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____________________________________________________________________________________ 
 
គោលបំណង៖ 
គោលបំណងននគោលនគោបាយគនេះគឺគ ើម្បីផ្តល់និយម្ន័យចំគ េះលក្ខណៈវនិិចឆ ័យ 

ដ លនឹងយក្ម្ក្គ្បើ្បាស់គោយម្ជឈម្ណឌ ល 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 (គ្ោយពីគនេះត្គៅ 

LLUMC) គោយអនុគោម្តាម្ត្្មូ្វោរ ូចមានដចងក្ន ុងចាប់រ ឋ និង សហព័នធ  រមួ្ទងំមា្តា 501 

ននកូ្ ្បាក្់ចំណូលនផ្ៃក្ន ុង (Internal Revenue Code, IRC) ននឆ្ន ំ 1986,  ូចដ លបានដក្ស្មួ្ល និង 

និយ័ត្ក្ម្មគៅទីគ េះ គៅគ្ោម្នីត្ិ្ក្ម្ននគោលនគោបាយោក្់ត្នម្ៃ្ត្ឹម្្ត្ូវននម្នៃ ីរគពទយោលីហវ ័ញ៉ា  (California 

Hospital Fair Pricing Policies Act)។ 

ោរពាបាលជំងឺធ្ងន់ធ្ងរគៅម្នៃ ីរគពទយរ ឋ California ត្រូវតរត្ររិររត ិតាមគោលនគោបាយនិងការអនុវរតតែលចុុះសត្មងុ 
នឹងចារ់រែឋ California និង IRC មាត្តា 501(r), រមួជាមួយកិចចរត្មូវសត្មារ់គោលនគោបាយជាលាយលកខណអ៍កសរ ផ្តល់ 
នូវការតែទាំរញ្ច ុះរម្មៃ និងគោយសរបរុសចាំគ េះអនក្ជំងឺដ លមានគុណសម្បត្ត ិ្គប់្ោន់។ 
គោលនគោបាយគឺស្មាប់បំគពញតាម្ទំនួលខុស្ត្ូវគពញចាប់ដបបគ េះ និងផ្តល់នូវោរពាបាលគោយសបបុ រស 
និងោរបញុ្្េះត្នម្ៃចំគ េះអនក្ជំងឺដ ល មានគុណសម្បត្ត ិ្គប់្ោន់ខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុគៅគ្ោម្លក្ខខណឌ និងស្ថា នភាពនន 

គោលនគោបាយ ជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុ (Financial Assistance Policy, FAP)។  
 វសិ្ថលភាពននគោលនគោបាយ៖ 

គោលនគោបាយទក្់ទងនឹងជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុបានផ្តល់ ល់អនក្ជំងឺគោយ LLUMC ស្មាប់គសវាគវជជស្ថស្តសត ចំបាច់។ 

សំគណើទងំអស់ស្មាប់ជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុពីអនក្ជំងឺ និង្ក្មុ្្គួស្ថរអនក្ជំងឺ គវជជបណឌ ិត្ ឬបុគគលិក្ម្នៃ ីរគពទយ 
្ត្វូដត្យក្ម្ក្គោេះ្ស្ថយក្ន ុងោរអនុគោម្ជាមួ្យនឹងគោលនគោបាយគនេះ។  

គោលនគោបាយគនេះោម នលិទធភាពចំគ េះគសវាគវជជបណឌ ិត្ ផ្តល់ឲ្យគៅ LLUMCគ ើយ។ 

គវជជបណឌ ិត្ពាបាលសគស្ត គ្ េះអាសននពុំដម្នជានិគោជិត្របស់ LLUMC 

គហើយបានគ្ជើសយក្គោលនគោបាយោច់គោយដ ក្ ដ លផ្តល់ោរបញុ្្េះត្នម្ៃចំគ េះអនក្ជំងឺដ លោម នោរធា រ៉ា ប់រង 

ឬអនក្ជំងឺដ លមាន វកិ្័យប័្ត្គវជជស្ថស្តសត ខពស់។ បញ្ជ ីននអនក្ផ្តល់គសវា ម្ិន្ត្វូបានរ៉ា ប់រងគៅគ្ោម្ LLUMC FAP 

ត្រវូអាចទទួល បានគៅ https://medical-center.lomalindahealth.org/financial-assistance#llumc) 
 
