
 

 

 

 
សេចក្ត ីេសខេបក្ន ុខភាសាេមញ្ញ  

 

សោលនសោបាយជំនួយហរញិ្ញ វត្ថ ុេម្រាប់អ្នក្ជំខឺ (Patient Financial Assistance Policy, FAP)៖ 

មជ្ជមណ្ឌ លឱសថចរយិាសកលវទិ្យាល័យ Loma Linda (Loma Linda University Behavioral Medicine 

Center, “LLUBMC”) គឺជាអង្គការផ្អែកទៅទលើជ្ំទ ឿមួយ 
ផ្ែលខិតខំបំទេញតាមតម្មូវការខាង្ការផ្ថទសុំខភាេរបស់អនកជ្ំង្ឺ ទៅកន ុង្តំប ់ទសវាន ភូមិសាស្តសរ របស់ទយើង្។  

ទបសកកមម របស់ LLUBMC គឺ “ដ ើម្បីបន្តនូ្វការផ្សព្វផ្ាយដរោសដ ោះរបស់រព្ោះដយស ូ វរគីសទ  ន្ិង 

ដ ើម្បីដ វ្ ើបុរសរចួព្ីោបកម្ម។” ទបសកកមមរបស់ LLUBMC គឺររវូោន្បង្ហា ញសំដ ងតាម្រយៈ FAP ដន្ោះ។ 

ទំនួ្លខុសររវូចម្បងន្ិង សំខាន្់បំផ្ុររបស់ LLUBMC គឺទែើមបីទ វ្ ើយា៉ា ង្ណាថាអនកជ្ំង្ឺរបស់ខល  ួ 

ទ្យទួ្យល ូវការផ្ថទខំាង្ទវជ្ជសាស្តសរ ទោយអាណ្ិតទមតារ  ទ ់ទេលទវលា  ិង្ ម្តឹមម្តូវ ទោយការគិតែល់ការសម្ងា ត់ 

ភាេនថៃថន រូ  ិង្ ការអ ុញ្ញា តជ្ម្ម្ងបម្ាប់ របស់អនកជ្ំង្ឺ។ 

 
ទយើង្ខុ្ំទបរជាា ចិតរ ធានាថា ការផ្ថទទំោយអាណ្ិតទមតារ   ិង្ ម្ង គុណ្ភាេ ម្តវូា អរល់ជូ្ ជ្ ម្គប់របូ 

ទោយមិ ម្ង ម្បកា ់ចំទ ោះសមតថភាេន ការ បង្់ម្ាក់របស់េួកទគទ ើយ។ FAPរបស់ LLUBMC 
ជួ្យទ វ្ ើឲ្យទសវាទវជ្ជសាស្តសរ ចំាច់ ម្ង ជូ្  សម្ងជ្ិកន សហគម ៍របស់ខល  ួ។ 

ទ ោះម្ង រមួទងំ្ម្បជាេលរែឋផ្ែលគ្មម  ការធានារ៉ា ប់រង្សុខភាេ  ិង្ មិ  អាចបង្់វកិ័យបម្តម ទ ីរទេទ្យយ 

ក៏ែូចជាអនកជ្ំងឺ្ផ្ែលម្ង ការធានារ៉ា ប់រង្ ប៉ាុផ្ រមិ អាចបង្់ចំផ្ណ្កន វកិ័យបម្តរបស់េួកទគ 

ផ្ែលមិ ម្តវូា រ៉ា ប់រង្ ទោយការធានារ៉ា ប់រង្អង្ផ្ែរ។  អាម្ស៍យទលើកាលៈទទ្យសៈនានាែូចជា ម្ាក់ចំណូ្ល 

ទ្យំហំុន ម្គួសារ អនកជ្ំង្ឺខៃ ោះ ឹង្មិ តម្មូវឲ្យបង្់ម្ាក់សម្ម្ងប់ទសវា; រឯីខៃ ោះទទ្យៀត 

ម្បផ្ហល ឹង្ម្តវូា ទសន ើសុំឲ្យទ វ្ ើការបង់្ផ្តមួយចំផ្ណ្កប៉ាុទណាណ ោះ។  

សត្ើអ្នក្ណាានលក្េណេមបត្តិ? 

