សេចក្ត ីេសខេ បក្នុខភាសាេមញ្ញ

សោលនសោបាយជំនួយហរ ិញ្ញវត្ថុេម្រាប់អ្នក្ជំខឺ
មជ្ជ មណ្ឌលឱសថចរ ិយាសកលវ ិទ្យាល័យ

(Patient Financial Assistance Policy, FAP)៖

Loma Linda (Loma Linda University Behavioral Medicine

Center, “LLUBMC”) គឺជាអង្គ ការផ្អែកទៅទលើជ្ំទ ឿមួ យ
ផ្ែលខិតខំបំទេញតាមតម្មូវការខាង្ការផ្ថទ ំសុខភាេរបស់អនកជ្ំង្ឺ ទៅកនុង្តំប ់ទសវាន ភូ មិសាស្តសររបស់ទយើង្។

LLUBMC គឺ “ដ ើម្បីបន្ត ន្ូ វការផ្សព្វ ផ្ាយដរោសដ ោះរបស់រព្ោះដយសូ វរគីសទ ន្ិង
ដ ើម្បីដ្វ ើបុរសរ ួចព្ីោបកម្ម ។” ទបសកកមម របស់ LLUBMC គឺររូវោន្បង្ហាញសំដ ងតាម្រយៈ FAP ដន្ោះ។
ទំន្ួលខុសររូវចម្បងន្ិង សំខាន្់បំផ្ុររបស់ LLUBMC គឺទែើមបីទ្វ ើយា៉ាង្ណាថាអន កជ្ំង្ឺរបស់ខល ួ
ទបសកកមម របស់

ទ្យទ្យួ ល ូ វការផ្ថទខា
ំ ង្ទវជ្ជ សាស្តសរទោយអាណ្ិតទមតារ ទ ់ទេលទវលា
ភាេនថៃ ថនរូ ិង្ ការអ ុញ្ញាតជ្ម្ម្ងបម្ាប់ របស់អនកជ្ំង្ឺ។

ិង្ ម្តឹមម្តូវ ទោយការគិតែល់ការសម្ងាត់

ទយើង្ខ្ុំទបរ ជាាចិតរ ធានាថា ការផ្ថទ ំទោយអាណ្ិតទមតារ
ិង្ ម្ង គុណ្ភាេ ម្តូវា អរ ល់ជ្ូ ជ្ ម្គប់រ ូប
ទោយមិ ម្ង ម្បកា ់ចំទ ោះសមតថ ភាេន ការ បង្់ម្ាក់របស់េួកទគទ ើយ។ FAPរបស់ LLUBMC
ជ្ួ យទ្វ ើឲ្យទសវាទវជ្ជ សាស្តសរចំាច់ ម្ង ជ្ូ សម្ងជ្ិកន សហគម ៍របស់ខល ួ ។
ទ ោះម្ង រ ួមទ ំង្ម្បជាេលរែឋ ផ្ែលគ្មម ការធានារ៉ាប់រង្សុខភាេ ិង្ មិ អាចបង្់ វ ិក័យបម្តម ទ ីរទេទ្យយ
ក៏ែូចជាអន កជ្ំង្ឺផ្ែលម្ង ការធានារ៉ាប់រង្ ប៉ាុផ្ រ មិ អាចបង្់ចំផ្ណ្កន វ ិក័យបម្តរបស់េួកទគ
ផ្ែលមិ ម្តូវា រ៉ាប់រង្ ទោយការធានារ៉ាប់រង្អង្ផ្ែរ។ អាម្ស៍យទលើកាលៈទទ្យសៈនានាែូ ចជា ម្ាក់ចំណ្ូល
ទ្យំហុំន ម្គួ សារ អន កជ្ំង្ឺខៃោះ ឹង្មិ តម្មូវឲ្យបង្់ម្ាក់សម្ម្ងប់ទសវា; រ ីឯខៃ ោះទទ្យៀត
ម្បផ្ហល ឹង្ម្តូវា ទសន ើសុំឲ្យទ្វ ើការបង្់ផ្តមួ យចំផ្ណ្កប៉ាុទណា
ណ ោះ។
សត្ើអ្នក្ណាានលក្េ ណេមបត្ត ិ?
អន កជ្ំង្ឺផ្ែលម្ាក់ចំណ្ូលម្គួ សាររបស់ខល ួ ម្ង ចំ ួ 350% ឬ
តិចជាង្ទគ្មលការណ្៍ផ្ណ្នាំន ទ្យលិទ្យទភាេកម្មិតសហេ័ ធ អាចម្ង លកខ ណ្សមបតរ ិសម្ម្ងប់ជ្ំ ួ យតាមរយៈ
LLUBMC។ ការេាាលទោយមិ អស់លុយ គឺម្ង ជ្ូ សម្ម្ងប់អនកជ្ំង្ឺផ្ែលគ្មម ការធានារ៉ាប់រង្
ផ្ែលម្គួ សាររបស់ខល ួ ម្ង ម្ាក់ចំណ្ូល 200% ឬ តិចជាង្ទគ្មលការណ្៍ផ្ណ្នាំន ទ្យលិទ្យទភាេកម្មិតសហេ័ ធ ។
ការបញ្ុោះតនមៃ ខៃោះគឺម្ង ជ្ូ សម្ម្ងប់អនកជ្ំង្ឺផ្ែលម្ង ការធានារ៉ាប់រង្ ិង្គ្មម ការធានារ៉ាប់រង្
ម្ង ម្ាក់ចំណ្ូលរវាង្ 201%
ទម្

