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គោលរំណង៖ 

លោេបំណងននលោេនលោបាយលនេះគឺលដើម្បីផ្តេ់និយម្ន័យចំល េះេកខណៈវនិិចឆ ័យ 

ដដេនឹងយកម្កល្បើ្បាស់លោយម្ជឈម្ណឌ េ Loma Linda University Medical Center Loma Linda University 

East Campus Hospital, Loma Linda University Surgical Hospital និង Loma Linda University Health 

Beaumont-Banning, និង Loma Linda University Behavioral Medicine Center (ល្ោយពីលនេះត្លៅ 

LLUBMC) លោយអនុលោម្តាម្ត្្មូ្វោរដូចមានដចងកន ុងចាប់រដឋ និង សហព័នធ  រមួ្ទងំមា្តា 501 
ននកូដ្បាក់ចំណូេនផ្ៃកន ុង (Internal Revenue Code, IRC) ននឆ្ន ំ 1986, ដូចដដេបានដកស្មួ្េ និង 

និយ័ត្កម្មលៅទីល េះ លៅល្ោម្នីត្ិ្កម្ននលោេនលោបាយោក់ត្នម្ៃ្ត្ឹម្្ត្ូវននម្នៃ ីរលពទយោេីហវ ័ញ៉ា  (California 

Hospital Fair Pricing Policies Act)។ 

ោរពាបាេជំងឺធ្ងន់ធ្ងរលៅម្នៃ ីរលពទយរដឋ  California ត្រូវតរត្ររិររត ិតាមគោលនគោបាយនិងការអនុវរតតែលចុុះ

សត្មងុនឹងចារ់រែឋ  California និង IRC មាត្តា 501(r), រមួជាមួយកិចចរត្មូវសត្មារ់គោលនគោបាយជាលាយលកខណ៍

អកសរ ផ្តល់នូវការតែទាំរញ្ច ុះរម្មៃ និងគោយសរបរុសចាំល េះអនកជំងឺដដេមានគុណសម្បត្ត ិ្គប់ 
្ោន់។ លោេនលោបាយគឺស្មាប់បំលពញតាម្ទំនួេខុស្ត្វូលពញចាប់ដបបល េះ និងផ្តេ់នូវោរពាបាេលោយសបបុ រស 
នងិោរបញុ្្េះត្នម្ៃចំល េះអនកជំងឺដដេមានគុណសម្បត្ត ិ្គប់្ោន់ខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុលៅល្ោម្េកខខណឌ និងស្ថា នភាពនន 

លោេនលោបាយ ជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុ (Financial Assistance Policy, FAP)។  

 

 វ សាលលភាពៃនគោលនគោបាយ៖ 

លោេនលោបាយទក់ទងនឹងជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុបានផ្តេ់ដេ់អនកជំងឺលោយ LLUBMC ស្មាប់លសវាលវជជស្ថស្តសត ចំបាច់។ 

សំលណើទងំអស់ស្មាប់ជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុពីអនកជំងឺ និង្កមុ្្គួស្ថរអនកជំងឺ លវជជបណឌ ិត្ ឬបុគគេិកម្នៃ ីរលពទយ 
្ត្វូដត្យកម្កលោេះ្ស្ថយកន ុងោរអនុលោម្ជាមួ្យនឹងលោេនលោបាយលនេះ។  

លោេនលោបាយលនេះោម នេិទធភាពចំល េះលសវាលវជជបណឌ ិត្ ផ្តេ់ឲ្យលៅ LLUBMCល ើយ។ 

លវជជបណឌ ិត្ពាបាេសលស្ត គ្ េះអាសននពុំដម្នជានិលោជិត្របស់ LLUBMC 
លហើយបានល្ជើសយកលោេនលោបាយោច់លោយដ ក ដដេផ្តេ់ោរបញុ្្េះត្នម្ៃចំល េះអនកជំងឺដដេោម នោរធា រ៉ា ប់រង 

ឬអនកជំងឺដដេមាន វកិ័យប័្ត្លវជជស្ថស្តសត ខពស់។ បញ្ជ ីននអនកផ្តេ់លសវា ម្ិន្ត្វូបានរ៉ា ប់រងលៅល្ោម្LLUBMC FAP 

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

 

ទសសនៈ៖  

កន ុង ម្ជាអងគោរជំលនឿមូ្េោឋ នមួ្យ LLUBMC 
ខំ្បឹងដ្បងបំលពញតាម្ត្្មូ្វោរដែទសុំខភាពរបស់អនកជំងឺលៅកន ុងត្ំបន់លសវាភូម្ិស្ថស្តសត របស់ខល នួ។  លបសកកម្ម របស់ 

LLUBMC គឺ “គែើមបីរនតនូវការផ្សព្វផ្ាយគត្បាស គលាុះររស់ត្ព្ុះគយស ូ វត្រីសទ  និង គែើមបីគ វ្ ើឲ្យមនុសសស្អា រររសិុទធ។”  

លបសកកម្មរបស់ LLUBMC រឺត្រូវបាន រង្ហា ញោ៉ា ងជាក់ចាស់តាមរយៈ FAP គនុះ។ 
ទាំនួលខុសត្រវូចមបងនិងសាំខាន់រាំផ្ុរររស់ LLUBMC គឺលដើម្បីលធ្វ ើោ៉ា ងណាថាអនកជំងឺរបស់ខល នួ 

ទទួេនូវោរដែទខំាងលវជជស្ថស្តសត លោយអាណិត្លម្តាត  ទន់លពេលវោ និង ្ត្ឹម្្ត្ូវ លោយោរគិត្ដេ់ោរសមាង ត្់ ភាពនែៃែន រូ 
និង មានោរយេ់្ពម្ប ៃ ប់ពីមានោរ្ជាបព័ត្៌មានសពវ្គប់ របស់អនកជំងឺ។ 

                                                           
 បានល្ជើសយកពលីោេនលោបាយ្បតិ្បត្ត ិោរណ៍ C-22 ម្នមជ្ឈមណឌ លគវជ្ជស្អស្តសត  សកលវទិាល័យ Loma Linda ។ 

https://medical-center.lomalindahealth.org/financial-assistance#llubmc
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LLUBMC បានផ្តេ់លសវាម្នៃ ីរលពទយដេ់អនកជំងឺដដេរស់លៅកន ុងមូ្េោឋ ន និងជុំវញិដកបរ្កងុ Loma Linda។ 

កន ុង ម្ជាសកេវទិាេ័យបល្ងៀនម្ុខវជិាជ ធ្ំៗ និងម្នៃ ីរលពទយទីបី LLUBMC ក៏បល្ម្ើកន ុង ម្ជាធ្នធាន្បចំត្ំបន់ 

ោរដែទសំ្មាប់ត្្មូ្វោរោ៉ា ងេំបាករបស់អនកជំងឺ និងទទួេោរលផ្ៃរពីម្នៃ ីរលពទយជាល្ចើនឯលទៀត្។LLUBMC 
ក៏ផ្តេ់នូវកម្ម វធិ្ីននោរពាបាេមានឯកលទសខពស់ លហើយខៃេះក៏មានគុណភាពពិលសសផ្ងដដរ។ 

លដើម្បីជួយបំលពញតាម្ត្្មូ្វោរអនកជំងឺរបស់ខល នួ LLUBMC 
បានលបតជាជ ចិត្តលដើម្បីផ្តេ់នូវសិទធ ិចំល េះកម្ម វធិ្ីជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុលៅលពេអនកជំងឺដដេោម នោរធា រ៉ា ប់រង 
និងខវេះនូវោរធា រ៉ា ប់រង និងដដេ្ត្វូោរជំនួយកន ុងោរបង់ វកិ័យប័្ត្ម្នៃ ីរលពទយ។ 
កម្ម វធិ្ីទងំលនេះមានរមួ្ទងំកម្ម វធិ្ីរ៉ា ប់រងធា ល ើងលោយរោឋ ភិបាេ 
ោរពាបាេសបបរសនិងោរបង់បញុ្្េះត្នម្ៃននោរពាបាេសបបុ ុុរសដូចដដេបានផ្តេ់ជានិយម្ន័យកន ុងករណីលនេះ។ 

កន ុងោរអនុលោម្ជាមួ្យនឹងបទបញ្ជជ នីត្ិ្កម្ោរពាបាេលវជជស្ថស្តសត សលស្ត គ្ េះអាសននសហព័នធ  និង ពេកម្ម  (Federal 

Emergency Medical Treatment and Labor Act, EMTALA), LLUBMC 
្ត្វូបានហាម្ឃាត្់ពីោរចូេរមួ្កន ុងសកម្មភាពណាមួ្យ ដដេបដងវរចិត្តបុគគេខល នួពីោរដសវ ងរកោរពាបាេខាងលវជជស្ថស្តសត  
ដូចជាោរបញ្ជជ នូវោរបង់ពី យកោឋ នសលស្ត គ្ េះអាសនន របស់អនកជំងឺ 
ម្ុននឹងោរទទួេោរពាបាេស្មាប់ស្ថា នភាពលវជជស្ថស្តសត សលស្ត គ្ េះអាសនន  ឬលោយ 
ោរអនុញ្ជញ ត្នូវសកម្មភាពននោរ្បមូ្េ្បាក់ជំ ក់ ដដេរំខានជាមួ្យនឹងផ្តេ់ លោយោម នោរ្បោន់ 
ននោរដែទលំវជជស្ថស្តសត សលស្ត គ្ េះអាសនន។ 

 

និយមន័យៃនពាកយសពទ៖ 

ចំនួនវកិកប្ត្ទូលៅ (Amount Generally Billed, AGB)៖ ្កសួងលសវារដឋករត្្មូ្វ LLUBMC 
ឲ្យបលងក ើត្នីត្ិវធិ្ីលោយតាម្រយៈល េះ អនកជំងឺមានគុណសម្បត្ត ិស្មាប់ជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុ 

ដដេនឹងម្ិន្ត្ូវលគទេុយលេើសពី AGB ស្មាប់លសវាសលស្ត គ្ េះអាសនន  និងលសវាលវជជស្ថស្តសត ចំបាច់លទៀត្ល ើយ។ 

ស្មាប់លោេបំណងននកិចចត្្មូ្វលនេះ, LLUBMC ល្ជើសយកវធិ្ីស្ថស្តសត អ គត្ដដេសំអាងលៅលេើចំនួនអា្តា 
Medicare ។ 

ោរពាបាេសបបុ រស៖ ោរពាបាេ 
សបបុ រស្ត្ូវបានផ្តេ់និយម្ន័យដេ់លសវាពាបាេស្មាកកន ុងម្នៃ ីរលពទយឬម្ិនស្មាកកន ុងម្នៃ ីរលពទយ 
្ត្វូបានផ្តេ់ដេ់អនកជំងឺណាមាន ក់ដដេមាន្បាក់ចំណូេល្ោម្ពីចំនួន 200% ននក្ម្ិត្ទេិទធភាពសហព័នធ  

និងអនកដដេបានស្ថា ប គុណសម្បត្ត ិកន ុងោរអនុលោម្ជាមួ្យកិចចត្្មូ្វដដេមានលៅកន ុង LLUBMC FAP។  

ោរបង់្បាក់ស្មាប់ោរពាបាេសបបុ រសមួ្យចំដណកលោយចុេះត្នម្ៃ៖ ោរបង់នែៃ បញុ្្េះត្នម្ៃតាម្រយៈ FAP 
រឺត្រវូបានផ្តល់អរថន័យថាជាការព្ាបាលសរបុ រសមួយចាំ តណក តែលផ្តល់ជាលទធផ្លមកព្ីការរ៉ាប់រងនន 

ោរធា រ៉ា ប់រង ដដេលបើម្ិនដូលចន េះលទ ផ្តេ់នូវោរបញុ្្េះត្នម្ៃពីអា្តាតាម្ទមាៃ ប់ធ្ម្មតារបស់ LLUBMC; គ ើយ 1) 
ត្បាថាា ចង់បានជ្ាំនួយជាមួយនឹងការរង់ វក័ិយប័្ត្ររស់គរ; 2) មានត្បាក់ចាំណូលគត្កាមព្ីចាំនួន 
350% ម្នកត្មិរទលិទទភាព្ស ព្័នធ  គ ើយនិង  
3) អាកតែលបានស្អថ រនានូវរុណសមបរត ិកន ុងោរអនុលោម្ជាមួ្យកិចចត្្មូ្វ ដដេមានលៅកន ុង LLUBMC FAP។ 

ោរគិត្្បាក់សរុប៖ ចំនួន 
គិត្្បាក់សរុបលៅឯអា្តាដដេបានស្ថា ប លពញលេញរបស់អងគោរស្មាប់ោរផ្តេ់លសវាពាបាេអនកជំងឺ 
ម្ុននឹងោរោត្់ដកលចញពី្បាក់ចំណូេ្ត្ូវបានអនុវត្តល ើង។ 