អនកជ្ំងឺ្ផ្ែលម្ាក់ចំណូ្លម្គួសាររបស់ខល  ួម្ង ចំ ួ  350% ឬ 
តិចជាង្ទគ្មលការណ៍្ផ្ណ្នំាន ទ្យលិទ្យទភាេកម្មិតសហេ័ ធអាចម្ង លកខណ្សមបតរ ិសម្ម្ងប់ជ្ំ ួយតាមរយៈ 

LLUBMC។ ការេាាលទោយមិ អស់លុយ គឺម្ង ជូ្ សម្ម្ងប់អនកជ្ំងឺ្ផ្ែលគ្មម  ការធានារ៉ា ប់រង្ 

ផ្ែលម្គួសាររបស់ខល  ួ ម្ង ម្ាក់ចំណូ្ល 200% ឬ តិចជាង្ទគ្មលការណ៍្ផ្ណ្នំាន ទ្យលិទ្យទភាេកម្មិតសហេ័ ធ ។ 
ការបញុ្ោះតនមៃខៃ ោះគឺម្ង ជូ្ សម្ម្ងប់អនកជ្ំងឺ្ផ្ែលម្ង ការធានារ៉ា ប់រង្  ិង្គ្មម  ការធានារ៉ា ប់រង្ 

ម្ង ម្ាក់ចំណូ្លរវាង្ 201%  ិង្ 350% ឬ តិចជាង្ទគ្មលការណ៍្ផ្ណ្នំាន ទ្យលិទ្យទភាេកម្មិតសហេ័ ធ។ 

ទម្ ោះវា ឹង្ម្ង ម្បទយាជ្ ៍ែល់ទលាកអនក ទយើង្ខុ្ំទសន ើសុំទលាកអនកឲ្យោក់ កយសំុ Medi-Cal 

ម្បស ិទបើទលាកអនកគ្មម  ការធានារ៉ា ប់រង្។ ម្បសិ ទបើទលាកអនកកំេុង្ផ្តម្ង ទសវា ម្តវូា អរល់ឲ្យទៅ LLUBMC, 

ទយើង្ខុ្ំអាចជួ្យទលាកអនកចំទ ោះែំទណ្ើរការន ការោក់ កយសំុ Medi-Cal។ កន ុង្អំ ុង្ទេលទបើកឲ្យចុោះទ ម្ ោះ 

ទលាកអនកអាចទ្យទួ្យលការរ៉ា ប់រង្ទៅទម្កាមកមម វ ិ្ ី Covered California។  

សត្ើក្មម វធីិ FAP រ៉ា ប់រខអ្វ ីខ្លះ? 

កមម វ ិ្ ី FAP រ៉ា ប់រងដសវាដវជ្ជសាស្តសត ចំោច់ ន្ិង សដស្តង្ហរ ោះអាស ន អរល់ឲ្យទៅ LLUBMC។ 
ទសវាមួយគឺជាទសវាទវជ្ជសាស្តសរ ចំាច់ទៅទេលផ្ែលវាសមទហតុអល  ិង្ចំាច់ទែើមបីការ រជ្ីវតិ 

ទែើមបីទ្យប់សាា ត់ជ្ំង្ឺ ា្ ់ ា្ រ ឬ អសមតថភាេសំខា ់ៗ ឬ ទែើមបីសម្ម្ងល ូវការឈឺចប់ខាៃ ំង្។ 

មិ រប់បញ្លូ ័យ ិយមទ ោះ គឺជាទសវាេិទសស 

ទៅកផ្ ៃង្ណាផ្ែលម្ង ការេាាលចំាច់ម្បកបទោយម្បសិទ្យធ ិភាេទអេង្ទទ្យៀត ផ្ែលម្ង ជូ្ ទនាោះទ ើយ។  

ឧទហរណ្៍រមួម្ង ៖ 1) ដសវាវោះការ់សំអិរសំអាងខល នួ្ ន្ិង/ឬដកសម្ឆសស; 2) ដសវាភាព្គ្មម ន្កូន្; 3) ការដកដនែក; 4) 

ការព្ាោលដរបើរបូថន្; 5) ន្ីរិវ ិ្ ីរ៉ាបូរ; 6) ដរគឿងអវៈយវៈ រណប/សបបន្ិម្ិរតជ្ំនួ្ស; 7) មាន្គន៌ជ្ំនួ្ស; ឬ 8) 

ដសវាឯដទៀរដ លសំខាន់្សរមាប់ផាសុខភាព្នន្ អែកជ្ំងឺ និ្ង/ឬភាព្ង្ហយរសួលនន្អែកជ្ំងឺ។  

កមម វ ិ្ ី FAP គ្មម  អ ុវតរ ៍ចំទ ោះទសវាទវជ្ជបណ្ឌ ិត អរល់ឲ្យទៅ LLUBMCទ ើយ។ បញជ ីទេញទលញន អនកអរល់ទសវា 



 

 

 

 
សេចក្ត ីេសខេបក្ន ុខភាសាេមញ្ញ  

 
មិ  រ៉ា ប់រង្ទៅទម្កាមទគ្មល ទយាាយទ ោះ អាចរកា ទៅទគហទ្យំេ័រ  

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

 

ចំនួនវក័ិ្យបម្រត្ទាលុយទូសៅ (Amounts Generally Billed, AGB)? 