ទសសនៈ៖   
 

ក្ន ុង ម្ជាអងគោរជំគនឿមូ្លោឋ នមួ្យ LLUMC 

ខំ្បឹងដ្បងបំគពញតាម្ត្្មូ្វោរដែទសុំខភាពរបស់អនក្ជំងឺគៅក្ន ុងត្ំបន់គសវាភូម្ិស្ថស្តសត របស់ខល នួ។  គបសក្ក្ម្ម របស់ 

LLUMC គឺ “គែើមបីរនតនូវការផ្សព្វផ្ាយគត្បាស គលាុះររស់ត្ព្ុះគយស ូ វ ត្រីសទ  និង គែើមបីគ វ្ ើឲ្យមនុសសស្អា រររសិុទធ។”  

គបសក្ក្ម្មរបស់ LLUMC រឺត្រវូបាន រង្ហា ញោ៉ា ងជាក់ចាស់តាមរយៈ FAP គនុះ។ 

ទាំនួលខុសត្រវូចមបងនិងសាំខាន់រាំផ្ុរររស់ LLUMC គឺគ ើម្បីគធ្វ ើោ៉ា ងណាថាអនក្ជំងឺរបស់ខល នួ 

ទទួលនូវោរដែទខំាងគវជជស្ថស្តសត គោយអាណិត្គម្តាត  ទន់គពលគវោ និង ្ត្ឹម្្ត្ូវ គោយោរគិត្ ល់ោរសមាង ត្់ ភាពនែៃែន រូ 
និង មានោរយល់្ពម្ប ៃ ប់ពីមានោរ្ជាបព័ត្៌មានសពវ្គប់ របស់អនក្ជំងឺ។ 
 

LLUMC បានផ្តល់គសវាម្នៃ ីរគពទយ ល់អនក្ជំងឺដ លរស់គៅក្ន ុងមូ្លោឋ ន និងជុំ វញិដក្បរ្ក្ងុ Loma Linda។ 

ក្ន ុង ម្ជាសក្លវទិាល័យបគ្ងៀនម្ុខវជិាជ ធ្ំៗ និងម្នៃ ីរគពទយទីបី LLUMC ក្៏បគ្ម្ើក្ន ុង ម្ជាធ្នធាន្បចំត្ំបន់ 

ោរដែទសំ្មាប់ត្្មូ្វោរោ៉ា ងលំបាក្របស់អនក្ជំងឺ និងទទួលោរគផ្ៃរពីម្នៃ ីរគពទយជាគ្ចើនឯគទៀត្។ LLUMC 

ក្៏ផ្តល់នូវក្ម្ម វធិ្ីននោរពាបាលមានឯក្គទសខពស់ គហើយខៃេះក្៏មានគុណភាពពិគសសផ្ងដ រ។ 

គ ើម្បីជួយបំគពញតាម្ត្្មូ្វោរអនក្ជំងឺរបស់ខល នួ LLUMC 

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


ប្រគេទ៖               ហិរញ្ញ វត្ថ ុ      ការប្ររ់ប្រងហិរញ្ញ វតថ ុ៖ C-22 
 
ប្រធានរទ៖ គោលនគោបាយជំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុ     ទំព័រ៖        2 នន 15 

____________________________________________________________________________________ 

 

 
បានគបតជាជ ចិត្តគ ើម្បីផ្តល់នូវសិទធ ិចំគ េះក្ម្ម វធិ្ីជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុគៅគពលអនក្ជំងឺដ លោម នោរធា រ៉ា ប់រង 
និងខវេះនូវោរធា រ៉ា ប់រង និងដ ល្ត្វូោរជំនួយក្ន ុងោរបង់ វកិ្័យប័្ត្ម្នៃ ីរគពទយ។ 
ក្ម្ម វធិ្ីទងំគនេះមានរមួ្ទងំក្ម្ម វធិ្ីរ៉ា ប់រងធា គ ើងគោយរោឋ ភិបាល 
ោរពាបាលសបបរសនិងោរបង់បញុ្្េះត្នម្ៃននោរពាបាលសបបុ ុុរស ូចដ លបានផ្តល់ជានិយម្ន័យក្ន ុងក្រណីគនេះ។ 

ក្ន ុងោរអនុគោម្ជាមួ្យនឹងបទបញ្ជជ នីត្ិ្ក្ម្ោរពាបាលគវជជស្ថស្តសត សគស្ត គ្ េះអាសននសហព័នធ  និង ពលក្ម្ម (Federal 