ដផ្នោរបង់្បាក់មានគុណសម្បត្ត ិ៖ គល្មាង 
ននោរបង់្បាក់បានស្ថា ប ល ើងលោយអនកជំងឺដដេមានគុណសម្បត្ត ិ្គប់្ោន់ស្មាប់ោរបង់បញុ្្េះត្នម្ៃ តាម្រយៈ 

FAP រឺត្រវូបានតញកទុកជាតផ្នការការរង់ត្បាក់មានរុណសមបរត ិត្ររ់ត្ោន់មួយ។ 
រគត្មាងម្នការរង់មានរុណសមបរត ិត្ររ់ត្ោន់នឹងោា នការរិរជាត្បាក់ការ អនុវរតគ ើងចាំគ ុះសមរុលយណាមួ្យ 

ឬទងំអស់ ដដេអនកជំងឺ/អាកធានាររបីនឹងរង់គនាុះគ ើយ។ គៅកន ចងត្ព្ឹរត ិការណ៍តែល LLUBMC 
និងអនកជំងឺ/អាកធានាមិនអាចោច់ត្ស្អច់ចាំគ ុះកិចចត្ព្មគត្ព្ៀងគៅគលើលកខខណឌ សត្មារ់រគត្មាង
ម្នការរង់មានរុណសមបរត ិត្ររ់ត្ោន់គទគនាុះ មនទ ីគព្ទយនឹងគត្រើររូមនតព្ិព្ណ៌នាកន ចងនីរិត្កមសុខភាព្និងសុវរថ ិភាព្ 
(Health & Safety Code) មាត្តា 127400 (i) គែើមបីនឹងស្អថ រនាលកខខណឌ សត្មារ់ “តផ្នការរង់សម
គ រុែូចតែលបានផ្តល់និយមន័យគៅកន ចងខរញញរត ិ។ 



ប្រគេទ៖                    លេខកូដ                                               ការប្ររ់ប្រងហិរញ្ញ វតថ ុ៖ BC-22 

                                                              ទំព័រ៖  3 នន 14 
ប្រធានរទ៖  លោេនលោបាយជំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុ 
 

 

លសចកត ីដណ ំចំល េះក្ម្ិត្ទេិទធភាពសហព័នធ  (Federal Poverty Level ,FPL) ៖លសចកត ីដណ ំ FPL 
ស្អថ រនានូវលកខណវនិិចឆ ័យរុណសមបរត ិចាំគ ុះត្បាក់ចាំណូលែុល និងទាំ ាំម្នត្រួស្អរ សត្មារ់ការព្ាបាល
សរបុ រសនិងស្អថ នភាព្កុ របង់្បាក់លោយបញុ្្េះត្នម្ៃ ដូចដដេបានពិពណ៌ លោេនលោបាយលនេះ។ លសចកត ីដណ ំ FPL 
ត្រវូបានគ វ្ ើរច្ចរបនាភាព្មតងមាា លគោយនាយកោឋ ននាយកោឋ នគសវាសុខាភិបាល និងមនុសសកិចចម្នស រែឋអាគមរកិ។  

ោរវាយត្នម្ៃលោយជំលនឿេអ ៖ ចំនួន ដដេបាន្សង់្បាប់លោយ បុគគេិក 
ោរចុេះល ម្ េះទទួេស្ថគ េ់ដដេអនកត្ំណាងឲ្យោរបា៉ា ន់ស្ថម នសម្លហត្ុផ្េ លៅនឹងត្នម្ៃពិត្្បាកដ 

គបបីនឹងបង់ស្មាប់លសវាដដេបានទទួេលោយអនកជំងឺលៅ LLUBMC។ 

បុគគេិកចុេះល ម្ េះទទួេស្ថគ េ់នឹងបលញ្ច ញោ៉ា ងអស់ពីសម្ត្ាភាពរបស់លគ 
លដើម្បីអភិវឌ្ឈនិង្សង់ម្កនូវោរវាយត្នម្ៃលោយជំលនឿេអ ; 
រ៉ាុតនតរុរគលិកចុុះគ ា្ ុះទទួលស្អគ ល់មិនអាចនឹង្បាប់ទុកជាម្ុននូវលសវាលវជជស្ថស្តសត ពិត្ 
ដដេនឹង្ត្វូបានោក់បញ្ជជ លោយលវជជបណឌ ិត្ដដេពិនិត្យពាបាេ ឬ ្បឹការរបស់អនកជំងឺល ើយ។  

 យកោឋ នលសវាអនត រជាត្ិ៖ ករណីសបបុ រសធ្ម្៌អនត រជាត្ិ្ត្ូវដត្យកម្កពិនិត្យល ើងវញិ 
និងអនុម្័ត្លោយគណៈកម្មោរម្នុសសធ្ម្៌អនត រជាត្ិលោយ្សបនឹងេកខណៈវនិិចឆ ័យននែវោិ្បចំឆ្ន ំរបស់វា 

(គសចកត ីគោងគៅ Policy ZNV-51, អត្ា្បលោជន៍អនត រជាត្ិ។) ករណីត្រូវបានព្ិនិរយស្អរជាែាី 

និងអនុម័រគោយរណៈកមាការតែលោា នរុណសមបរត ិត្ររ់ត្ោន់សត្មារ់ជ្ាំនួយខាង ិរញញ វរថ ចតាមរយៈ FAP។ 

កិចចត្្មូ្វចំល េះគុណសម្បត្ត ិជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុ LLUBMC៖ សំអាងលៅ លេើគុណសម្បត្ត ិរបស់អនកជំងឺមាន ក់ៗ ជំនួយ 

ខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុនន LLUBMC អាចត្រូវបានផ្តល់សត្មារ់ការតែទាំមនុសស្ម៌ និងការរង់សត្មារ់ការព្ាបាល
មនុសស្ម៌មួយចាំ តណកតែលរញ្ច ុះរម្មៃ។ ត្រសិនគរើជ្នមាា ក់គសា ើសុាំនូវការព្ាបាលមនុសស្ម៌ឬការរង់គោយរញ្ច ុះរម្មៃ 

គ ើយអាក់ខាននឹងផ្តេ់ព័ត្៌មានដដេសម្លហត្ុផ្េ ឬចំបាច់ស្មាប់ LLUBMC ឲ្យលធ្វ ើោរសល្ម្ច LLUBMC 
អាចរប់ទុកថាជាោរបរជ័យកន ុងោរលធ្វ ើោរសល្ម្ចរបស់ខល នួ។ 
ជនួំយខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុអាច្ត្វូបានបដិលសធ្លៅលពេអនកជំងឺ/ជ្នមានទាំនួលខុសត្រូវមិនមានរុណសមបរត ិត្ររ់ត្ោន់សត្មារ់ 

គុណសម្បត្ត ិត្្មូ្វលោយ LLUBMC FAP។ 

លសវាលវជជស្ថស្តសត ចំបាច់៖ ជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុលៅល្ោម្លោេនលោបាយនឹងអនុវត្តលៅលេើលសវាសុខភាពផ្ល វូចិត្តលវជជស្ថស្តសត  
(គសវាចិរតស្អស្តសត )។  គសវាតែលសត្មារ់ផាសុខភាព្ររស់អាកជ្ាំងឺ និង/ឬភាព្ង្ហយត្សួលររស់អាកជ្ាំងឺ

រឺមិនអាចររ់ទុកថាជាគវជ្ជស្អស្តសតចាំបាច់គ ើយ។ 

្គួស្ថររបស់អនកជំងឺ៖ កតាត ខាងល្ោម្លនេះនឹងយកម្កអនុវត្តចំល េះករណីទងំអស់ ដដេសា ិត្លៅល្ោម្ LLUBMC 

FAP៖ 

1. ស្មាប់ជនដដេមានអាយុ 18 ឆ្ា ាំនិងចស់ជាង ជារត ីឬត្រព្នធ  ម្ែរូរមួគរ ោឋ ន ែូចតែលបានផ្តល់
ជានិយមន័យមាត្តា 297 ម្នកូែត្រួស្អររែឋកាលី វ ័ញ៉ា  (California Family Code) និងកូនៗកន ចង
រនទ ចកតែលមានអាយុគត្កាម 21 ឆ្ា ាំ គទុះជាគររស់គៅកន ចងផ្ទុះឬអរ់។ 

     1.1  នដគូកន ុងផ្ៃេះជាមួ្យោន ៖ ភាពនដគូកន ុងផ្ៃេះជាមួ្យោន  នឹង្ត្វូបានបលងក ើត្ល ើងកន ុងរដឋ California 
គៅគព្លរុរគលទាំងព្ីរររូោក់ កយនូវគសចកត ីត្រកាសម្នភាព្ជាម្ែរូកន ចងផ្ទុះ ជាមួយោា  
(Declaration of Domestic Partnership) ជាមួយរែឋគលខា្ិការ អនុគលាមគៅនឹងត្កសួងគនុះ 

និងគៅគព្លោក់ កយ ត្រការទាំងឡាយខាងល្ោម្គឺជួបតាម្ត្្មូ្វោរ៖ 

a. បុគគេទងំពីររបូមានេំលៅោឋ នរមួ្ោន ។ 

b. បុគគេមួ្យរបូៗលនេះម្ិនបានលរៀបោរជាមួ្យនឹងោន លទ ឬ 

ក៏ជាសមាជិកជានដគូកន ុងផ្ៃេះជាមួ្យជនណាលផ្សងលទៀត្ ម្ិន្ត្វូបានផ្តត ច់ រំោយលចេ ឬ 
 វនិិចឆ ័យទុកថាជាលមាៈៈ។ 

c. ម្នុសសពីរ ក់ដដេម្ិនជាប់ជាស្ថច់្ម្ 

កន ុងវធិ្ីណាមួ្យដដេប ក្ រពួកលគពីោរលរៀបោរជាមួ្យនឹងោន លៅកន ុងរដឋលនេះ។ 

d. បុគគេទងំពីររបូមានអាយុោ៉ា ងលហាចណាស់ 18 ឆ្ា ាំ។ 

e.  កតាត មួ្យននកតាត ខាងល្ោម្៖   

1)  បុគគេទងំពីររបូគឺជាសមាជិកមានលភទដូចោន ។ 

2)  បុគគេ់មាន ក់ 

ឬទងំពីរ ក់ដដេមានគុណសម្បត្ត ិ្គប់្ោន់លៅនឹងេកខណវនិិចឆ ័យលៅល្ោម្



ប្រគេទ៖                    លេខកូដ                                               ការប្ររ់ប្រងហិរញ្ញ វតថ ុ៖ BC-22 

                                                              ទំព័រ៖  4 នន 14 
ប្រធានរទ៖  លោេនលោបាយជំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុ 
 

 

ចំណងលជើង Title II ម្នត្កិរយរញញ រត ិ សនត ិសុខ សងគម (Social Security Act) 
ែូចតែលបានផ្តល់អរថន័យគៅគត្កាមគៅ កន ចងមាត្តា 42 U.S.C. មាត្តា 402(a) 
សត្មារ់អរថត្រគោជ្ន៍ការធានា រ៉ា រ់រងអាកមានអាយុចំណាស់។  
លទេះជាមាន្បោរឯលទៀត្ននមា្តាលនេះកត ី 
បុគគេដដេមានលភទផ្ទ ុយម្ិនអាចរប់ទុកជាភាពជានដគូរមួ្លគហោឋ ន 

លេើកដេងដត្បុគគេមាន ក់ ឬទងំពីរ ក់មានអាយុលេើសពី 62។  

   f. បុគគេទងំពីរ ក់មានសម្ត្ាភាពននោរសល្ម្ចភារកិចចជានដគូកន ុងលគហោឋ ន។ 

2. ស្មាប់បុគគេមានអាយុល្ោម្ 18 ឆ្ា ាំ កន ចងនាមជាឪព្ុកឬមាត យ អាកគមើលតែទាំតែលជាញរិសនាត ន 

និងគកាងមានអាយុគត្កាម 21 ឆ្ា ាំកន ចងនាមជាឪព្ុកឬមាត យឬញរិសនាត ន។ 

A. ទំនួលខុសប្តវូៃនអ្នកជំងឺទូគៅ 

1. ជាសុចរតិ្ភាព៖ 

អនកជំងឺ្ត្ូវដត្ដត្មានចិត្តលទៀង្ត្ង់លោយឥត្ោក់ោម្លៅលពេផ្តេ់ព័ត្ឥមានទងំអស់ដដេបានលសន ើ

សុំលោយ LLUBMC ជាដផ្នកននដំលណើរោរននោរល្ជើសដសវ ងរកជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុ។ 