បុគគលផ្ែលម្ង លកខណ្សមបតរ ិ ឹង្ FAP  ឹង្មិ ម្តូវា ទលុយ ទលើសេីចំ ួ អាម្តា Medicare 
សម្ម្ងប់ការេាាលសទស្ត គ្ ោះអាស ន  ឬ ទវជ្ជសាស្តសរ ចំាច់ឯទទ្យៀតទ ើយ។ 

រសបៀបដាក់្ពាក្យេុំ៖ 

ការោក់ កយសុំ FAP គឺម្ង ជូ្ ចំទ ោះអនកជ្ំង្ឺម្គប់របូទោយមិ អស់លុយ។ ម្ង ជូ្ តាមរយៈអ ឡាញទៅ  

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

សម្ម្ងប់សំទៅជាស ៃ ឹកម្កោស ចូរសំុមកផ្អនកទ្យទួ្យលអនកជ្ំង្ឺ  ិង្ការចុោះទ ម្ ោះ សថ ិតទៅកន ុង្ម ទ ីរ។  

សេន ើេំុព័ត៌្ានននក្មម វធីិតាមសអ្ឡិចម្រត្នូិច៖  

សំទៅជាទអ ិចម្ត ូិចន េ័ត៌ម្ង កមម វ ិ្ ី ម្ង ជូ្ តាមរយៈអុីផ្មល អរល់ជូ្ តាមសំទណ្ើ។ ទូ្យរស័េទទៅទលខ  
(909) 558-8613 ទែើមបីទសន ើសុំសំទៅជាទអ ិចម្ត ូិច។ សូមទម្តៀមខល  ួទែើមបី ឹង្អរល់អាស័យោឋ  អុីផ្មល 

ទែើមបីឲ្យទគអាចទអាើរេ័ត៌ម្ង ទៅទេលទលាកអនកទូ្យរស័េទទសន ើសុំ។ 

ទទួលបានព័ត៌្ានននក្មម វធីិសដាយផ្ទា ល់៖  

េ័ត៌ម្ង ន កមម វ ិ្ ីគឺម្ង ជូ្ ទៅផ្អនកទ្យទួ្យលអនកជ្ំង្ឺ  ិង្ការចុោះទ ម្ ោះ ទៅ LLUBMC. 

សេន ើេំុព័ត៌្ានននក្មម វធីិ ឬ ជំនួយតាមទូរេ័ពា ៖  

បុគគលិកជ្ំ ួយការហរញិា វតថ ុគឺម្ង ជូ្ តាមរយៈទូ្យរស័េទ ទែើមបីអរល់ជាេ័ត៌ម្ង  សទម្មចលកខណ្សមបតរ ិ FAP, 
ន្ិងជួ្យអែកជ្ំងឺមាែ ក់ដាក់ពាកយសុំសម្ម្ងប់ FAP។ ដ កអែកអាចទំនាក់ទំន្ងអែកផ្តល់ឱវាទ ដលខ៖  

 (909) 558-8613, នថៃច័ន្ទ  – នថៃសុរក, 7:30 រព្ឹក – 4:00  ៃ ច 

សេន ើេំុព័ត៌្ានននក្មម វធីិ តាមរយៈេំបុម្រត្នម្របេណីយ៍ U.S.៖  

អនកជ្ំង្ឺអាចទសន ើសំុេ័ត៌ម្ង ន កមម វ ិ្ ីតាមសំបុម្ត។ សំទណ្ើសុំេ័ត៌ម្ង អាចទអាើរទៅ៖ 

Loma Linda University Medical Center  

P.O. Box 700 

Loma Linda, CA 92354 

 

ភាសាឯសទៀត្៖ 

សំទៅន  FAP, ទ្យម្មង្់ន ការោក់ កយសុំ FAP,  ិង្ទសចកខ ីសទង្ខបភាសាសមញា  

គឺម្ង ជូ្ កន ុង្ភាសាអង្់ទគៃស ិង្ភាសាទអសប៉ា ញ។ ភាសាែនទ្យទទ្យៀតក៏ម្ង ជូ្ អង្ផ្ែរ។ សម្ម្ងប់េ័ត៌ម្ង បផ្ ថម 

សូមទូ្យរស័េទទៅទលខ (909) 558-8613 ឬ ិយាយជាមួយសម្ងជ្ិកបុគគលិកជ្ំ ួយការហរញិា វតថ ុណាម្ងន ក់។  
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