Emergency Medical Treatment and Labor Act, EMTALA), LLUMC 
្ត្វូបានហាម្ឃាត្់ពីោរចូលរមួ្ក្ន ុងសក្ម្មភាពណាមួ្យ ដ លបដងវរចិត្តបុគគលខល នួពីោរដសវ ងរក្ោរពាបាលខាងគវជជស្ថស្តសត  
 ូចជាោរបញ្ជជ នូវោរបង់ពី យក្ោឋ នសគស្ត គ្ េះអាសនន របស់អនក្ជំងឺ 
ម្ុននឹងោរទទួលោរពាបាលស្មាប់ស្ថា នភាពគវជជស្ថស្តសត សគស្ត គ្ េះអាសនន  ឬគោយ 
ោរអនុញ្ជញ ត្នូវសក្ម្មភាពននោរ្បមូ្ល្បាក្់ជំ ក្់ ដ លរំខានជាមួ្យនឹងផ្តល់ គោយោម នោរ្បោន់ 
ននោរដែទគំវជជស្ថស្តសត សគស្ត គ្ េះអាសនន។ 
 
និយម្ន័យនន ក្យសពៃ៖ 
 

ចំនួនវកិ្កប្ត្ទូគៅ (Amount Generally Billed, AGB)៖  

្ក្សួងគសវារ ឋក្រត្្មូ្វ LLUMC ឲ្យបគងក ើត្នីត្ិវធិ្ីគោយតាម្រយៈគ េះ 

អនក្ជំងឺមានគុណសម្បត្ត ិស្មាប់ជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុ ដ លនឹងម្ិន្ត្វូគគទលុយគលើសពី AGB 

ស្មាប់គសវាសគស្ត គ្ េះអាសនន  និងគសវាគវជជស្ថស្តសត ចំបាច់គទៀត្គ ើយ។ ស្មាប់គោលបំណងននក្ិចចត្្មូ្វគនេះ, LLUMC 

គ្ជើសយក្វធិ្ីស្ថស្តសត អ គត្ដ លសំអាងគៅគលើចំនួនអា្តា Medicare ។ 

 
ោរពាបាលសបបុ រស៖  
ោរពាបាលសបបុ រស្ត្ូវបានផ្តល់និយម្ន័យ ល់គសវាពាបាលស្មាក្ក្ន ុងម្នៃ ីរគពទយឬម្ិនស្មាក្ក្ន ុងម្នៃ ីរគពទយ 
្ត្វូបានផ្តល់ ល់អនក្ជំងឺណាមាន ក់្ដ លមាន្បាក្់ចំណូលគ្ោម្ពីចំនួន 200% ននក្្ម្ិត្ទលិទធភាពសហព័នធ  

និងអនក្ដ លបានស្ថា ប គុណសម្បត្ត ិក្ន ុងោរអនុគោម្ជាមួ្យក្ិចចត្្មូ្វដ លមានគៅក្ន ុង LLUMC FAP។  

 
ោរបង់្បាក្់ស្មាប់ោរពាបាលសបបុ រសមួ្យចំដណក្គោយចុេះត្នម្ៃ៖  

ោរបង់នែៃ បញុ្្េះត្នម្ៃតាម្រយៈ FAP រឺត្រូវបានផ្តល់ អរថន័យថាជាការព្ាបាលសរបុ រសមួយចាំ តណក តែលផ្តល់ជាលទធផ្ល 

មកព្ីការរ៉ាប់រងននោរធា រ៉ា ប់រង ដ លគបើម្ិន ូគចន េះគទ ផ្តល់នូវោរបញុ្្េះត្នម្ៃពីអា្តាតាម្ទមាៃ ប់ធ្ម្មតារបស់ 

LLUMC; គ ើយ 1) ត្បាថាា ចង់បានជាំនួយជាមួយនឹងការរង់ វកិ្័យប័្ត្ររស់គរ; 2) មានត្បាក់ចាំណូលគត្កាមព្ីចាំនួន 

350% ម្នកត្មិរ លិទទភាព្ស ព្័នធ  គ ើយនិង 3) អាកតែលបាន 

ស្អថ រនានូវរុណសមបរត ិក្ន ុងោរអនុគោម្ជាមួ្យក្ិចចត្្មូ្វ ដ លមានគៅក្ន ុង LLUMC FAP។ 
 
ោរគិត្្បាក្់សរុប៖  
ចំនួនគិត្្បាក្់សរុបគៅឯអា្តាដ លបានស្ថា ប គពញគលញរបស់អងគោរស្មាប់ោរផ្តល់គសវាពាបាលអនក្ជំងឺ 
ម្ុននឹងោរោត្់ ក្គចញពី្បាក្់ចំណូល្ត្ូវបានអនុវត្តគ ើង។ 
 