អនកជំងឺ្ត្ូវបានត្្មូ្វឲ្យផ្តេ់ឯកស្ថរប ា្ ញគុណសម្បត្ត ិសម្លហត្ុ ស្មាប់ោររ៉ា ប់ រងជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុ 

តាម្រយៈកម្ម វធិ្ីរ៉ា ប់រងរោឋ ភិបាេ ឬ LLUBMC FAP។ សុចរតិ្ភាព និងត្្មូ្វោរបលញ្ច ញព័ត្៌មាន 

និង/ឬឯកស្អររត្មូវោ៉ា ងគព្ញគលញ។ 

2. លដើម្បីចូេរមួ្ោ៉ា ងសកម្មនិងបំលពញោរល្ជើសដសវ ងរកខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុ៖ អនកជំងឺោម នោរធា រ៉ា ប់រង 

និងអស់អនកដដេលសន ើសុំជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុនឹង្ត្ូវបានត្្មូ្វឲ្យបំពញ FAB មួយ។ មុននឹងចកគចញព្ី 
LLUBMC អនកជំងឺ្ត្ូវដត្បញ្ជជ ក់ថាលត្ើព័ត្៌មាន ឬឯកស្ថរបដនាម្ណាដដេខល នួ្ត្ូវដត្ោក់បញ្្េូលៅ 
LLUBMC។ អនកជំងឺចូេរមួ្ទទួេខុស្ត្ូវស្មាប់ោរយេ់ដឹង 

និងោរអនុវត្តជាមួ្យនឹងកំណត្់នែងននោរបំលពញឯកស្ថររបស់ LLUBMC 
ឬកម្ម វធិ្ីជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុឯលទៀត្។ 

3. លដើម្បីបង់ត្នម្ៃស្មាប់្បាក់លចញពីលហាល ៉ា ត្្មូ្វណាមួ្យឬទងំអស់៖ 

អនកជំងឺ្ត្ូវដត្រំពឹងទុកនឹង្ត្ូវបានត្្មូ្វឲ្យបង់ចំនួនណាមួ្យ 
ឬចំនួនទងំអស់ដដេខល នួ្ត្វូដត្បង់កន ុងលពេទទួេសវាពាបាេ។ 
ចំនួនដដេបានដែៃងដដេគបបីនឹងបង់មានរមួ្ទងំ ប៉ាុដនតពុំមានក្ម្ិត្ចំល េះ៖  

3.1 ោរបង់ រង 

3.2 ្បាក់ដកបង់ 

3.3 ្បាក់កក់ 

3.4 Medi-Cal/ចាំនួនចូលរមួម្នរម្មៃ Medicaid  

3.5 ោរវាយត្នម្ៃលោយជំលនឿេអ  

4. លដើម្បីដចករំដេកទំនួេខុស្ត្ូវស្មាប់ោរពាបាេលៅម្នៃ ីលពទយ៖ 

អនកជំងឺមាន ក់ៗចូេរមួ្ទំនូេខុស្ត្វូស្មាប់ោរពាបាេលៅម្នៃ ីលពទយដដេខល នួទទួេ។ 
លនេះមានរមួ្ទងំោរតាម្ោនកន ុងោរទទួេថាន លំវជជបញ្ជជ  
ឬោរដែទលំវជជស្ថស្តសត ល្ោយពីោរលចញពីម្នៃ ីលពទយ។ 
អនកជំងឺក៏ចូេរមួ្ទទួេខុស្ត្វូលដើម្បីបញ្ជជ ក់ថាោរលរៀបចំស្មាប់ោរលោេះ្ស្ថយគណនីរបស់អនកជំងឺ្ត្វូ
បានបញ្ច ប់។ វាសំខាន់ណាស់ដដេអនកជំងឺមាន ក់ៗឬអនកត្ំណាង្គួស្ថររបស់ខល នួចូេសហោរ 

និងទំ ក់ទំនងជាមួ្យ បុគគេិករបស់ LLUBMC 
កន ុងអំ ុងលពេនិងល្ោយពីលពេលសវា្ត្វូបានលធ្វ ើរចួលហើយ។ 

 

B. ដំគណើរការ និងទំនួលខុសប្តវូមនទ ីរគពទយ 

1. គុណសម្បត្ត ិល្ោម្ LLUBMC FAP 
រឺត្រវូបានផ្តល់ែល់អាកជ្ាំងឺណាក៏គោយតែលត្បាក់ចាំណូលម្នត្រួស្អរររស់ខល នួមានចាំនួនរិចជាង 350% 



ប្រគេទ៖                    លេខកូដ                                               ការប្ររ់ប្រងហិរញ្ញ វតថ ុ៖ BC-22 

                                                              ទំព័រ៖  5 នន 14 
ប្រធានរទ៖  លោេនលោបាយជំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុ 
 

 
ម្នកត្មិរទលិទទភាព្ស ព្័នធ  ត្រសិនគរើមិនត្រវូបានរ៉ា រ់រងគោយការធា រ៉ា ប់រងភាគីទីបី 
ឬ្បសិន្ត្វូបានរ៉ា ប់រងលោយោរធា រ៉ា ប់រងភាគីទីបី ដដេពុំម្កពីេទធផ្េននោរបង់ត្នម្ៃទងំ 
្សងុននគណនី។ 

2. LLUMBC FAB ល្បើោរោក់ កយសំុអនកជំងឺរបួរមួ្ដត្មួ្យស្មាប់ទងំោរពាបាេម្នុសសធ្ម្៌ 

លពញលេញនិងោរបង់នែៃោរបញុ្្េះត្នម្ៃ។ 
ដំលណើរោរ្ត្ូវបានរច លដើម្បីផ្តេ់ដេ់អនកោក់ កយសុំមាន ក់ៗនូវឱោសទទួេអត្ា្បលោជន៍ជំនួយខាង
ហិរញ្ញ វត្ថ ុចំនួនអត្ិបរមិា ដដេពួកលគអាចមានគុណសម្បត្ត ិ្គប់្ោន់នឹងទទួេ។ 

 កយោក់សុំជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុ (Financial Assistance Application ,FAA) 
ផ្តល់អាកជ្ាំងឺនូវព្័រ៌មានចំបាច់ស្មាប់ោរសល្ម្ចនូវគុណសម្បត្ត ិរបស់អនកជំងឺលោយម្នៃ ីលពទយលហើយព័

ត្មានដបបល េះ 
នឹង្ត្វូបានល្បើ្បាស់លដើម្បីផ្តេ់គុណសម្បត្ត ិដេ់អនកត្ំណាងអនកជំងឺឬ្គួស្ថរស្មាប់ោររ៉ា ប់រងចំនួនអត្ិ

បរមិា ដដេមានជូនតាម្រយៈកម្ម វធិ្ី និង/ឬគៅគត្កាម LLUBMC FAP។ 

3. អនកជំងឺដដេមានគុណសម្បត្ត ិ្គប់្ោន់អាចមានសិទធិនិងអាចោក់ កយស្មាប់ LLUBMC FAP 
គស្អយការអនុវរតតាមគសចកត ីតណនាាំការោក់ កយសុាំ និងការត្រឹងតត្រងសមគ រុផ្លទាំងអស់ គែើមបីផ្តល់ 

LLUBMC ជាមួ្យនឹងឯកស្ថរនិងព័ត្៌មានននោររ៉ា ប់រងអត្ា្បលោជន៍សុខភាពតាម្រលបៀបមួ្យដដេ 

LLUBMC អាចលធ្វ ើោរសល្ម្ចចិត្តស្មាប់ គុណសម្បត្ត ិរបស់អនកជំងឺលៅល្ោម្កម្ម វធិ្ី្ត្ឹម្្ត្ូវ។ 

គុណសម្បត្ត ិដត្មួ្យគត្់ពុំដម្នជាសិទធ ិចំល េះគុណសម្បត្ត ិលៅល្ោម្ LLUBMC FAP គ ើយ។ 
LLUBMC ្ត្វូដត្បំលពញដំលណើរោរននោរវាយត្នម្ៃអនកោក់ កយសុំ 

និងសល្ម្ចនូវគុណសម្បត្ត ិម្ុននឹងោរពាបាេសបបរសធ្ម្៌ឬោរបង់ោរបញុ្្េះត្នម្ៃ្ត្វូបានផ្តេ់ឲ្យល េះ
លទ។ 

4. LLUBMC FAP ពឹងដផ្អកលៅលេើោរចូេសហោរននអនកជំងឺមាន ក់ៗ ដដេមានគុណសម្បត្ត ិស្មាប់

ជំនួយលពញលេញ ឬមួ្យចំដណកល ើយ។ 

លដើម្បីចត់្ដចងនូវោរទទួេព័ត្៌មានខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុ្ត្ឹម្្ត្វូនិងទន់លពេលវោ LLUBMC នឹងល្បើ 
FAA។ អាកជ្ាំងឺត្ររ់ររូតែលមិនអាចរង្ហា ញនូវការរ៉ា រ់រងខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុលោយអនកធា ភាគីទីបីបាន 

នឹង្ត្វូបានផ្តេ់ឱោសលដើម្បីបំលពញ FAA។  

5. អនកជំងឺដដេោម នោរធា រ៉ា ប់រងក៏នឹង្ត្វូបានផ្តេ់ជាព័ត្៌មាន ជំនួយ និង 

េិខិត្បញ្ជ នូលៅកម្ម វធិ្ីរោឋ ភិបាេដដេលគអាចមានគុណសម្បត្ត ិ្គប់្ោន់ 

និងផ្តេ់ព័ត្៌មានទក់ទងនឹងោរធា រ៉ា ប់រងតាម្រយៈ Covered California។ 
អាកជ្ាំងឺតែលោា នការធានារ៉ា រ់រងក៏នឹងត្រវូបានផ្តល់ជាព្័រ៌មាន
ទាំនាក់ទាំនងសត្មារ់កមា វ ិ្ ីជ្ាំនួយខាងចារ់អាកគត្រើត្បាស់តាមមូលោឋ ន តែលអាចជួ្យអាក
ជ្ាំងឺតែលោា នការធានារ៉ា រ់រងតែលទទួលបានការរ៉ា រ់រង។  

6. អនកជំងឺោម នោរធា រ៉ា ប់រងដដេ្បាក់ចំណូេរបស់ខល នូមានក្ម្ិត្ល្ោម្ 350% ម្នកត្មិរលិទធភាព្
ស ព្័នធ  គ ើយតែលខល នួជារ់ជ្ាំ ក់នូវចាំនួនត្បាក់ទរលុយរនាទ រ់ព្ីការធានារ៉ា រ់រង
ររស់ខល នួបានរង់រចួគៅគ ើយ ក៏អាចមានរុណសមបរត ិត្ររ់ត្ោន់សត្មារ់ជ្ាំនួយខាង ិរញញ វរថ ច ។ 

អាកជ្ាំងឺណាមាា ក់តែលគសា ើសុាំជ្ាំនួយខាង ិរញញ វរថ ចនឹងត្រូវបានគសា ើសុាំឲ្យបំលពញទ្ម្ង់ FAA។  

7. FAA ្ត្វូដត្បំលពញោ៉ា ងឆ្ប់រហ័ស 

ខណៈលពេដដេមានោរប ា្ ញថាអនកជំងឺអាច្ត្វូោរជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុ។ 
ទ្ម្ង់ននោរោក់ កយសំុអាច្ត្វូបានបំលពញម្ុននឹងលសវា កន ុងអំ ុងោរស្ថន ក់កន ុងម្នៃ ីលពទយ 
ឬល្ោយពីលសវា្ត្វូបានបំលពញ និងលៅលពេអនកជំងឺ្ត្វូបានបលញ្ច ញពី 
ម្នៃ ីលពទយ។ 

8. ោរបំលពញ FAA ផ្តេ់៖ 

8.1 ព័ត្មានចំបាច់ស្មាប់LLUBMC 
លដើម្បីសល្ម្ច្បសិនលបើអនកជំងឺមាន្បាក់ចំណូេ្គប់្ោន់លដើម្បីនឹងបង់ស្មាប់លសវា; 

8.2 ឯកស្ថរចំបាច់កន ុងោរសល្ម្ចគុណសម្បត្ត ិស្មាប់់ជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុ; និង  

8.3 បញ្ជ ីសវនកម្មកត្់្តានូវោរលបតជាា ចិត្តរបស់ LLUBMC កន ុងោរផ្តេ់ជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុ។ 
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9. ប៉ាុដនត   កយសំុ FAA ម្ិនត្្មូ្វ្ត្វូដត្បញ្ច ប់លទ ្បសិនលបើ LLUBMC កន ុងឆ ៃ នុសិទធឯកឆ័នៃ របស់លគ 

សល្ម្ចថាមានព័ត្៌មាន្គប់្ោន់ខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់អនកជំងឺ 
ដដេពួកលគអាចលធ្វ ើោរសល្ម្ចចិត្តគុណសម្បត្ត ិជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុមួ្យ។ (សូម្លម្ើេមា្តា E. 