ិង្ 350% ឬ តិចជាង្ទគ្មលការណ្៍ផ្ណ្នាំន ទ្យលិទ្យទភាេកម្មិតសហេ័ ធ ។

ោះវា ឹង្ម្ង ម្បទយាជ្ ៍ែល់ទលាកអន ក ទយើង្ខ្ុំទសន ើសុំទលាកអន កឲ្យោក់

កយសុំ

Medi-Cal

ម្បសិ ទបើទលាកអន កគ្មម ការធានារ៉ាប់រង្។ ម្បសិ ទបើទលាកអន កកំេុង្ផ្តម្ង ទសវា ម្តូវា អរ ល់ឲ្យទៅ
ទយើង្ខ្ុំអាចជ្ួ យទលាកអន កចំទ

ោះែំទណ្ើរការន ការោក់

LLUBMC,

កយសុំ Medi-Cal។ កនុង្អំ ុ ង្ទេលទបើកឲ្យចុោះទ្មោះ

ទលាកអន កអាចទ្យទ្យួ លការរ៉ាប់រង្ទៅទម្កាមកមម វ ិ្ី Covered

California។

សត្ើក្មម វ ិធី FAP រ៉ាប់រខអ្វ ីខ្លះ?
កមម វ ិ្ី FAP រ៉ាប់រងដសវាដវជ្ជ សាស្តសតចំោច់ ន្ិង សដស្តង្ហរោះអាស ន អរ ល់ឲ្យទៅ LLUBMC។
ទសវាមួ យគឺជាទសវាទវជ្ជ សាស្តសរចំាច់ទៅទេលផ្ែលវាសមទហតុអល ិង្ចំាច់ទែើមបីការ រជ្ី វ ិត
ទែើមបីទ្យប់សាាត់ជ្ំង្ឺ្ា ់្ារ ឬ អសមតថ ភាេសំខា ់ៗ ឬ ទែើមបីសម្ម្ងល ូ វការឈឺចប់ខាៃំង្។
មិ រប់បញ្ល
ូ
័យ ិយមទ ោះ គឺជាទសវាេិទសស
ទៅកផ្ ៃ ង្ណាផ្ែលម្ង ការេាាលចំាច់ម្បកបទោយម្បសិទ្យធិភាេទអេង្ទទ្យៀត ផ្ែលម្ង ជ្ូ ទនាោះទ ើយ។
ឧទហរណ្៍រ ួមម្ង ៖ 1) ដសវាវោះការ់សំអិរសំអាងខល ួន្ ន្ិង/ឬដកសម្ឆ សស; 2) ដសវាភាព្គ្មមន្កូ ន្; 3) ការដកដនែ ក; 4)
ការព្ាោលដរបើរបូថន្; 5) ន្ីរិ វ ិ្ីរ៉ា ូបរ;

6) ដរគឿងអវៈយវៈ រណប/សបបន្ិម្ិរតជ្ំន្ួស; 7) មាន្គន៌ជ្ំន្ួស; ឬ 8)
ដសវាឯដទៀរដ លសំខាន្់សរមាប់ផាសុខភាព្នន្ អែ កជ្ំងឺ ន្ិង/ឬភាព្ង្ហយរសួ លនន្អែ កជ្ំងឺ។
កមម វ ិ្ី FAP គ្មម អ ុវតរ ៍ចំទ ោះទសវាទវជ្ជ បណ្ឌិត អរ ល់ឲ្យទៅ LLUBMCទ ើយ។ បញជ ីទេញទលញន អន កអរ ល់ទសវា

