយឡច្ញម្ុខ ៃិងអាច្ទទួលបាៃតាម្វ ិ្ ី ូច្ខាងឡត្ោម្៖ 
 

1.1   អនឡាផ្ស គៅគគហទណពយររត្ស់វLLUMCវ 

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

 

1.2 តាមរយៈទូរស័ពទ  គៅវគសវាអត្ិលិជិវLLUMCវគ ខវ(909) 651-4177 

 
1.3 តាមលិខិត គៅវគសវាអត្ិលិជិវLLUMC  

 

P.O. Box 700វ 

Loma Linda, CA 92354 

 

1.4 គដាយការតាងំសំគៅស្លា កសញ្ញញ  និងប្កដាស ឬ កូនគសៀវគៅ គៅកន ុ នបកោឋ ិសគស្ត រ្ េះអាស និ វ

ទីកត ៃិ ទទួ មរ  ់វិិ ររ ក្ោ យប ុិជជកមមនិវLLUMCវម ាិ ីរគពទយរណ អស់វកន ុ ភាមវ

តដ រត្ឹមរត្ូវិឹ ត្ណត្ិ់គសវានិម ាិ ីរគពទយ។ 
 

1.5 គដាយផ្ទទ ល់ តាមរបៈររគៅជួត្អនកផត ់ឱវាទខា ហិរញ្ញ វត្ថ ុវខុៈគព តដ ចណបាច់វជាមួបអនកវជណ ឺគៅវ

LLUMCវម ាិ ីរគពទយវិិ ររពិភាការជាមួបត្លគរ ិកបាិចត្់តាណ វគត្ើសមរមយ។ 

 

1.6 កន ុងគសច្កត ចថ្លាងននវកិកយរប្ត គ ខទូរសយពាសរមាត្់ររគសលើត្សួរអណពីជណិួបខា ហិរញ្ញ វត្ថ ុវិឹ រត្វូវ
បាិោក់ត្ញ្ច  ូផ តដរ។ 

 

C. ន័យនិយម 
 
អណ ុ គព ោក់ កយសលណ៖វ 

គព គវោតដ ត្លគរ មាន ក់អាចោក់ កយសលណសរមាត្់វជណិួបខា វហិរញ្ញ វត្ថ ុ។វគព ោក់ កយសលណចត្់កន ុ អណ ុ នលៃទីវ240វ

ប ៃ ប់េី LLUMCវគផញើរតាម ិខិត្វឬវគអ ិចរត្ូិ ិចវិូវដណុឹ ដ ់ត្លគរ ជាមួបិឹ របាប

ររុ៍និវ ក្កយបត្រត្ដណតូ្ វសរមាត្់ររពាបា វត្៉ាលត តិិឹ រត្ូវអាចពិាវគព តាមរបៈរ ៈគទសៈវវ ក្មមញ្ញ រត្ស់វ

LLUMC។ 
 
ឈ្ម ញួគពញសិទធ ិ៖ 

ឈ្ម ញួទងំឡ ោះ វLLUMCវអាចជាត្់កិចចសិាជាមួបវគដើមបីតត្ត្គ យ ើត្វិិ វគផញើរ ិខិត្វ ិខិត្ជូិដណុឹ វវ ក្កយបត្រត្វ

ិិ /ឬ របាយោរណ៍ហិរញ្ញ វរថ ុឯឡទៀរឡៅអែកជ្ំងឺ ពាក់េ័ៃធៃឹងច្ំៃួៃ ជ្ំពាក់ឡដ្ឋយអែកជ្ំងឺ 
ៃងិឡ ើម្បីទក់ទងអែកជ្ំងឺអំេីោរត្ ់ស និវ ក្កយបត្រត្មិិរិ់បាិត្ ់រត្ស់គគ។ 
 

សកមមភាពររត្ណ លុ  វ ក្មមញ្ញ វ(ECA)វ 

សកមមភាពគធវ ើគ ើ គោបវLLUMCវរស់ិឹ ត្លគរ វមាន ក់រក់ទ ិឹ ររត្ ់របាក់និវ ក្កយបត្រត្សរមាត្់

ររពាបា រ៉ា ត្់រ គៅគររមគោ ិគោបាបជណិួបខា ហិរញ្ញ វត្ថ ុរត្ស់វLLUMC គហើបអាចរមួត្ញ្ច  ូដូច

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__medical-2Dcenter.lomalindahealth.org_financial-2Dassistance-23llumc&d=DwMFaQ&c=2au6Wc4YyA9xDf1Xwd-ZHbREYaQgjsJ8ttjU4m7jy4w&r=6LZKiIydDys3SmhixGsU0A&m=mcIRcrpB-i0LSehgSlRFf_ogBhFoH6KGEI002iZ-4y4&s=BGnGcrZ73rhFlOG5To-5musg2EulTYbY4mopYYMt_3A&e=
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ខា គររមគិេះ៖វ(a) ោរលក់បំណុលរបស់បុគគលណា ាែ ក់ឡៅភាគីមួ្យឡទៀរ ឡលើកដលងដរាៃនតល់ោ៉ា ងជាក់

ច្ាស់ឡដ្ឋយច្ាប់សហេ័ៃធ ;វ(b) រយោរណ៍េ័រ៌ាៃខុសអំេីបុគគលឡៅោៃ់ោរោិល័យឥណទៃអែកឡត្បើត្បាស់; ៃិង 

(c) សកម្ាភាេមួ្យត្បឡេទដ លរម្្រវូឲ្យវមាិដណគុើរររចាត្់វឬត្លោររដូចតដ បាិត្ញ្ជជ ក់របាត្់គោប