ោេៈលទសៈោរពាបាេម្នុសសធ្ម្៌ពិលសស (Special Charity Care Circumstances) 

 

C. រុណសមបតតិ៖ ការពាបាលមនុសសធម៌គពញគលញ និងការពាបាលមនុសសធម៌រញុ្្ុះ តៃមៃ៖ 

1. គុណសម្បត្ត ិ ស្មាប់ជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុចំល េះោរបង់បញុ្្េះត្នម្ៃឬលពញលេញ 

្ត្វូដត្បានសល្ម្ចដត្ពីសម្ត្ាភាពននោរបង់របស់អនកត្ំណាងនន្គួស្ថរ និង/ឬររស់អាកជ្ាំងឺរ៉ាុគណាណ ុះ។  
រុណសមបរត ិសត្មារ់ជ្ាំនួយខាង ិរញញ វរថ ចមិនត្រវូបានសាំអាងគៅគលើ អាយុ គភទ អរតសញ្ញញ ណគភទ 
ជ្គត្មើសគភទ ជារិត្រព្័នុធ ជាត្ិកំលណើត្ ស្ថា នភាពយុទធជន ពិោរភាព ឬ ស្ថស ល ើយ។ 
ខណៈដដេជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុម្ិន្ត្វូបានផ្តេ់ឲ្យ លោយសំអាងលៅោរទំលនើងចិត្ត ឬ  

ោរ្បោន់ LLUBMC លដើម្បីរការទុកនូវោរវនិិចឆ ័យលពញលេញ ទូទត្់ជាមួ្យនឹងចាប់ និយ័ត្កម្ម 

លដើម្បីស្ថា ប េកខណវនិិចឆ ័យនិងសល្ម្ចលៅលពេអនកជំងឺបានផ្តេ់ជាភសត ុ តាងគុណសម្បត្ត ិ្គប់្ោន់ស
្មាប់ជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុ។ 

2. LLUBMC នឹងផ្តេ់ជំនួយលោយផ្តៃ េ់កន ុងអំ ុងលពេចុេះល ម្ េះអនកជំងឺឬអនកត្ំណាងនន្គួស្ថររបស់លគ 

លដើម្បីចត់្ដចងោរបំលពញនន FAA។ ការរញចរ់ម្ន FAA និងការោក់រញ្លូនូវព្័រ៌មាន
រត្មរ់រត្មូវទាំងអស់ នឹងអាចរត្មូវនូវោរស្ថា ប គុណសម្បត្ត ិ ស្មាប់ជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុ។ 

3. ោរទទួេស្ថគ េ់ថា LLUBMC 
ផ្តេ់វុេល មូ្ននោរពាបាេសលស្ត គ្ េះអាសនននិងជាប ៃ ន់លោយក្ម្ិត្ធ្ងន់ធ្ងរទប លៅោន់សហគម្ន៍ 

ោរ្បឹងដ្បង្ត្វូបានលធ្វ ើល ើង លដើម្បីោត្់បនាយបនទ ុកននោរោក់ កយសុំលៅកន ុងករណីមួ្យ្បលភទ។ 
ែវីលបើត្នម្ៃស្មាប់ោរដែទលំវជជស្ថស្តសត សលស្ត គ្ េះអាសននអាចដូចមានត្នម្ៃខពស់ 
ករណីដបបល េះគឺពុំសូវមានល្ចើនដូចជាោរលៅពាបាេតូ្ចៗឯលទៀត្។ 

លៅលពេមានោរលៅជួបពាបាេសលស្ត គ្ េះអាសនន  ឬប ៃ ន់ដដេមានត្នម្ៃត្ិចជាង $5,000, 
អនកត្ំណាងអនកជំងឺឬ្គួស្ថរអាចត្្មូ្វឲ្យោក់បញ្្េូទ្ម្ង់ FAA បំលពញនិងចុេះហត្ាលេខារចួលហើយ។ 

ពនធនិវត្តន៍ ឬកនទ ុយដសកែមីលថាម ងនឹងម្ិន្ត្ូវត្្មូ្វកន ុងករណីទងំលនេះល ើយ។ ប៉ាុដនត  
កន ុងករណីននោរទរេុយហួសពីចំនួន $5,000 អនកត្ំណាងអនកជំងឺ 

ឬ្គួស្ថរ្ត្ូវដត្ផ្តេ់ជាភសត ុ តាងននឯកស្ថរ្បាក់ចំណូេ កន ុងទ្ម្ង់នននិវត្តន៍ពនធសហព័នធ  
ឬសំលៅននកនទ ុយដសកែមីោ៉ា ងលហាចណាស់ពីរ។ 

4. ្បដហេជាចំបាច់ស្មាប់ អនកត្ំណាងរបស់អនកជំងឺ និង/ឬត្រួស្អរទីរាំផ្ុរផ្តល់ឯកស្អរោាំត្ទគៅ 
LLUBMC។ លសចកត ីដណ ំស្មាប់ោរោក់បញ្្េូនិងឯកស្ថរោំ្ទ 

នឹង្ត្វូបានផ្តេ់ដេ់អនកជំងឺលៅលពេដដេ FAA ត្រវូបានរញចរ់។ អាករាំណាងអាកជ្ាំងឺនិង/ឬ 

ត្រួស្អរតែលគសា ើសំុជំនួយ លដើម្បីបំលពញតាម្ត្្មូ្វោរខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់លគលៅោន់ LLUBMC 
នឹងបលញ្ច ញសម្ត្ាភាពសម្លហត្ុផ្េទងំអស់លដើម្បីផ្តេ់ជាព័ត្៌មានចំបាច់ស្មាប់ LLUBMC 
លដើម្បីមានោរសល្ម្ចគុណសម្បត្ត ិ ជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុ។ FAA និងឯកស្អររតនថមនានា ត្រវូបានោក់

រញ្លូគៅការោិល័យ ណិជ្ជកមាអាកជំងឺ។ 
ទីកដនៃងននោរោិេ័យលនេះនឹងចងអ ុេោ៉ា ងជាក់ចាស់លៅលេើលសចកត ីដណ ំននោរោក់ កយសុំ។  

5. LLUBMC នឹងផ្្ុតេ់ដេ់បុគគេិកដដេ្ត្ូវបានបងវ ឹកបងវ ឺន ឲ្យពិនិត្យ FAA សត្មារ់ការរាំគព្ញ
ចរ់សព្វត្ររ់និងភាព្ត្រឹមត្រូវ។ ការព្ិនិរយការោក់ កយសុាំនឹងត្រវូបានសគត្មចោ៉ា ងឆ្រ់រ ័ស 
លោយគិត្គូរអំពីត្្មូ្វរបស់អនកជំងឺស្មាប់ោរលឆៃ ើយត្បលទៀងទត្់។ 

6. កតាត ដដេ្ត្ូវបានយកម្កវនិិចឆ ័យលៅលពេសល្ម្ចថាលត្ើបុគគេមាន ក់មានគុណសម្បត្ត ិស្មាប់ជំនួយ

  ខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុអនុលោម្ចំល េះលោេនលោបាយអាចរមួ្មាន៖ 

6.1  ត្បាក់ចាំណូលត្រួស្អរសាំអាងគៅគលើនិវរតន៍ព្នធស ព្័នធ  កនទ ចយតសកែាីែ្លមាង ឬ 

ព័ត្៌មានជាប់ ក់ព័នធឯលទៀត្ បានផ្តេ់ឲ្យអនកជំងឺកន ុងអវត្តមានលែៃើងលៅកន ុងឯកស្ថរ; និង 

6.2  ទំហំ្គួស្ថរ 

7. គុណសម្បត្ត ិចំល េះជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុនឹងអាចផ្តេ់ឲ្យ ស្មាប់ោរដែទមំ្នុសសធ្ម្៌ ឬោរបង់បញុ្្េះត្នម្ៃ 

គឺសំអាងលៅលេើ ក្ម្ិត្គុណសម្បត្ត ិ 



ប្រគេទ៖                    លេខកូដ                                               ការប្ររ់ប្រងហិរញ្ញ វតថ ុ៖ BC-22 

                                                              ទំព័រ៖  7 នន 14 
ប្រធានរទ៖  លោេនលោបាយជំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុ 
 

 

អនកត្ំណាងអនកជំងឺឬ្គួស្ថរដូចដដេបានផ្តេ់ជានិយម្ន័យលៅកន ុងេកខណវនិិចឆ ័យនន FAP គនុះ។ 
ការសគត្មចជ្ាំនួយខាង ិរញញ វរថ ចនឹងត្រូវបានគ វ្ ើគ ើងតរតាមរយៈបុគគេិកបានអនុញ្ជញ ត្លោយ 
LLUBMC អនុលោម្លៅនឹងក្ម្ិត្ននោរអនុញ្ជញ ត្លៅខាងល្ោម្៖ 

7.1  យកននោរោិេ័យ ណិជជកម្មអនកជំងឺ (Patient Business Office)៖ គណនីត្ិចជាង 
$50,000 

7.2 ្បធានននោរោិេ័យ ណិជជកម្មអនកជំងឺ (Patient Business Office)៖  

  គណនីត្ិចជាង $100,000 

7.3  យក្បត្ិបត្ត ិននោរោិេ័យ ណិជជកម្មអនកជំងឺ (Business Office)៖ គណនីត្ិចជាង  
$250,000 

7.4 អនុ្បធាន, ខួរត្បាក់ជ្ាំនួយ៖  គណនីយល្ចើនជាង $250,000 

8.  ោេណាបានសល្ម្ចរចួលហើយ 

គុណសម្បត្ត ិជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុនឹងអនុវត្តលៅលសវានិងោេបរលិចឆទលសវាជាក់ចាស់   
ដដេោរោក់ កយសំុ្ត្វូបានលធ្វ ើល ើងលោយអនកត្ំណាងអនកជំងឺ និង/ឬ ្គួស្ថររបស់អនកជំងឺ។ 
លៅកន ុងករណីននោរបនតនូវោរពាបាេ ក់ព័នធ លៅនឹងោរវនិិចឆ ័យអនកជំងឺដដេត្្មូ្វនូវលសវាជាេំោប់

េំលោយ លសវា ក់ព័នធ  LLUBMC, លៅចំល េះោរវនិិចឆ ័យដត្មួ្យគត្់របស់វា 

អាចអនុវត្តលៅលេើពាបាេជាបនតប ៃ ប់ 
កន ុង ម្ជាករណីមួ្យដដេលៅកន ុងល េះគុណសម្បត្ត ិអាចយកអនុវត្តលៅលសវាជាេំោប់េំលោយ ក់ព័នធ

ទងំអស់្ត្វូបានផ្តេ់LLUBMC។ 

គណនីមាន្បាក់ជំ ក់យូរអដងវងននអនកជំងឺមានជាម្ុនរចួជាល្សចឯលទៀត្ លៅលពេននោរសល្ម្ច 

ននគុណសម្បត្ត ិលោយ LLUBMC 
នឹង្ត្វូបានោក់បញ្្េូថាមានគុណសម្បត្ត ិ្គប់្ោន់ស្មាប់ោរសរលសរបិទ 

លៅកន ុងោរវនិិចឆ ័យដត្ម្តងនន ោរ្គប់្គងLLUBMC។ 

9. ទំនួេខុស្ត្វូរបស់អនកជំងឺស្មាប់ោរដចករំដេកននត្នម្ៃោរបង់ស្មាប់ Medi-Cal/Medicaid 
នឹងម្ិន្ត្ូវេប់លចេ លៅល្ោម្ោេៈលទសៈណាមួ្យ។ ប៉ាុដនត , 
ប ៃ ប់ពីោរ្បមូ្េ្បាក់ជំ ក់ននចំដណកននោរដចករំដេកត្នម្ៃរបស់អនកជំងឺ ោរោម នោរធា រ៉ា ប់រង 

និងោរលៅជាប់ជំ ក់ម្ិនទន់បានបង់សងឯណាលទៀត្ទក់ទងលៅនឹងោរដចករំដេកោរបង់ Medi-

Cal/Medicaid អនកជំងឺអាច្ត្វូបានរប់ទុកជាស្មាប់ោរពាបាេម្នុសសធ្ម្៌។ 

10. អនកជំងឺដដេសា ិត្កន ុងក្ម្ិត្ 201% និង 350% របស់ FPL នឹងម្ិនបង់លេើេពីចំនួនដដេ Medicare 
នឹងបង់តាម្ធ្ម្មតាស្មាប់លសវា្ចំដដេៗ្សលដៀងោន ល ើយ។ 
លនេះនឹងអនុវត្តលៅលេើោរពាបាេស្ថន ក់កន ុងម្នៃ ីរលពទយ ល្ៅម្នៃ ីរលពទយ លសវា្ចំដដេៗ និង 

