
 

 

 

ບດົສະຫ ຼຸບໃນພາສາທ ີ່ ເຂົົ້າໃຈງ ີ່າຍ 

 

ນະໂຍບາຍການຊີ່ວຍເຫ ຼືອດົ້ານການເງນິສ  າລບັຄນົເຈບັ (Financial Assistance Policy, FAP): 

Loma Linda University Medical Center, Loma Linda University East Campus Hospital, Loma 

Linda University Surgical Hospital ແລະ Loma Linda University Health Beaumont-Banning         

(“ LLUMC”)  ແມ ີ່ນສີ່ວນໜ ີ່ ງຂອງອງົການທ ີ່ ມ  ຄວາມເຊຼືີ່ ອສດັທາເປັນພຼືົ້ນຖານຫ ກັ ຊ ີ່ ງມຼຸ ີ່ງໝ ັົ້ນທ ີ່ ຈະສະໜອງຕອບຕ ີ່

ຄວາມຕົ້ອງການດົ້ານການເບິີ່ ງແຍງສຼຸຂະພາບຂອງຄນົເຈບັໃນເຂດພຼືົ້ນທ ີ່ ໃຫົ້ບ ລິການຂອງພວກເຮົາ. ພາລະໜົ້າທ ີ່

ຂອງ LLUMC ແມ ີ່ນ “ເພຼືີ່ ອສຼືບຕ ີ່ ການບ  າບດັຮກັສາຂອງອງົພະເຢຊູ ແລະເພຼືີ່ ອເຮັດໃຫົ້ມະນຼຸດສມົບນູ.” ພາລະ  

ໜົ້າທ ີ່ ຂອງ LLUMC ແມ ີ່ນໄດົ້ສະແດງອອກໃຫົ້ເຫັນຢີ່າງຈະແຈ ົ້ງຜີ່ານ ໂຄງການ FAP. ຄວາມຮບັຜິດຊອບທ  າອດິ

ແລະສງູສຼຸດຂອງ LLUMC ແມ ີ່ນການເບິີ່ ງວີ່າ ຄນົເຈບັທງັຫ າຍໄດົ້ຮບັການເບິີ່ ງແຍງຮກັສາທາງການແພດດົ້ວຍ

ຄວາມເມດຕາ, ຢີ່າງກງົຕ ີ່ ເວລາ, ແລະເໝາະສມົ ໂດຍຄ  ານ ງເຖງິຄວາມເປັນສີ່ວນຕວົ, ກຽດສກັສ , ແລະຄວາມ  

ຍນິຍອມຂອງຄນົເຈບັ.   

 

ພວກເຮົາອຼຸທິດຕນົເພຼືີ່ ອຮບັປະກນັວີ່າ ຄວາມເມດຕາ, ຄຼຸນນະພາບການເບິີ່ ງແຍງແມ ີ່ນມ  ໃຫົ້ແກ ີ່ທຼຸກຄນົ, ໂດຍບ ີ່ຄ  ານ ງ

ເຖງິ ຄວາມສາມາດໃນການຈ ີ່າຍຂອງພວກເຂົາ. ໂຄງການ FAP  ຂອງ LLUMC ຊີ່ວຍເຮັດໃຫົ້ການບ ລິການທ ີ່

ຈ  າເປັນໃນທາງການແພດມ ໃຫົ້ແກ ີ່ສະມາຊກິໃນຊຼຸມຊນົຂອງຕນົ. ນ ົ້ແມ ີ່ນລວມເຖງິ ຜູົ້ຄນົທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ປະກນັສຼຸຂະພາບ ແລະ

ບ ີ່ສາມາດຈ ີ່າຍໃບບນິຂອງໂຮງໝ , ເຊັີ່ ນດຽວກບັ ບນັດາຄນົເຈບັທ ີ່ ມ  ປະກນັພຍັແຕີ່ບ ີ່ ສາມາດຈ ີ່າຍບາງສີ່ວນຂອງ       