ដផ្នោរបង់្បាក្់មានគុណសម្បត្ត ិ៖  
គគ្មាងននោរបង់្បាក្់បានស្ថា ប គ ើងគោយអនក្ជំងឺដ លមានគុណសម្បត្ត ិ្គប់្ោន់ស្មាប់ោរបង់បញុ្្េះត្នម្ៃ 

តាម្រយៈ FAP រឺត្រូវបានតញកទុកជាតផ្នការការរង់ត្បាក់មានរុណសមបរត ិត្ររ់ត្ោន់ មួយ។ 

រគត្មាងម្នការរង់មានរុណ សមបរត ិត្ររ់ត្ោន់នឹងោា នការរិរជាត្បាក់ការ អនុវរត គ ើងចាំគ ុះសមរុលយណាមួ្យ 

ឬទងំអស់ ដ លអនក្ជំងឺ/អាកធានា ររបីនឹងរង់គនាុះគ ើយ។ គៅកន ចងត្ព្ឹរត ិការណ៍តែល LLUMC និងអនក្ជំងឺ/អាកធានា 

មិនអាចោច់ត្ស្អច់ចាំគ ុះកិចចត្ព្ម គត្ព្ៀងគៅគលើលកខខណឌ សត្មារ់រគត្មាងម្នការរង់មានរុណសមបរត ិត្ររ់ត្ោន់គទគនាុះ 

មនទ ីគព្ទយនឹងគត្រើររូមនតព្ិព្ណ៌នា កន ចងនីរិត្កមសុខភាព្និងសុវរថ ិភាព្ (Health & Safety Code) មាត្តា 127400 (i) 
គែើមបី នឹងស្អថ រនាលកខខណឌ សត្មារ់ “តផ្នការរង់សមគ រុែូចតែលបានផ្តល់និយមន័យគៅកន ចងខរញញរត ិ។ 
 

គសចក្ត ីដណ ំចំគ េះក្្ម្ិត្ទលិទធភាពសហព័នធ  (Federal Poverty Level ,FPL) ៖   
គសចក្ត ីដណ ំ FPL ស្អថ រនានូវលកខណ  វនិិច័័យរុណសមបរត ិចាំគ ុះត្បាក់ចាំណូលែុល និងទាំ ាំម្នត្រសាស្អរ សត្មារ់ការព្ាបាល
សរបុ រសនិងស្អថ នភាព្ោររបង់្បាក្់គោយបញុ្្េះត្នម្ៃ  ូចដ លបានពិពណ៌ គោលនគោបាយគនេះ។ គសចក្ត ីដណ ំ FPL 
ត្រវូបានគ វ្ ើរច្ចរបនាភាព្មតងមាា ល គោយនាយកោឋ ននាយកោឋ នគសវាសុខាភិបាល និងមនុសសកិចចម្នស រែឋអាគមរកិ។  
 
 



ប្រគេទ៖               ហិរញ្ញ វត្ថ ុ      ការប្ររ់ប្រងហិរញ្ញ វតថ ុ៖ C-22 
 
ប្រធានរទ៖ គោលនគោបាយជំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុ     ទំព័រ៖        3 នន 15 

____________________________________________________________________________________ 

 

 
ោរវាយត្នម្ៃគោយជំគនឿលអ ៖  
ចំនួន ដ លបាន្សង់្បាប់គោយ បុគគលិក្ ោរចុេះគ ម្ េះទទួលស្ថគ ល់ដ លអនក្ត្ំណាងឲ្យោរបា៉ា ន់ស្ថម នសម្គហត្ុផ្ល 

គៅនឹងត្នម្ៃពិត្្បាក្  គបបីនឹងបង់ស្មាប់គសវាដ លបានទទួលគោយអនក្ជំងឺគៅ LLUMC។ 

បុគគលិក្ចុេះគ ម្ េះទទួលស្ថគ ល់នឹងបគញ្ច ញោ៉ា ងអស់ពីសម្ត្ាភាពរបស់គគ 
គ ើម្បីអភិវឌ្ឈនិង្សង់ម្ក្នូវោរវាយត្នម្ៃគោយជំគនឿលអ ; រ៉ាុតនតរុរគលិកចុុះគ ា្ ុះទទួល
ស្អគ ល់មិនអាចនឹង្បាប់ទុក្ជាម្ុននូវគសវាគវជជស្ថស្តសត ពិត្ ដ លនឹង្ត្ូវបានោក្់បញ្ជជ គោយគវជជបណឌ ិត្ដ លពិនិត្យពាបាល 
ឬ ្បឹក្ាររបស់អនក្ជំងឺគ ើយ។  
 