សលស្ត គ្ េះអាសនន ដដេចត្់ទុកថាជាលវជជស្ថស្តសត ទងំអស់លោយ LLUBMC។ 

11.  អនកជំងឺមានគុណសម្បត្ត ិ FAP ្ត្វូបានលគទរេុយត្ិចជាងត្នម្ៃទងំដុំ។  

 

D. ការពាបាលមនុសសធម៌គពញគលញ និងរញុ្្ុះតៃមៃ - កប្មិតរុណសមបតតិប្បាក់ចំណូល អ្នកជំងឺោា នការធានារ៉ា រ់រង 

 

1. ្បសិនលបើ្បាក់ចំណូេ្គួស្ថរននអនកជំងឺដដេោម នោរធា រ៉ា ប់រងមានចំនួនត្ិចជាង 200% 

ឬត្ិចជាងក្ម្ិត្្បាក់ចំណូេ្កី្កដដេបានស្ថា ប ល ើង សំអាងលៅលេើលសចកត ីដណ ំ FPL បចុ្បបនន , 

លហើយអនកជំងឺមានគុណសម្បត្ត ិ្សបតាម្កិចចត្្មូ្វននជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុ 
អនកជំងឺមានគុណសម្បត្ត ិស្មាប់ោរពាបាេម្នុសសធ្ម្៌លពញលេញ។  

2. ្បសិនលបើ្បាក់ចំណូេ្គួស្ថរននអនកជំងឺមានចំនួនត្ិចជាង 201% និង 350% 
ឬត្ិចជាងក្ម្ិត្្បាក់ចំណូេ្កី្កដដេបានស្ថា ប ល ើង សំអាងលៅលេើលសចកត ីដណ ំ FPL បចុ្បបនន , 

លហើយអនកជំងឺមានគុណសម្បត្ត ិ្សបតាម្កិចចត្្មូ្វននជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុ អនកជំងឺមាន 
គុណសម្បត្ត ិស្មាប់ោរពាបាេម្នុសសធ្ម្៌ លពញលេញ។ 



ប្រគេទ៖                    លេខកូដ                                               ការប្ររ់ប្រងហិរញ្ញ វតថ ុ៖ BC-22 

                                                              ទំព័រ៖  8 នន 14 
ប្រធានរទ៖  លោេនលោបាយជំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុ 
 

 

2.1 ្បសិនលបើលសវាម្ិន្ត្ូវបានរ៉ា ប់រងលោយអនកបង់ភាគីទីបីណាមួ្យ 

លដើម្បីឲ្យអនកជំងឺតាម្ធ្ម្មតានឹងមានទំនួេខុស្ត្វូស្មាប់ោរទរ្បាក់បង់សង់លពញចំនួន 

ទំនួេខុស្ត្វូននោរបង់្បាក់របស់អនកជំងឺនឹងជាចំដណកភាគរយននចំនួនរបស់ Medicare 
(អា្តាននោរបង់លពញលេញលោយ Medicare ឧ. សនៃសសន៍្បាក់ឈ្ន េួ IME (Indirect 

Medical Expenses), DME (Direct Medical Expenses) ។េ។ 

និងទំនួេខុស្ត្វូោរបង់របស់អនកជំងឺ) កម្ម វធិ្ី Medicare 
នឹង្ត្វូបានបង់ស្មាប់លសវារចួជាល្សច ្បសិនលបើអនកជំងឺគឺជាអនកទទួេអត្ា្បលោជន៍ 

Medicare ។ ភាពភាគរយពិត្្ត្វូបានបង់លោយអនកជំងឺមាន ក់ៗ 

គបបីនឹង្ត្វូបានសំអាងលៅលេើជញ្ជ ីងខាន ត្ ប ា្ ញលៅកន ុងតារងខាងល្ោម្៖ 

 

តារង 1 

កាលវ សាភាររញុ្្ុះតៃមៃតាមមាប្តដាា ន 

ភាររយៃនប្រួលរៃន FPL ការរញុ្្ុះតៃមៃៃន 

M/Careការពាបាលដដលប្តវូបានអ្នុញ្ញញ តឲ្យ 
ភាររយៃនការរង់ OOP 
(Out of Pocket) (ៃន 
M/Care ការពាបាល) 

   

201 – 260% 75% 25% 

261 – 320% 50% 50% 

321 – 350% 25% 75% 

3.  ្បសិនលបើ្បាក់ចំណូេ្គួស្ថរននអនកជំងឺមានចំនួនល្ចើនជាង 350% ឬរិចជាងកត្មិរត្បាក់ចាំណូល
ត្កីត្កតែលបានស្អថ រនាគ ើង សាំអាងគៅគលើគសចកត ីតណនាាំ FPL រច្ចរបនា , គ ើយអាកជ្ាំងឺមានរុណ
សមបរត ិត្សរតាមកិចចរត្មូវម្នជ្ាំនួយ ខាង ិរញញ វត្ថ ុ អនកជំងឺមានគុណសម្បត្ត ិស្មាប់ោរពាបាេ 
ម្នុសសធ្ម្៌លពញលេញ។ 

3.1 ត្រសិនគរើគសវាមិនត្រូវបានរ៉ា រ់រងគោយអាករង់ភារីទីរីណាមួយ គែើមបីឲ្យអាកជ្ាំងឺតាម្ម្មតា

នងឹ
មានទាំនួលខុសត្រូវសត្មារ់ការទរត្បាក់រង់សង់គព្ញចាំនួនទំនួេខុស្ត្វូលពញលេញននោរបង់

្បាក់របស់អនកជំងឺនឹងជាចំនួនលសម ើរោន លៅនឹង 100% ម្នចាំនួនទាំងែុាំ 

(អាត្តាម្នការរង់គព្ញគលញគោយ Medicare ឧ. សនទសសន៍ត្បាក់ឈ្ន លួ IME DME ។ល។ 
និងទាំនួលខុសត្រវូការរង់ររស់អាកជ្ាំងឺ) កមា វ ិ្ ី Medicare នឹងត្រវូបានរង់
សត្មារ់គសវារចួជាគត្សច លបើសិនអនកជំងឺជាអនកទទួេអត្ា្បលោជន៍ Medicare ។ 

 

អ្នកជំងឺមានការធានារ៉ា រ់រង  

1. ្បសិនលបើ្បាក់ចំណូេ្គួស្ថរននអនកជំងឺមានចំនួនត្ិចជាង 201% និង 350% 

ឬត្ិចជាងក្ម្ិត្្បាក់ចំណូេ្កី្កដដេបានស្ថា ប ល ើង សំអាងលៅលេើលសចកត ីដណ ំ FPL បចុ្បបនន , 

លហើយអនកជំងឺមានគុណសម្បត្ត ិ្សបតាម្កិចចត្្មូ្វននជំនួយ ខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុ 
អនកជំងឺមានគុណសម្បត្ត ិស្មាប់ោរពាបាេម្នុសសធ្ម្៌ លពញលេញ។ 

1.1 ស្មាប់លសវាទទួេលោយអនកជំងឺ ្ត្វូបានរ៉ា ប់រងលោយអនកបង់ភាគីទីបី 

ដដេអនកជំងឺទទួេខុស្ត្វូដត្មួ្យចំដណកនន វកិ័យប័្ត្ទរេុយ (ឧ. ត្បាក់ែករង់មុន ឬ 
ស ការរង់) រចួគ ើយទាំនួលខុសត្រវូការរង់ររស់អាកជ្ាំងឺនឹងជាចាំនួនគសា ើរោា គៅនឹង

សាំណល់រវាងអវ ីតែលការធានារ៉ាុ ប់រងបានបង់ និងចំនួនននោរបង់របស់ Medicare, (ឧ. 
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សនទសសន៍ត្បាក់ឈ្ន លួ IME DME ។ល។ និងទាំនួលខុសត្រូវការរង់ររស់អាកជ្ាំងឺ) នូវចាំនួនតែល 
Medicare បានរង់រចួគៅគ ើយត្សរតាមចាំនួនអនុញ្ញញ រឲ្យរង់ ត្រសិន

គរើអាកជ្ាំងឺរឺជាអាកទទួលអរថត្រគោជ្ន៍ Medicare (ឧ. 

ត្រសិនគរើការធានារ៉ា រ់រងបានបង់លេើសពីចំនួនអនុញ្ជញ ត្ឲ្យបង់ 
អនកជំងឺនឹងមានជាប់ជំ ក់អវ ីលទៀត្ល ើយ ប៉ាុដនត ្បសិន

លបើោរធា រ៉ា ប់រងរបស់អនកជំងឺបានបង់ត្ិចជាងចំនួនដដេ Medicare អនុញ្ញញ រឲ្យរង់ 
អាកជ្ាំងឺនឹងរង់ចាំនួនគសសសល់ រវាងចាំនួនរង់គោយការធានារ៉ា រ់រង និងចាំនួន Medicare 
អនុញ្ញញ រឲ្យរង់)។ 

2. ្បសិនលបើ្បាក់ចំណូេ្គួស្ថរននអនកជំងឺមានចំនួនល្ចើនជាង 350% ឬរិចជាងកត្មិរត្បាក់ចាំណូល

ត្កីត្កតែលបានស្អថ រនាគ ើង សាំអាងគៅគលើគសចកត ីតណនាាំ FPL រច្ចរបនានិងអនុវរតគៅគលើ៖ 

2.1 ស្មាប់លសវាបានទទួេលោយអនកជំងឺ រ៉ា ប់រងលោយអនកបង់ភាគីទីបី 
កន ុង្បលភទមួ្យដដេអនកជំងឺទទួេខុស្ត្ូវស្មាប់ដត្ចំដណកលៅកន ុង វកិ័យប័្ត្ (ឧ., 
ការការ់ព្ីត្បាក់ឈ្ន លួ ឬ ស ការរង់) រចួគ ើយទាំនួលខុសត្រវូម្នការរង់ររស់អាកជ្ាំងឺ 
នឹងជាចាំនួនគសា ើរ

ោា នឹងចាំនួនគសសសល់រវាងអវ ីតែលការធានារ៉ា រ់រងបានរង់និងចាំនួនទាំងែុាំតែល Medicare 
តែលររបីបានរង់សត្មារ់គសវា រមួទាំងម្មៃភាររយ (20%)។ ជាឧទ រណ៍ 

ត្រសិនគរើការធា រ៉ា ប់រងបានបង់ល្ចើនជាង Medicare តែលបានអនុញ្ញញ រឲ្យរង់រមួទាំង 
20% អាកជ្ាំងឺនឹងមិនជារ់ចាំ ក់គទៀរគ ើយ រ៉ាុតនត ត្រសិនគរើការធានារ៉ា រ់រង

ររស់អាកជ្ាំងឺបានរង់រិចជាង Medicare អនុញ្ញញ រឲ្យរង់រមួទាំង 20%, អាកចមង ឹនឹង 

រង់ចាំនួនគសសសល់រវាងអវ ីតែលការធានារ៉ា រ់រងបានរង់និងចាំនួនគសា ើរលៅនឹងចំនួន 
Medicare តែលអនុញ្ញញ រឲ្យរង់ 20%។ 

 

E. កាលៈគទសៈការពាបាលមនុសសធម៌ពិគសស 

1. ្បសិនលបើអនកជំងឺ្ត្វូបានសល្ម្ចលោយ LLUBMC 
បុគគេិកចុេះល ម្ េះទទួេស្ថគ េ់ោៃ យលៅជាោម នផ្ៃេះសំដបង និងោម ន ោររ៉ា ប់រងរបស់អនកបង់ភាគីទីបី 
ោត្់នឹង្ត្វូបានរប់ទុកថាមានគុណសម្បត្ត ិ្គប់្ោន់លោយសវ ័យ្បវត្ត ិស្មាប់ោរដែទ ំ
ម្នុសសធ្ម្៌លពញលេញ។ 

2. អនកជំងឺដដេបានស្ថៃ ប់ដដេោម នោររ៉ា ប់រងអនកបង់ភាគីទីបីណាមួ្យ មាន្ទពយសម្បត្ត ិ 

ឬស្មាប់នរណាដដេសវ ោរសុពេភាព គឺគបបីលកើត្ល ើងវញិ 
្ត្វូបានរប់ទុកជាគុណសម្បត្ត ិសវ ័យ្បវត្ត ិសម្្ស្ថប់ោរដែទមំ្នុសសធ្ម្៌លពញលេញ។ 