ໃບບນິທ ີ່ ບ ີ່ ຢູີ່ພາຍໃຕົ້ການຄຼຸົ້ມຄອງຂອງປະກນັ. ໂດຍຂ ົ້ນຢູີ່ກບັສະພາບການຕີ່າງໆ, ລາຍໄດົ້ ແລະຂະໜາດຄອບຄວົ, 

ຄນົເຈບັບາງຄນົຈະບ ີ່ ຈ  າເປັນຕົ້ອງຈ ີ່າຍຄີ່າບ ລິການ; ຄນົອຼືີ່ ນໆ ອາດຖຼືກຂ ໃຫົ້ຈ ີ່າຍຄີ່າບາງສີ່ວນ.    

ໃຜມ ສິດເໝາະສມົ? 

ບນັດາຄນົເຈບັຜູົ້ທ ີ່ ຄອບຄວົຂອງເຂົາມ  ລາຍໄດົ້ 350% ຫ ຼື ໜົ້ອຍກວີ່ານ ັົ້ນ ຕາມລະດບັຄວາມທຼຸກຍາກທ ີ່ ຣຖັບານ

ກາງກ  ານດົໄວົ້ ອາດມ ສດິເໝາະສມົທ ີ່ ຈະໄດົ້ຮບັການຊີ່ວຍເຫ ຼືອຜີ່ານ LLUMC. ການເບິີ່ ງແຍງຮກັສາໂດຍບ ີ່ ເສັຽຄີ່າ

ແມ ີ່ນມ  ໃຫົ້ແກ ີ່ຄນົເຈບັທ ີ່ ບ ີ່ ມ  ປະກນັພຍັຊ ີ່ ງຄອບຄວົຂອງເຂົາມ  ລາຍໄດົ້ 200% ຫ ຼືໜົ້ອຍກວີ່ານ ັົ້ນ ຕາມລະດບັຄວາມ

ທຼຸກຍາກທ ີ່ ຣຖັບານກາງກ  ານດົໄວົ້. ການຫ ຼຸດລາຄາບາງສີ່ວນແມ ີ່ນມ  ໃຫົ້ແກ ີ່ບນັດາຄນົເຈບັທ ີ່ ມ   ແລະບ ີ່ ມ  ປະກນັພຍັ ທ ີ່

ມ  ລາຍໄດົ້ລະຫວີ່າງ 201% ຫາ 350% ຂອງລະດບັຄວາມທຼຸກຍາກທ ີ່ ຣຖັບານກາງກ  ານດົໄວົ້. 

ເນຼືີ່ອງຈາກວີ່າ ມນັຈະເປັນປະໂຫຍດຕ ີ່ ທີ່ານ, ຖົ້າວີ່າ ທີ່ານບ ີ່ ມ  ປະກນັພຍັ, ພວກເຮົາຂ ໃຫົ້ທີ່ານສະໝກັຂ   

Medi-Cal. ຖົ້າວີ່າ ທີ່ານກ  າລງັຮບັບ ລິການຢູີ່ທ ີ່  LLUMC, ພວກເຮົາສາມາດຊີ່ວຍທີ່ານໄດົ້ກບັຂ ັົ້ນຕອນການສະໝກັ

ຂ  Medi-Cal. ໃນລະຫວີ່າງການລງົທະບຽນແບບເປ ດ, ທີ່ານສາມາດຂ ຮບັປະກນັພຍັຄຼຸົ້ມຄອງໄດົ້ພາຍໃຕົ້ 

Covered California.  
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ມ ຫຍງັແດີ່ທ ີ່ ຢູີ່ພາຍໃຕົ້ການຄຼຸົ້ມຄອງຂອງ FAP? 