 យក្ោឋ នគសវាអនត រជាត្ិ៖  
ក្រណីសបបុ រសធ្ម្៌អនត រជាត្ិ្ត្ូវដត្យក្ម្ក្ពិនិត្យគ ើងវញិ 
និងអនុម្័ត្គោយគណៈក្ម្មោរម្នុសសធ្ម្៌អនត រជាត្ិគោយ្សបនឹងលក្ខណៈវនិិចឆ ័យននែវោិ្បចំឆ្ន ំរបស់វា 

(គសចកត ីគោងគៅ Policy International Benefit C-51)), ។ ករណីត្រូវបានព្ិនិរយស្អរជាែាី 

និងអនុម័រគោយរណៈកមាការតែលោា នរុណសមបរត ិត្ររ់ត្ោន់ សត្មារ់ជាំនួយខាង ិរញញ វរថ ចតាមរយៈ FAP។ 
 

ក្ិចចត្្មូ្វចំគ េះគុណសម្បត្ត ិជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុ LLUMC៖  

សំអាងគៅ គលើគុណសម្បត្ត ិរបស់អនក្ជំងឺមាន ក្់ៗ ជំនួយ ខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុនន LLUMC អាចត្រវូបានផ្តល់សត្មារ់ការតែទាំ

មនុសស្ម៌ និងការរង់សត្មារ់ការព្ាបាលមនុសស្ម៌មួយ ចាំ តណកតែលរញ្ច ុះរម្មៃ។ ត្រសិនគរើជនមាា ក់គសា ើសុាំនូវ
ការព្ាបាលមនុសស្ម៌ឬការរង់គោយរញ្ច ុះរម្មៃ គ ើយអាក់ខាននឹង ផ្តល់ព័ត្៌មានដ លសម្គហត្ុផ្ល ឬចំបាច់ស្មាប់ 

LLUMC ឲ្យគធ្វ ើោរសគ្ម្ច LLUMC អាចរប់ទុក្ថាជាោរបរជ័យក្ន ុងោរគធ្វ ើោរសគ្ម្ចរបស់ខល នួ។ 

ជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុអាច្ត្វូបានប ិគសធ្គៅគពលអនក្ជំងឺ/ជនមានទាំនួលខុសត្រូវមិន 

មានរុណសមបរត ិត្ររ់ត្ោន់សត្មារ់ គុណសម្បត្ត ិត្្មូ្វគោយ LLUMC FAP។ 
 
គសវាគវជជស្ថស្តសត ចំបាច់៖  
ជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុគៅគ្ោម្គោលនគោបាយនឹងអនុវត្តគៅគលើគសវាគវជជស្ថស្តសត ចំបាច់ ូចដ ល្ត្វូបានផ្តល់
ន័យនិយម្គោយ  California Welfare & Institutions Code §14059.5។ គសវាគឺគវជជស្ថស្តសត ចំបាច់ ឬ ោរចំបាច់ 
គៅគពលដ លជាគសវាសម្គហត្ុផ្ល និងចំបាច់គ ើម្បីោរ រជីវតិ្ គ ើម្បីទប់ស្ថក ត្់ោរឈឺធ្ងន់ធ្ងរ ឬ ពិោរភាពោ៉ា ងធ្ំ ឬ 
គ ើម្បីស្មាលោរឈឺចប់ហួសគហត្ុ។  ម្ិន្ត្ូវបានរប់បញ្្លូពីន័យនិយម្គនេះ គឺគសវាពិគសស   ដ លជា
 វធិ្ីពាបាលមាន្បសិទធ ិភាពចំបាច់ទងំឡាយគផ្សងគទៀត្ដ លមានជូន។  ឧទហរណ៍មានរមួ្ជាមួ្យ៖ 1.) 
គសវាវេះោត់្ដក្ស្ម្ស់ម្ុខមាត្់ និង/ឬ សម្ផសស; 2) គសវាោរជួយឲ្យមានកូ្ន; 3) ោរដក្ចក្ខ ុ វស័ិយ; 4) ោរពាបាលគ្បើ្បូែន 
(Proton); 5) ទ្ម្ង់ោរគ្បើរ៉ាបូាត្; 6) ោរវេះោត់្ដក្ត្្ម្ង់គជើង/សបបនិម្ិមត្; 7) ោរពរគ េះឲ្យគគ; ឬ 8) គសវាឯគទៀត្
ដ លត្្មូ្វោរបឋម្ ស្មាប់ោរ្សណុក្្សួលរបស់អនក្ជម្ង ឺ និង/ឬ ជាភាព្យ្សួលរបស់អនក្ជម្ង ឺ។    
 