3. អនកជំងឺដដេបាន្បោសថាបានកស័យធ្ន់លោយត្ុោោរកស័យធ្ន់សហព័នធ  កន ុងអំ ុងដប់ពីរ (12) 
តខនឹងត្រវូបានររ់ទុកជាមានលកខណសមបរត ិត្ររ់ត្ោន់សត្មារ់ទទួលការព្ាបាល 
មនុសសធ្ម្៌គព្ញគលញ។ អាករាំណាងអាកជ្ាំងឺឬត្រួស្អរររបីផ្តល់សាំគៅម្នឯកស្អររញ្ញជ រុលាការទុក
ជាតផ្ាកម្នការោក់ កយសុាំររស់លគ។ 

4. អនកជំងឺដដេ្តួ្វបានពិនិត្យកន ុង យកោឋ នសលស្ត គ្ េះអាសនន  ដដេ LLUBMC 
ម្ិនអាចលចញលសចកត ីដែៃងោរណ៍ វកិ័យប័្ត្ ដេ់ខល នួ 
អាចមានគណនីទរ្បាក់ដដេ្ត្វូបានដកលចញលោយចត្់ទុកជាោរដែទមំ្នុសសធ្ម្៌លពញលេញ (ឧ. 
អនកជំងឺចកលចញម្ុននឹងព័ត្៌មាននន វកិ័យប័្ត្្ត្ូវបានទទួេ)។ កាេៈលទសៈទងំអស់នឹង្ត្វូបាន 
សំោេ់លៅលេើកំណត្់ស្ថរគណនីរបស់អនកជំងឺ ទុកជាដផ្នកដ៏សំខាន់ននដំលណើរោរនន ឯកស្ថរ។ 

5. LLUBMC 
ចត្់ទុកអនកជំងឺទងំល េះថាមានេកខណសម្បត្ត ិ្គប់្ោន់ស្មាប់កម្ម វធិ្ីជំនួយ្បាក់ចំណូេក្ម្ិត្ទប

ធា ល ើងលោយរោឋ ភិបាេ (ឧ. Medi-Cal/Medicaid, លសវាលកមងរដឋោេីហវ ័ញ៉ា , 

និងកម្ម វធិ្ី្បាក់ចំណូេទបតាម្មូ្េោឋ ននិងរដឋជាប់ ក់ព័នធឯលទៀត្) 
លដើម្បីមានេកខណសម្បត្ត ិ្គប់្ោន់លោយសវ ័យ្បវត្ត ិស្មាប់ោរពាបាេម្នុសសធ្ម្៌លពញលេញលពេោរប

ង់ម្ិន្ត្ូវបានលធ្វ ើល ើងលោយកម្ម វធិ្ីរោឋ ភិបាេ។ ជាឧហរណ៍ អនកជំងឺដដេមានគុណសម្បត្ត ិចំល េះ Medi-

Cal/Medicaid ក៏ដូចជាកម្ម វធិ្ីរោឋ ភិបាេឯលទៀត្ 

បល្ម្ើចំល េះត្្មូ្វោរននអនកជំងឺមាន្បាក់ចំណូេទប (ឧ. CHDP និង CCS ខៃេះ) 
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ជាទីកដនៃងដដេកម្ម វធិ្ីម្ិនលធ្វ ើោរបង់្បាក់ស្មាប់លសវាទងំអស់ ឬនែងកន ុងលពេស្មាកកន ុងម្នៃ ីរលពទយ 

មានេកខណសម្បត្ត ិ្គប់្ោន់ស្មាប់ោររ៉ា ប់រងជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុ។ លៅល្ោម្ FAB របស់ 
LLUBMC, ្បលភទននសម្ត្ុេយគណនីអនកជំងឺដដេម្ិនបង់្បាក់សងទងំលនេះ 

មានេកខណសម្បត្ត ិ្គប់្ោន់ស្មាប់ោរេុបលចញលោយចត្់ជាោរពាបាេម្នុសសធ្ម្៌។ 
ោរទរ្បាក់ជាពិលសស្ត្វូរមួ្បញ្្េូជាោរពាបាេម្នុសសធ្ម្៌ល េះ 
គឺោរទរេុយទងំឡាយណាដដេ ក់ព័នធ លៅនឹងោរបដិលសធ្ននោរស្មាកកន ុងម្នៃ ីលពទយ 

និងនែងននោរពាបាេ។ រេ់ោរបដិលសធ្សំលណើអនុញ្ជញ ត្ននោរពាបាេទងំអស់ (Treatment 

Authorization Request, TAR) បានផ្តេ់លៅ Medi-Cal/Medicaid 
និងអនកជំងឺឯលទៀត្ដដេរ៉ា ប់រងលោយកម្ម វធិ្ី្បាក់ចំណូេទបដដេមានគុណសម្បត្ត ិចំល េះ 
និងោរបដិលសធ្ឯលទៀត្ៗ (ឧ. ោររ៉ា ប់រងមានក្ម្ិត្) ្ត្ូវបានរប់ទុកជាោរពាបាេម្នុសសធ្ម្៌។  

6. ោរវាយត្នម្ៃស្មាប់ជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុណាមួ្យទក់ទងនឹងអនកជំងឺដដេ្ត្ូវបានរ៉ា ់ ប់រងលោយកម្ម វធិ្ី 
Medicare ត្រវូតររមួជាមួយការវភិារសមគ រុផ្លម្នត្ទព្យសកមា ទាំនួលខុសត្រវូ ត្បាក់ចាំណូលនិង 
ោរចំណាយម្ុននឹងគុណសម្បត្ត ិស្មាប់កម្ម វធិ្ីជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុ។ ោរវាយត្នម្ៃ 

ជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុfត្រវូតរបានគ វ្ ើគ ើងមុននឹងការរញចរ់គសវាគោយ LLUBMC។  

6.1 ែវីលបើមានោរបង់ម្ុន, ចំដណកននគណនីអនកជំងឺ Medicare (a) តែលអាកជ្ាំងឺទទួលខុស

ត្រវូខាង ិរញញ វរថ ច (ចាំនួនស ការធានារ៉ា រ់រង និង ត្បាក់ែករង់មុន), (b) តែល

មិនត្រវូបានរ៉ា រ់រងគោយការធានារ៉ា រ់រង ឬអាករង់រ្ុុ ក់ណាមាន ក់រមួ្ជាមួ្យ Medi-

Cal/Medicaid, និង (c) តែលមិនត្រូវបានរង់សង គោយ Medicare កន ចងនាមជា
រាំណុលអាត្កក់ អាចររ់ទុកជាការព្ាបាលមនុសស្ម៌ត្រសិនគរើ៖ 

a.        អាកជ្ាំងឺរឺជាអាកទទួលអរថត្រគោជ្ន៍មាា ក់គៅគត្កាមកមា វ ិ្ ី Medi-Cal/Medicaid 
ឬកមា វ ិ្ ីមួយគទៀរ រគត្មើចាំគ ុះរម្ុុូវោរោរដែទសំុខភាព 
ននអនកជំងឺមាន្បាក់ចំណូេទប; ឬ 

b.  លបើម្ិនដូលចន េះលទ 

អនកជំងឺដដេមានគុណសម្បត្ត ិ្គប់្ោន់ស្មាប់ជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុលៅល្ោម្លោេន
លោបាយលនេះ 
លហើយលៅនឹងទំហំននេុបលចេដដេបានផ្តេ់ឲ្យល្ោម្លោេនលោបាយលនេះ។ 

7.  អនកជំងឺោម នោរធា រ៉ា ប់រងណាមួ្យ ដដេ្បាក់ចំណូេរបស់ខល នួមានចំនួនល្ចើនជាង 350% ននចំនួន 
FPL បចុ្បបនន  លហើយជួប្បទេះនូវ្ពឹត្ត ិោរណ៍លវជជស្ថស្តសត ដុនោប 

្ត្វូអាចចត្់ទុកថាមានេកខណសម្បត្ត ិ្គប់្ោន់ស្មាប់ជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុ។ អនកជំងឺដបបល េះ 
ដដេមានចំនួន្បាក់ចំណូេខពស់ ពុំមានគុណសម្បត្ត ិស្មាប់ោរពាបាេម្នុសសធ្ម្៌លពញលេញ 
ឬោរដែទបំញុ្្េះត្នម្ៃ្បចំល ើយ។ ប៉ាុដនត , ោរគិត្វនិិចឆ ័យនន្ពឹត្ត ិោរណ៍ធ្ងន់ធ្ងរ 
មួ្យ្ត្ូវអាចលធ្វ ើល ើងបានតាម្មូ្េោឋ នពីករណីមួ្យលៅករណីមួ្យ។ 
ោរសល្ម្ចនន្ពឹត្ត ិោរលវជជស្ថស្តសត ធ្ងន់ធ្ងរ 
នឹង្ត្វូបានសំអាងលៅលេើចំនួនននទំនួេខុស្ត្វូរបស់អនកជំងឺលៅលពេលគទរេុយ 
និងោរគិត្វនិិចឆ ័យនន្បាក់ចំណូេនិង្ទពយសកម្មរបស់អនកជំងឺ 
ដូចដដេបានរយោរណ៍លៅលពេននោរលកើត្ល ើង។ ោរ្គប់្គង្ត្ូវដត្ល្បើ្បាស់សម្លហត្ុផ្េ 
កន ុងោរលធ្វ ើោរសល្ម្ច លោយសំអាងលៅលេើ្ពឹត្ត ិោរណ៍លវជជស្ថស្តសត ធ្ងន់ធ្ងរ។ ជាលោេោរណ៍ដណ ំទូលៅមួ្យ 

គណនីណាដដេមានទំនួេខុស្ត្វូ អនកជំងឺស្មាប់លសវាផ្តេ់ឲ្យដដេមានចំនួនលេើសពី $200,000 
្ត្វូអាចរប់ទុកថាមានេកខណសម្បត្ត ិដដេមានល ម្ េះថា្ពឹត្ត ិោរណ៍លវជជស្ថស្តសត ធ្ងន់ធ្ងរ។  

           8. គណនីណាដដេបានបញ្ជ នូ្ត្ ប់លៅ LLUBMC  វញិពីទីភាន ក់្រ្បមូ្េ្បាក់ជំ ក់ 

ដដេមានោរកំណត្់ថាអនកត្ំណាងអនកជំងឺ ឬ្គួស្ថរ ពុំមានធ្នធាននឹងបង់ វកិ័យប័្ត្របស់ខល នួ 
អាច្ត្ូវបានរប់ទុកថាមានេកខណសម្បត្ត ិស្មាប់ោរពាបាេម្នុសសធ្ម្៌។ 
ឯកស្ថរននអសម្ត្ាភាពរបស់អនកត្ំណាងអនកជំងឺ ឬ្គួស្ថរ 
លដើម្បីនឹងបង់ស្មាប់លសវានឹង្ត្វូរការទុកកន ុងសំណំុលរឿងឯកស្ថរោរពាបាេម្នុសសធ្ម្៌។ 

 

F. លកខណវ សានិចឆ ័យសប្មារ់ការចាត់តាងំលរជាថ្ាី ពីរំណុលអាប្កក់ គៅជាការពាបាលមនុសសធម៌វ សាញ 

1. ទីភាន ក់្រ្បមូ្េ្បាក់ជំ ក់ល្ៅទងំអស់ដដេចុេះកិចចសនាជាមួ្យ LLUBMC 
លដើម្បីអនុវត្តនូវោរតាម្ោនគណនី និង/ឬ ោរ្បមូ្េបំណុេអា្កក់ 
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នឹងបនតល្បើេកខណវនិិចឆ ័យខាងល្ោម្ លដើម្បីដសវ ងយេ់អំពីស្ថា នភាពផ្តៃ ស់បត  ូពីបំណុេអា្កក់ 
លៅជាោរពាបាេម្នុសសធ្ម្៌វញិ។ 

1.1 គណនីអនកជំងឺ្ត្ូវដត្ពុំមានោរធា រ៉ា ប់រង ក់ព័នធ  (រមួ្ទងំកម្ម វធិ្ីរ៉ា ប់រង រោឋ ភិបាេ

ឬអនកបង់្បាក់ភាគីទីបីឯលទៀត្) និង  

1.2 អនកត្ំណាងអនកជំងឺឬ្គួស្ថរ្ត្វូដត្មានចំនួនឥណទន និង/ឬពិនទ ុឥរោិបទអា្តា 

លៅកន ុងចំនួនោ៉ា ងទបបំផ្ុត្ទី 25 
ននភាគរយននពិនទ ុឥណទនចំល េះនីត្ិ វធិ្ីននោរវាយត្នម្ៃឥណទនណា ដដេបានល្បើ្បាស់; 
និង 

1.3 អនកត្ំណាងអនកជំងឺឬ្គួស្ថរ ដដេម្ិនបានលធ្វ ើោរបង់កន ុងអំ ុង 150 នែងននចំណាត្់

លៅោន់ទីភាន ក់្រ្បមូ្េ្បាក់ជំ ក់;  