ໂຄງການ FAP ຄຼຸົ້ມຄອງການບ ລິການເບິີ່ ງແຍງສຼຸຂະພາບທ ີ່ ຈ  າເປັນໃນທາງການແພດແລະສຼຸກເສ ນ ຊ ີ່ ງຈດັຫາໃຫົ້ທ ີ່   

LLUMC. ການບ ລິການແມ ີ່ນຈ  າເປັນໃນທາງການແພດເມຼືີ່ອມ  ເຫດຜນົສມົຄວນ ແລະຈ  າເປັນເພຼືີ່ ອປກົປົ້ອງຊ ວດິ, 

ເພຼືີ່ ອປົ້ອງກນັການເຈບັທ ີ່ ສ  າຄນັ ຫ ຼື ປົ້ອງກນັຄວາມພິການທ ີ່ ສ  າຄນັ, ຫ ຼື ເພຼືີ່ ອບນັເທົາຄວາມເຈບັປວດຮຼຸນແຮງ. ການ

ບ ລິການທ ີ່ ບ ີ່ ລວມຢູີ່ໃນຄ  າອະທິບາຍນ ົ້ ໄດົ້ແກ ີ່ ການບ ລິການສະເພາະຊ ີ່ ງສາມາດບ  າບດັຮກັສາໄດົ້ຢີ່າງມ   ປະສດິທິ

ພາບໃນທາງການແພດດົ້ວຍວທິ ການອຼືີ່ ນ. ຍກົຕວົຢີ່າງ ແມ ີ່ນ: 1) ການບ ລິການດົ້ານຄວາມງາມ ແລະ/ຫ ຼື ການຜີ່າ

ຕດັເສ ມຄວາມງາມ; 2) ການບ ລິການເຮັດໝນັ; 3) ການແກົ້ໄຂສາຍຕາ; 4) ການບ  າບດັຮກັສາດົ້ວຍລງັສ ໂປຣຕອນ; 

5) ການຮກັສາໂດຍໃຊົ້ຫຼຸີ່ນຍນົຊີ່ວຍ; 6) ອຼຸປະກອນເສ ມຮີ່າງກາຍ/ອຼຸປະກອນທຽມ;  7) ການຖຼືພາແທນ; ຫ ຼື 8) 

ການບ ລິການອຼືີ່ ນໆ ທ ີ່ ເຮັດເພຼືີ່ ອຄວາມສະດວກ ແລະ/ຫ ຼື ຄວາມສະບາຍຂອງຄນົເຈບັເປັນຫ ກັ. 

ໂຄງການ FAP ນ  າໃຊົ້ບ ີ່ ໄດ ົ້ກບັການບ ລິການຈາກແພດໝ ທ ີ່ ໃຫົ້ບ ລິການຢູີ່ທ ີ່  LLUMC. ລາຍຊຼືີ່ທງັໝດົຂອງ          

ຜູົ້ໃຫົ້ບ ລິການທ ີ່ບ ີ່ຢູີ່ໃນການຄຼຸົ້ມຄອງພາຍໃຕົ້ນະໂຍບາຍນ ົ້ສາມາດເບິີ່ ງໄດົ້ທ ີ່   

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

 

ຈ  ານວນເງນິທ ີ່ ຮຽກເກບັໂດຍທົີ່ວໄປ (Amounts Generally Billed, AGB) ແມ ີ່ນຫຍງັ? 

ບຼຸກຄນົທ ີ່ ມ  ສດິໄດົ້ຮບັ FAP ຈະບ ີ່ ຖຼືກຮຽກເກບັເງນິຫ າຍກວີ່າອດັຕາຂອງ Medicare ສ  າລບັການເບິີ່ ງແຍງແບບ 

ສຼຸກເສ ນ ຫ ຼື ການເບິີ່ ງແຍງທ ີ່ ຈ  າເປັນໃນທາງການແພດອຼືີ່ ນໆ. 

ວທິ ການສະໝກັ: 

ໃບສະໝກັ FAP ແມ ີ່ນມ  ໃຫົ້ແກ ີ່ຄນົເຈບັທຼຸກຄນົໂດຍບ ີ່ ເສັຽຄີ່າ. ໃບສະໝກັມ ຢູີ່ທາງອອນໄລນທ໌ ີ່    

https://medical-center.lomalindahealth.org/financial-assistance#llumc ສ  າລບັສ  າເນົາເຈັົ້ຽ, ກະຣຼຸນາຖາມ

ທ ີ່ ພະແນກ ລງົທະບຽນແລະຮບັຄນົເຈບັ ທ ີ່ ຢູີ່ໃນສະຖານທ ີ່ ນ ັ ົ້ນ.   