ចាត្់សហពយ ធិ វរមួរ ណ ររឃាត្់រទពយកូិវត្ណ លុ  វត្ តុ ឹ សលណផ្ទត ច់រទពយត្ញ្ជច ណគ ើអច ិរទពយវររោក់ភាជ ត្់/ោររបឹអូស 
ោរចាប់ឡនតើម្បណត ឹងសីុវលិ បណាត លឲ្យបុគគលាែ ក់ោៃ យជាត្បធាៃបទនៃអាជាា បង្ហគ ប់របស់រុោោរឲ្យឃាត្់ទលកវ

ិិ រតឹ្អូសបករបាក់វឈ្ន  ួរត្ស់ត្លគរ គនេះ។វECA ម្ិៃរប់បញ្ច លូត្ទេយឃារ់
ទុករបស់កូៃបំណុលដ លម្ៃៃ ីរឡេទយាៃសិទធ ិៃឹងទញ យកបញ្ច លូឡៅឡត្ោម្ច្ាប់រ ឋ កន ុងៃ័យត្បាក់កនត្ម្
បាៃម្កេីោរវៃិិច្េ ័យ  ំឡណាោះត្ស្ថយ ឬោរសត្ម្បសត្មួ្ល ដ លជាប់ជ្ំពាក់ឡៅៃឹងបុគគលាែ ក់ (ឬអែក
រំណាងរបស់ឡគ)វជា ទធផ និររវរតួ្សផ្ទា  ់ខល ួិ តដ ម ាិ ីរគពទយវផត ់ររពាបា ។ 
 
គោ ិគោបាបជណិួបខា ហិរញ្ញ វត្ថ ុ៖វ 

ឡគ្មលៃឡោបាយបឡងក ើរឡដ្ឋយ LLUMCវសរមាត្់វររផត ់ជណិួបខា ហិរញ្ញ វត្ថ ុវសរមាត្់អនកជណ ឺមាិ កខុសមបត្ត ិវ

តដ សថ ិត្កន ុ ត្រមូវររជណិួបខា ហិរញ្ញ វត្ថ ុវជាពិគសសវLLUMC FAP។  
 

រកមតផនករបាក់ចណុូ នផាកន ុ វ501(r) (Internal Revenue Code)៖វ 
រមួ្ជាមួ្យវិិបយត្កមមរក់ទ ិឹ ម ាិ ីរគពទយវសត្បុ រសធម៌។ 
 
ោរេាបាលឡវជ្ាស្ថស្តសត ចំាបាច្់៖វ 

គសវាររតលរណសលខភាពដូចតដ រត្វូបាិផត ់ិិបមិយបគោបវរកមវCalifornia Welfare & Institutions Code 

§14059.5. ឡសវាគឺជាឡវជ្ាស្ថស្តសត ចំាបាច្់ ឬ ោរចំាបាច្់ខាង ឡវជ្ាស្ថស្តសត ឡៅឡេលដ លវាសម្ឡហរុនល ឡ ើម្បីោរពារជ្ីវរិ 

ោរពារោរឈឺ្ចាប់ ៃ្ៃ់ ៃ្ រ ឬ អសម្រថភាេ្ំ ឬ ឡ ើម្បីសត្ាលៃូវោរឈឺ្ចត្់ខាៃ ណ ។”វឡដ្ឋយដ កេីៃិយម្ៃ័យឡៃោះ 
គឺាៃឡសវាេិឡសស ឡៅកដៃៃងណាដ ល ាៃោរេាបាលចំាបាច្់ត្បកបឡដ្ឋយត្បសិទធ ិភាេភាេឡនេងឡទៀរ 

ដ លាៃជូ្ៃឡ ោះឡ ើយ។  ឧទហរណ៍ាៃ រមួ្៖ 1) ឡសវាវោះោរ់សំអិរសំអាងខល ៃួ ៃិង/ឬដកសម្េសេ;វ2) 

ឡសវាភាេគ្មា ៃកូៃ;វ3) ោរដកដេែក;វ4) ោរេាបាលឡត្បើត្បូងៃ;វ5) ៃីរិវវ ក្ធីរ៉ាតូ្ត្;វ 

6) ឡត្គឿងអវៈយវៈរណប/សបបៃិម្ិរតជ្ំៃួស;វ7) ាៃគេ៌ជ្ំៃួស;វឬ 8) ឡសវា ឯឡទៀរដ លសំខាៃ់សត្ាប់ 

ផ្ទសុខភាេនៃអែកជ្ំងឺ ៃិង/ឬភាេង្ហយត្សួលនៃអែកជ្ំងឺ។ 
 
គសចកត ីសគ ខត្ភាមមមញ្ញ ៖វ 
ឡសច្កត ីសឡងខបមួ្យនៃឡគ្មលៃឡោបាយជ្ំៃួយខាងហិរញ្ញ វរថ ុ ដ លង្ហយត្សួលសត្ាប់អាៃ ង្ហយត្សួលសត្ាប់យល់ 
ៃិងង្ហយត្សួលសត្ាប់ឡត្បើត្បាស់។ 

 
 
គោ ិគោបាបគសចកត ីសណអា គោ  

គសវាតលរណរតារត្ុី/ររត្ ់គោបចលេះត្នមៃ វ(C-22) 
 វ 
 

អនកអិលមយត្៖វអគគ យកត្បរិបរត ិដឹកនណម ាិ ីគពទយ,វគុៈកមាម ធិររ LLUMC; អគរនបករត្ត្ត ិត្ត្តវLLUMC, 

អៃុត្បធាិជាិ់ខពស់និហិរញ្ញ វត្ថ ុវLLUMC,វCarolynវMarovitch  

https://llu.policytech.com/docview/?docid=12669