1.4 ទីភាន ក់្រ្បមូ្េ្បាក់ជំ ក់បានសល្ម្ចថាអនកត្ំណាងអនកជំងឺ/្គួស្ថរគឺ ម្ិនអាចបង់; 

និង/ឬ 

1.5 អនកត្ំណាងអនកជំងឺ ឬ្គួស្ថរ ពុំមានលេខប័ណណ សនត ិសុខ សងគម្ និង/ឬ 

បានដែៃង្បោសអាស័ោឋ នោ៉ា ង្ត្ឹម្្ត្ូវ លដើម្បីសល្ម្ចពនទ ុឥណទន។ 

       2. គណនីទងំអស់ដដេបានបញ្ជ នូម្កវញិ ពីទីភាន ក់្រ្បមូ្េ្បាក់ជំ ក់ស្មាប់ចំណាត្់ម្តងលទៀត្ 

ពីបំណុេអា្កក់លៅ ជាោរពាបាេម្នុសសធ្ម្៌នឹង្ត្ូវបានវាយត្នម្ៃលោយ LLUBMC 
 យកោឋ នបុគគេិក វកិ័យប័្ត្ ម្ុននឹងចំណាត្់ថាន ក់ស្ថរជាែមីកន ុង្បព័នធនិងបណាណ ស្ថរគណនី 
ម្នៃ ីលពទយ។ 

 

G. ការជូនដំណឹងដល់អ្នកជំងឺ 

1. ោេណាោរសល្ម្ចនូវេកខណសម្បត្ត ិ្ត្វូបានលធ្វ ើល ើង េិខិត្បញ្ជជ ក់អំពីស្ថា នភាពននោរសល្ម្ច 

នឹង្ត្វូបានលផ្ាើរលៅ អនកត្ំណាងអនកជំងឺឬ្គួស្ថរ។ 
ស្ថា នភាពននោរសល្ម្ចស្ថា នភាពេិខិត្នឹងប ា្ ញកតាត មួ្យននកតាត ខាងល្ោម្៖ 

1.1  ោរអនុម្័ត្៖ េិខិត្នឹងប ា្ ញថាគណនី្ត្ូវបានអនុម្័ត្ ក្ម្ិត្ននោរអនុម្័ត្និងចំនួន

ជាប់ជំ ក់ោ៉ា ងយូរ លោយអនកជំងឺ។ 
ព័ត្៌មាននិងលសចកត ីដណ ំស្មាប់សកម្មភាពអនកជំងឺត្បដនាម្ណាមួ្យក៏នឹង្ត្ូវបានផ្តេ់ផ្ង
ដដរ។  

1.2 ោរបដិលសធ្៖ មូ្េលហត្ុស្មាប់ោរបដិលសធ្គុណសម្បត្ត ិ សំអាងលៅលេើ FAA 
នឹង្ត្វូបានពនយេ់លៅអនកជំងឺ។ ចំនួនជាប់ជំ ក់យូរ 
របស់អនកជំងឺក៏នឹងប ា្ ញ្បាប់ផ្ងដដរ។ 
ព័ត្៌មានទំ ក់ទំនងនិងលសចកត ីដណ ំស្មាប់ោរបង់ក៏្ត្វូបានផ្តេ់ផ្ងដដរ។  

1.3 កំពុងដត្រង់ចំ៖ អនកោក់ កយសំុនឹង្ត្វូបានជ្មាប្បាប់ ថាលត្ើមូ្េលហត្ុអវ ី FAA 
គឺម្ិនបានបញ្ច ប់។ ព័ត្៌មានជាប់ជំ ក់ោ៉ា ងយូរនឹង្ត្ូវបានជ្មាប្បាប់ 

និងលសន ើសុំថាព័ត្៌មាននឹងផ្តេ់លៅោន់ LLUBMC លោយអនកត្ំណាងអនកជំងឺឬ្គួស្ថរ។ 

 

H. រគប្មាង ការរង់ដដលមានរុណសមបតតិ 

1. លៅលពេោរសល្ម្ចននោរដែទបំញុ្្េះត្នម្ៃ្ត្វូបានលធ្វ ើល ើងលោយ LLUBMC 
អនកជំងឺនឹងមានជល្ម្ើសលដើម្បីនឹងបង់ចំល េះចំនួនជាប់ជំ ក់យូរណា 
ឬទងំអស់លៅកន ុងចំនួនននោរបង់ទងំដុំមួ្យ ឬតាម្រយៈេកខខណឌ ននគល្មាងោរបង់មានគុណសម្បត្ត ិ 

។  

2. LLUBMC នឹងពិភាកានូវជល្ម្ើសគល្មាងោរជាមួ្យអនកជំងឺមាន ក់ៗ ដដេលសន ើសំុលធ្វ ើោរលរៀបចំ

ស្មាប់េកខខណឌ ននោរបង់សង។ គល្មាងោរបង់នីមួ្យនឹង្ត្វូបានលរៀបចំលោយសំអាងលៅលេើ 
សម្ត្ាភាពរបស់អនកជំងឺលដើម្បីនឹងអនុវត្តតាម្េកខខណឌ ននោរបង់។ 
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                                                              ទំព័រ៖  12 នន 14 
ប្រធានរទ៖  លោេនលោបាយជំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុ 
 

 
ជាលោេោរណ៍ដណ ំទូលៅគល្មាងោរបង់នឹង្ត្វូបានស្ថា ប ល ើង 

លដើម្បីឲ្យមានចំនួនលពេម្ិនលេើសពី 12 តខគ ើយ។  

3. LLUBMC នឹងចរចកន ុងជំលនឿេអ ជាមួ្យអនកជំងឺ; រ៉ាុតនតនឹងោា នទាំនួលខុសត្រវូគែើមបីទទួលលកខខណឌ

ម្នការរង់ផ្តល់គោយអាកជ្ាំងឺ។ គៅកន ចងត្ព្ឹរត ិការណ៍តែល LLUBMC និងអនកជំងឺមាន ក់ ៗ 
ឬអនកធា ម្ិនអាចោច់្ស្ថច់ចំល េះកិចច្ពម្ល្ពៀងលដើម្បីស្ថា ប គល្មាងននោរបង់មានគុណសម្បត្ត ិ

្គប់្ោន់លទល េះ ម្នៃ ីលពទយនឹងល្បើរបូម្នតពិពណ៌ កន ុងនីត្ិ្កម្សុខភាពនិងសុវត្ា ិភាព Health & 

Safety Code មាត្តា 127400 (i) ទុកជាមូលោឋ នសត្មារ់តផ្នការការរង់។ 
“រគត្មាងការរង់សមគ រុផ្ល” មានន័យថាការរង់ត្រចាំតខតែលមិនគលើសព្ីចាំនួន 10 ភារ
រយម្នត្បាក់ចាំណូលត្រួស្អរររស់អាកជ្ាំងឺ សត្មារ់មួយតខ រមួទាំងការោរ់គែញពីោរចយវាយ 

ជីវៈចំបាច់។ លដើម្បីនឹងអនុវត្តរបូម្នត  “រគត្មាងការរង់សមគ រុផ្ល” LLUBMC 
្ត្វូដត្្បមូ្េព័ត្៌មានអំពី្បាក់ចំណូេ្គួស្ថររបស់អនកជំងឺ និង “ការចយវាយជ្ីវៈចាំបាច់” កន ចង

ការអនុគលាមជាមួយនឹងនីរិត្កម។ LLUBMC 
នឹងល្បើ្បាស់ទ្ម្ង់សត ង់ោលដើម្បី្បមូ្េព័ត្៌មានដបបល េះ។ អនកជំងឺ 
ឬអនកធា មាន ក់ៗដដេដសវ ងស្ថា ប គល្មាងោរបង់លោយអនុវត្តរបូម្នត  
“រគត្មាងការរង់សមគ រុផ្ល” នឹងោក់រញ្លូត្បាក់ចាំណូលនិងព្័រ៌មានការចយវាយត្រចាំត្រួស្អរ 

ែូចតែលបានគសា ើសុាំគលើកតលងតរព្័រ៌មានគសា ើសុាំត្រវូបានលុះរង់គោយអាករាំណាងររស់ LLUBMC។ 

4. 
ោម ន្បាក់ោរនឹង្ត្ូវបានទម្ទរចំល េះគណនីអនកជំងឺមានគុណសម្បត្ត ិស្មាប់អំ ុងលពេននគល្មាង

ោរបង់ណាមួ្យ លរៀបចំលៅល្ោម្ោរផ្តេ់របស់ FAP គ ើយ។ 

5. ោេណាគល្មាងោរបង់្ត្វូបានអនុម្័ត្លោយ LLUBMC លហើយ 

ោរអាក់ខាននឹងបង់្បាក់ជំ ក់ផ្ទ នួៗោន  កន ុងអំ ុងលពេ 90 ម្ែងនឹងររ់ទុកជាការព្ុាំគ វ្ ើតាម
សនាចាំគ ុះរគត្មាងោរបង់លហើយ។ ជាទំនួេខុស្ត្ូវរបស់អនកជំងឺ ឬអនកធា  

លដើម្បីទំ ក់ទំនងោរោិេ័យ  ណិជជកម្មអនកជំងឺរបស់ LLUBMC ត្រសិនគរើកាលៈគទសៈផាៃ ស់រត រូ 
គ ើយលកខខណឌ រគត្មាងការរង់មិនអាចអនុវរតតាមបានគទគនាុះ។ រ៉ាុតនត  

កន ចងករណីម្នរគត្មាងការរង់ព្ុាំបានតាមសនា LLUBMC 
នឹងលធ្វ ើោរ្បឹងដ្បងសម្លហត្ុផ្េលដើម្បីទំ ក់ទំនងអនកត្ំណាងអនកជំងឺឬ្គួស្ថរតាម្រយៈទូរស័ពៃ 
លហើយក៏ផ្តេ់នូវលសចកត ីជូនដំណឹង ននោរពុំលធ្វ ើតាម្សនាោយេកខណ៍អកសរផ្ងដដរ។ 
អនកជំងឺនឹងមានឱោសលដើម្បីចរចម្តងលទៀត្ចំល េះគល្មាងោរបង់ពនារលពេ 
លហើយអាចលធ្វ ើដបបលនេះបាន លោយទំ ក់ទំនងអនកត្ំណាងោ រោិេ័យ ណិជជកម្មអនកជំងឺ 

កន ុងអំ ុងលពេដប់បួន (14) ម្ែងរនាទ រ់ព្ីកាលររគិចឆទម្នគសចកត ីជូ្នែាំណឹងជាលាយលកខណ៍អកសរ 

ម្នរគត្មាងការរង់បានព្នារគ ើយព្ុាំគ វ្ ើតាមសនា ។ 
ត្រសិនគរើអាកជ្ាំងឺមិនបានគសា ើសុាំនឹងការចរចស្អរជាែាីចាំគ ុះរគត្មាងការរង់ព្នារគព្លកន ចងអាំ ុង 

គព្លែរ់រួនម្ែង (14) ម្ែង រគត្មាងោរបង់នឹង្ត្ូវបានរប់ទុកជាោម នដំលណើរោរ 

លហើយគណនីនឹងសា ិត្លៅល្ោម្ោរ្បមូ្េ្បាក់ជំ ក់។ 

6. តាម្ចំណូេចិត្ត 

គល្មាងោរបង់ទងំអស់្ត្ូវដត្បានដំលណើរោរតាម្រយៈឈ្ម ញួលផ្ៃរ្បាក់ឧបត្ាម្ភលអ ិច្ត្ូនិចខា

ងល្ៅ(Electronic Funds Transfer, EFT)។ ប៉ាុដនត  លៅកន ុង្ពឹត្ត ិោរណ៍ អនក

ត្ំណាងអនកជំងឺឬ្គួស្ថរបានប ា្ ញថាលគមានបំណងបង់្បាក់តាម្គល្មាងបង់លោយម្ិនចំ

បាច់ឆៃងោត្់ឈ្ម ញួលផ្ៃរ្បាក់ EFTខាងល្ៅLLUBMC នឹង្បឹងដ្បស្មួ្េ 

សំលណើដដេផ្តេ់ឲ្យអនកជំងឺបង់្បាក់ដដេ្ត្ូវបានពនាជា្បាក់សុទធ ដសកេុយម្៉ាុនន ីអ័រឌ្ឺ 
ឬោត្ឥណទន។ 

 

I. ដំប្លយជគមាៃ ុះ 

1. លៅកន ុង្ពឹត្ត ិោរណ៍ដដេមានជលមាៃ េះមួ្យលកើត្ល ើង ក់ព័នធគុណសម្បត្ត ិកម្ម វធិ្ីជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុ 