ຂ ຂ ົ້ມນູໂຄງການທາງອເິລັກໂຕຣນກິ:  

ສ  າເນົາຂ ົ້ມນູໂຄງການແບບອເິລັກໂຕຣນກິແມ ີ່ນມ  ໃຫົ້ໂດຍທາງອ ເມວ ເມ ຼືີ່ອຮົ້ອງຂ . ໂທຣ (909) 558-8613 ເພຼືີ່ ອ

ຮົ້ອງຂ ເອົາສ  າເນົາອເິລັກໂຕຣນກິ. ເມ ຼືີ່ອໂທຣໄປ ກະຣຼຸນາຕຽມພົ້ອມໃນການໃຫົ້ຂ ົ້ມນູທ ີ່ ຢູີ່ອ ເມວທ ີ່ ຈະສ ົີ່ງຂ ົ້ມນູໃຫົ້. 

 

 

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=
https://medical-center.lomalindahealth.org/financial-assistance#llumc
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ໄປຂ ເອົາຂ ົ້ມນູໂຄງການດົ້ວຍຕນົເອງ:  

ຂ ົ້ມນູໂຄງການແມ ີ່ນມ  ໃຫົ້ທ ີ່ ພະແນກລງົທະບຽນແລະຮບັຄນົເຈບັຕະຫ ອດທ ົີ່ວສະຖານພະຍາບານ. 

ຂ ຂ ົ້ມນູໂຄງການ ຫ ຼື ການຊີ່ວຍເຫ ຼືອໂດຍທາງໂທຣະສບັ:  

ເຈົົ້າໜົ້າທ ີ່ ຊ ີ່ວຍເຫ ຼືອດົ້ານການເງນິແມ ີ່ນພົ້ອມຊີ່ວຍເຫ ຼືອທາງໂທຣະສບັເພຼືີ່ ອໃຫົ້ຂ ົ້ມນູ, ພິຈາລະນາການມ ສດິເໝາະສມົ

ສ  າລບັໂຄງການ FAP, ແລະຊີ່ວຍຄນົເຈບັໃນການສະໝກັຂ  FAP. ເຈົົ້າໜົ້າທ ີ່ ທ ີ່ ປ ກສາສາມາດຕດິຕ ີ່ ໄດົ້ທ        

ເບ ໂທຣ:  (909) 558-8613, ວນັຈນັ – ວນັສຼຸກ, 7:30 ໂມງເຊົົ້າ – 4:00 ໂມງບີ່າຍ. 

ຂ ຂ ົ້ມນູໂຄງການໂດຍທາງໄປສະນ ສະຫະຣຖັ:  

ຄນົເຈບັສາມາດຮົ້ອງຂ ຂ ົ້ມນູໂຄງການໄດົ້ທາງໄປສະນ . ສ ົີ່ງຈດົໝາຍຂ ຂ ົ້ມນູໄປທ ີ່ :  

Loma Linda University MediCal Center  
P.O. Box 700 

Loma Linda, CA 92354 

ພາສາອຼືີ່ ນໆ: 

ສ  າເນົາຂອງ FAP, ຟອມສະໝກັ FAP, ແລະ ບດົສະຫ ຼຸບໃນພາສາທ ີ່ ເຂົົ້າໃຈງ ີ່າຍ ແມ ີ່ນມ  ໃຫົ້ໃນພາສາອງັກດິ 

ແລະພາສາສະເປນ. ພາສາອຼືີ່ ນໆ ກ ອາດມ ໃຫົ້ເຊັີ່ ນກນັ. ສ  າລບັຂ ົ້ມນູເພ ີ່ ມເຕ ມ, ໂທຣ (909) 558-8613 ຫ ຼື ຂ ເວົົ້າ

ກບັເຈົົ້າໜົ້າທ ີ່ ຊ ີ່ວຍເຫ ຼືອດົ້ານການເງນິ.  

 

 