សេចក្ត ីេសខេ បក្នុខភាសាេមញ្ញ

មិ

រ៉ាប់រង្ទៅទម្កាមទគ្មល ទយាាយទ ោះ អាចរកា ទៅទគហទ្យំេ័រ

https://medical-center.lomalindahealth.org/financial-assistance#llubmc
ចំនួន វ ិក្័យបម្រត្ទាលុយទូ សៅ

(Amounts Generally Billed, AGB)?

បុគគលផ្ែលម្ង លកខ ណ្សមបតរ ិ ឹង្ FAP ឹង្មិ ម្តូវា ទលុយ ទលើសេីចំ ួ អាម្តា
សម្ម្ងប់ការេាាលសទស្ត្គោះអាស ន ឬ ទវជ្ជ សាស្តសរចំាច់ឯទទ្យៀតទ ើយ។

Medicare

រសបៀបដាក្់ពាក្យេុំ៖
ការោក់

កយសុំ FAP គឺម្ង ជ្ូ ចំទ

ោះអន កជ្ំង្ឺម្គប់រ ូបទោយមិ អស់លុយ។ ម្ង ជ្ូ តាមរយៈអ ឡាញទៅ

https://medical-center.lomalindahealth.org/financial-assistance#llubmc។
សម្ម្ងប់សំទៅជាស ៃ ឹកម្កោស ចូ រសុំមកផ្អន កទ្យទ្យួ លអន កជ្ំង្ឺ

ិង្ការចុោះទ្មោះ សថ ិតទៅកនុង្ម ទ ីរ។

សេនើេុំព័ត្៌ានននក្មម វ ិធីតាមសអ្ឡិចម្រត្ូនិច៖
សំទៅជាទអ ិចម្តូ ិចន េ័ត៌ម្ង កមម វ ិ្ី ម្ង ជ្ូ តាមរយៈអុីផ្មល អរ ល់ជ្ូ តាមសំទណ្ើ។ ទ្យូ រស័េទទៅទលខ
(909) 558-8613 ទែើមបីទសន ើសុំសំទៅជាទអ ិចម្តូ ិច។ សូ មទម្តៀមខល ួ ទែើមបី ឹង្អរល់អាស័យោឋ អុីផ្មល
ទែើមបីឲ្យទគអាចទអាើរេ័ត៌ម្ង ទៅទេលទលាកអន កទ្យូ រស័េទទសន ើសុំ។
ទទួ លបានព័ត្៌ានននក្មម វ ិធីសដាយផ្ទាល់៖
េ័ត៌ម្ង ន កមម វ ិ្ីគឺម្ង ជ្ូ ទៅផ្អន កទ្យទ្យួ លអន កជ្ំង្ឺ

ិង្ការចុោះទ្មោះ ទៅ

LLUBMC.

សេនើេុំព័ត្៌ានននក្មម វ ិធី ឬ ជំនួយតាមទូ រេ័ពា៖
បុគគលិកជ្ំ ួ យការហរ ិញា វតថុគឺម្ង ជ្ូ តាមរយៈទ្យូ រស័េទ ទែើមបីអរល់ជាេ័ត៌ម្ង សទម្មចលកខ ណ្សមបតរ ិ
ន្ិងជ្ួ យអែ កជ្ំងឺមាែក់ដាក់ពាកយសុំសម្ម្ងប់ FAP។ ដ កអែ កអាចទំនាក់ទំន្ងអែ កផ្ត ល់ឱវាទ ដលខ៖
(909) 558-8613, នថៃច័ន្ទ – នថៃសុរក, 7:30 រព្ឹក – 4:00 ៃ ច
សេនើេុំព័ត្៌ានននក្មម វ ិធី តាមរយៈេំបុម្រត្នម្របេណីយ៍

FAP,

U.S.៖

អន កជ្ំង្ឺអាចទសន ើសុំេ័ត៌ម្ង ន កមម វ ិ្ីតាមសំបុម្ត។ សំទណ្ើសុំេ័ត៌ម្ង អាចទអាើរទៅ៖

Loma Linda University Medical Center
P.O. Box 700
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