អនកជំងឺអាចោក់ កយបណត ឹងត្វា៉ា ជាោយេកខណ៍អកសរស្មាប់ោរវនិិចឆ ័យម្តងលទៀត្ ជាមួ្យ 
LLUBMC។ បណត ឹងត្វា៉ា  

ជាោយេកខណ៍អកសរ្ត្វូដត្មាននូវោរពនយេ់លពញលេញននជលមាៃ េះនិងដំលណាេះស្ថររបស់អនកជំងឺស្មាប់ 
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ោរវនិិចឆ ័យម្តងលទៀត្។ ឯកស្ថរបដនាម្ ក់ព័នធណាមួ្យ ឬទងំអស់ 
លដើម្បីោំ្ទោរទម្ទររបស់អនកជំងឺ្ត្ូវដត្ោក់ភាជ ប់នឹងបណត ឹងត្វា៉ា ជាោយេកខណ៍អកសរ។  

2. បណត ឹងត្វា៉ា ណាមួ្យ ឬទងំអស់នឹង្ត្ូវយកម្កពិនិត្យស្ថរល ើងវញិ 

លោយ យក្បត្ិបត្ត ិននោរោិេ័យ ណិជជកម្មអនកជំងឺ។ 
 យក្បត្ិបត្ត ិ្ត្វូដត្គិត្ពិចរណាលសចកត ីដែៃងោរណ៍ននជលមាៃ េះត្វា៉ា ជាោយេកខណ៍អកសរ 
និងឯកស្ថរភាជ ប់ណាមួ្យ។ 
ប ៃ ប់ពីបញ្ច ប់ោរពិនិត្យមួ្យល ើងវញិនិងោរទម្ទររបស់អនកជំងឺ យក្បត្ិបត្ត ិនឹងផ្តេ់ដេ់អនកជំ
ងឺជាមួ្យនឹងោរសរលសរពនយេ់អំពីោររកលៈើញនិង និងោរសល្ម្ច។  
ោរសល្ម្ចទងំអស់លោយ យក្បត្ិបត្ត ិគឺជាោរសល្ម្ចចុងល្ោយ។ ោម នបណត ឹងត្វា៉ា បនតលទៀត្ល ើយ។ 

 

J. គសចកត ីជូនដំណឹងលធារណៈ 

1.  LLUBMC គួរដត្បិទលសចកត ីជូនដំណឹង្បាប់ដេ់ស្ថធារណជនរបស់ FAP, FAA, 
លសចកត ីសលងខបភាស្ថសម្ញ្ញ  និងលោេនលោបាយនន វកិ័យប័្ត្ និង ្បមូ្េ្បាក់ជំ ក់។ 
លសចកត ីជូនដំណឹងគួរបិទលៅទីកដនៃងផ្តេ់លសវាអនកជំងឺកន ុង 

និងអនកជំងឺល្ៅម្នៃ ីលពទយដដេមានម្នុសសល្ចើនរបស់ LLUBMC, រមួ្ជាមួ្យប៉ាុដនតពុំមានក្ម្ិត្ចំល េះ 

 យកោឋ នសលស្ត គ្ េះអាសនន  ោរោិេ័យ វកិ័យប័្ត្ ទីកដនៃងោក់បញ្្េូនូវោរពាបាេកន ុងម្នៃ ីលពទយ និង 

ោរចុេះល ម្ េះពាបាេល្ៅម្នៃ ីលពទយ ឬ ទីកដនៃងរបស់អនកជំងឺល្ចើនរង់ចំឯលទៀត្របស់ LLUBMC។ 

លសចកត ីជូនដំណឹងក៏នឹង្ត្ូវបិទលៅទីកដនៃង   ដដេអនកជំងឺអាចបង់ វកិ័យប័្ត្របស់លគ។ 
លសចកត ីជូនដំណឹងនឹងរមួ្បញ្្េូព័ត្៌មានទំ ក់ទំនងអំពីរលបៀបដដេអនកជំងឺអាចទទួេបានព័ត្៌មានអំ
ពីជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុ ក៏ដូចជាលៅទីកដនៃងស្មាប់ជំនួយដបបល េះ។  

1.1 លសចកត ីជូនដំណឹងទងំលនេះនឹង្ត្វូបិទជាភាស្ថអង់លគៃសនិងភាស្ថលអស៉ាាញនិងភាស្ថ  ឯលទៀត្ 

ដូចដដេបានត្្មូ្វកន ុងនីត្ិ្កម្ IRC មា្តា 501(r)។  

2. បដនាម្លទៀត្ លោេនលោបាយជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុ ោរោក់ កយសុំជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុ 

លសចកត ីសលងខបភាស្ថស្ថម្ញ្ញ  និង លោេនលោបាយ វកិ័យប័្ត្ និង 
្បមូ្េេុយជំ ក់នឹងមានជូនតាម្រយៈអនឡាញ លៅ  
https://medical-center.lomalindahealth.org/financial-assistance#llubmc. 

3. សំលៅ្កោសននឯកស្ថរបានលោងលៅលៅខាងលេើនឹង្ត្វូបានលធ្វ ើឲ្យមានជូនស្ថធារណៈ 

្សបតាម្ោរលសន ើសុំសម្លហុុផ្េ លោយម្ិនអស់េុយពីលៅល ៉ា ល ើយ។ LLUBMC 
នឹងលឆៃ ើយត្បនឹងសំលណើដបបល េះ តាម្រលបៀបោ៉ា ងឆ្ប់រហ័ស។ 

 

K. របាយការណ៍ការដថ្ទមំនុសសធម៌គពញគលញនិងការរង់ប្បាក់រញុ្្ុះតៃមៃ 

1. LLUBMC នឹងរយោរណ៍អំពីោរពាបាេម្នុសសធ្ម្៌ 

បានផ្តេ់កន ុងោរអនុលោម្ជាមួ្យនឹងកិចចត្្មូ្វបទបញ្ជជ ននោរោិេ័យននោរល្ោងនិងោរអភិវឌ្ឈន៍

សុខភាពទូទងំរដឋ  (Office of Statewide Health Planning and Development, OSHPD) 
ដូចដដេមានលៅកន ុងលសៀវលៅកបួ នគណនី និងរបាយោរណ៍ស្មាប់ម្នៃ ីរលពទយ (Accounting and 

Reporting Manual for Hospitals) លបាេះពុម្ពលេើកទីពីរ។ លដើម្បីអនុវត្តតាម្បទបញ្ជជ  LLUBMC 
នឹងរកាឯកស្ថរជាោយេកខណ៍អកសរ ក់ព័នធនឹងេកខណវនិិចឆ ័យោរពាបាេម្នុសសធ្ម្៌របស់ខល នួ 

និងស្មាប់អនកជំងឺមាន ក់ៗ LLUBMC នឹងរកាឯកស្ថរោយេកខណ៍អកសរ ក់ព័នធនឹងោរសល្ម្ច

នូវោរពាបាេម្នុសសធ្ម្៌ទងំអស់។ ដូចដដេបានត្្មូ្វលោយ OSHPD, 
ោរពាបាេម្នុសសធ្ម្៌បានផ្តេ់ដេ់អនកជំងឺ 
នឹង្ត្វូបានកត្់ទុកលៅកន ុងោរទរេុយពិត្្បាកដស្មាប់លសវាដដេបានលធ្វ ើល ើង។  

2. LLUBMC នឹងផ្តេ់ OSHPD ជាមួ្យសំលៅនន FAP 
លនេះដដេមានរមួ្ទងំលោេនលោបាយោរពាបាេម្នុសសធ្ម្៌ 
និងោរបង់នែៃលសវាបានបញុ្្េះលៅកន ុងឯកស្ថរដត្មួ្យ។ FAP ក៏មាន៖ 1) គុណសម្បត្ត ិ និង 

ទ្ម្ង់ោរគុណសម្បត្ត ិទងំអស់ទងំអស់;  
2) ោរោក់ កយសំុប្មួ្ប្ងួម្សមាប់ោរពាបាេម្នុសសធ្ម្៌លពញលេញ និងោរបង់្បាក់បញុ្្េះត្នម្ៃ; 

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


ប្រគេទ៖                    លេខកូដ                                               ការប្ររ់ប្រងហិរញ្ញ វតថ ុ៖ BC-22 

                                                              ទំព័រ៖  14 នន 14 
ប្រធានរទ៖  លោេនលោបាយជំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុ 
 

 

និង 3) ទ្ម្ង់ោរពិនិត្យល ើងវញិស្មាប់ទងំោរពាបាេម្នុសសធ្ម្៌លពញលេញនិង 

ោរបង់្បាក់បញុ្្េះត្នម្ៃ។ ឯកស្ថរទងំលនេះនឹង្ត្វូបានផ្តេ់ដេ់ OSHPD លរៀងរេ់ឆ្ន ំ 

ឬលៅលពេណាមានោរផ្តៃ ស់បត រូចំបាច់្ត្វូបានលធ្វ ើល ើង។ 

 

L.  កតាត ឯគទៀត 

1. ភាពសមាង ត្់ - វាត្រូវបានទទួលស្អគ ល់ថារត្មូវការខាង ិរញញ វរថ ចរឺជាវរិរតផាទ ល់ខល នួោ៉ា ងគត្ៅនិងទន់ភៃន់ 

សត្មារ់អាកទទួល។ ភាព្សមាង រ់ម្នសាំគណើ 
ព្័រ៌មាននិងការទទួេ្បាក់ឧបត្ាម្ភនឹង្ត្ូវបានរការទុកស្មាប់អស់អនកដដេដសវ ងរក 
ឬទទួេជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុ។ 
ោរដណ ំននបុគគេិកនិងោរល្ជើសបុគគេិកដដេនឹងអនុវត្តលោេនលោបាយលនេះនឹង្ត្វូបានដណ ំលោ
យត្នម្ៃទងំលនេះ។ 

 2. កិចចត្្មូ្វជំលនឿេអ  - LLUBMC 
លធ្វ ើោរលរៀបចំស្មាប់ជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុស្មាប់អនកជំងឺដដេមានគុណសម្បត្ត ិ្គប់្ោន់ដដេមានជំលនឿ
េអ  និងពឹងដផ្អកលៅលេើោរពិត្ថា ព័ត្៌មានបានសំដដងលោយអនកត្ំណាងអនកជំងឺឬ្គួស្ថរ 
គឺលពញលេញនិង្ត្ឹម្្ត្វូ។ ោរផ្តេ់ននជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុម្ិនេប់លចេនូវសិទធ ិលធ្វ ើ វកិ័យប័្ត្ 
ទងំោរលធ្វ ើ្ត្ ប់លៅល្ោយនិងលៅលពេននលសវា ស្មាប់លសវាទងំអស់លៅលពេោរលបាកបនៃ ំ 
ឬព័ត្៌មានម្ិន្ត្ូវបានផ្តេ់លោយលចត្ លោយអនកត្ំណាងអនកជំងឺឬ្គួស្ថរ។ បដនាម្លទៀត្ LLUBMC 
អភិរកសឯកសិទធិលដើម្បីដសវ ងរកដំលណាេះ្ស្ថយ ដផ្នកខាងសីុវេិ និងឧ្កិដឋកម្ម 
ពីអនកត្ំណាងអនកជំងឺនិង្គួស្ថរ ទងំល េះ ដដេបានផ្តេ់ព័ត្៌មាន

ដកៃងបនៃ ំនិងខុសលោយលចត្ លដើម្បីនឹងមានគុណសម្បត្ត ិ្គប់្ោន់ស្មាប់ LLUBMC FAP។ 

3. លោេនលោបាយឥណទននិងោរ្បមូ្េ្បាក់ជំ ក់ - LLUBMC 
បានស្ថា ប លោេនលោបាយ វកិ័យប័្ត្ 
និងោរ្បមូ្េ្បាក់ជំ ក់ដដេមានជូនតាម្រយៈអនឡាញលៅ  
https://medical-center.lomalindahealth.org/financial-assistance#llubmc។  
សកម្មភាពទងំអស់លោយ LLUBMC 
កន ុងោរទទួេបានព័ត្៌មានឥណទនទក់ទងនឹងអនកជំងឺ/ភាគីទទួេខុស្ត្ូវ 
ចំល េះទីភាន ក់្រ្បមូ្េ្បាក់ជំ ក់ខាងល្ៅ 
្ត្វូដត្មានោរទូទត្់ជាមួ្យនឹងលោេនលោបាយឥណទននិងោរ្បមូ្េ្បាក់ជំ ក់។ 

 

បានអនុម្័ត្៖ គណកមាម ធ្ិោរចត់្ដចង; អគគ យក្បត្ិបត្ត ិ LLUBMC; អនុ្បធានជាន់ខពស់ននហិរញ្ញ វត្ថ ុ LLUBMC; 
គណៈកម្មោរ LLUBMC 

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