្គួស្ថររបស់អនក្ជំងឺ៖ ក្តាត ខាងគ្ោម្គនេះនឹងយក្ម្ក្អនុវត្តចំគ េះក្រណីទងំអស់ ដ លសា ិត្គៅគ្ោម្ LLUMC FAP៖ 
1. ស្មាប់ជនដ លមានអាយុ 18 ឆ្ា ាំនិងចាស់ជាង ជារត ីឬត្រព្នធ  ម្ែរូរមួគរ ោឋ ន ែូចតែលបានផ្តល់ជានិយម 

ន័យមាត្តា 297 ម្នកូែត្រសាស្អររែឋកាលី វ ័ញ៉ា  (California Family Code) និងកូនៗកន ចងរនទ ចកតែលមានអាយុ 

គត្កាម 21 ឆ្ា ាំ គទុះជាគររស់គៅកន ចងផ្ទុះឬអរ់។ 

 

          1.1  ន គូក្ន ុងផ្ៃេះជាមួ្យោន ៖ ភាពន គូក្ន ុងផ្ៃេះជាមួ្យោន  នឹង្ត្វូបានបគងក ើត្គ ើងក្ន ុងរ ឋ California គៅ 

គព្លរុរគលទាំងព្ីរររូោក់ កយនូវគសចកត ីត្រកាសម្នភាព្ជាម្ែរូកន ចងផ្ទុះ ជាមួយោា  (Declaration of 

Domestic Partnership) ជាមួយរែឋគលខា្ិការ អនុគលាមគៅនឹងត្កសួងគនុះ និងគៅគព្លោក់ កយ 

ត្រការទាំងឡាយខាងគ្ោម្គឺជួបតាម្ត្្មូ្វោរ៖ 

a. បុគគលទងំពីររបូមានលំគៅោឋ នរមួ្ោន ។ 

b. បុគគលមួ្យរបូៗគនេះម្ិនបានគរៀបោរជាមួ្យនឹងោន គទ ឬ 
ក្៏ជាសមាជិក្ជាន គូក្ន ុងផ្ៃេះជាមួ្យជនណាគផ្សងគទៀត្ ម្ិន្ត្វូបានផ្តត ច់ រំោយគចល ឬ 
 វនិិចឆ ័យទុក្ថាជាគមាៈៈ។ 

c. ម្នុសសពីរ ក់្ដ លម្ិនជាប់ជាស្ថច់្ម្ 
ក្ន ុងវធិ្ីណាមួ្យដ លប ក្ រពួក្គគពីោរគរៀបោរជាមួ្យនឹងោន គៅក្ន ុងរ ឋគនេះ។ 

d. បុគគលទងំពីររបូមានអាយុោ៉ា ងគហាចណាស់ 18 ឆ្ា ាំ។ 

e. ក្តាត មួ្យននក្តាត ខាងគ្ោម្៖   

1)  បុគគលទងំពីររបូគឺជាសមាជិក្មានគភទ ូចោន ។ 
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2)  បុគគល់មាន ក្់ ឬទងំពីរ ក់្ដ លមានគុណសម្បត្ត ិ្គប់្ោន់គៅនឹងលក្ខណវនិិចឆ ័យគៅគ្ោម្ 

ចំណងគជើង Title II ម្នត្កិរយរញញរត ិ សនត ិសុខ សងគម (Social Security Act) ែូចតែលបានផ្តល់ 

អរថន័យគៅគត្កាមគៅ កន ចងមាត្តា 42 U.S.C. មាត្តា 402(a) សត្មារ់អរថត្រគោជន៍ការធានា 

រ៉ា រ់រងអាកមានអាយុចំណាស់។  គទេះជាមាន្បោរឯគទៀត្ននមា្តាគនេះក្ត ី 
បុគគលដ លមានគភទផ្ទ ុយម្ិនអាចរប់ទុក្ជាភាពជាន គូរមួ្គគហោឋ ន គលើក្ដលងដត្បុគគលមាន ក្់ 

ឬទងំពីរ ក្់មានអាយុគលើសពី 62។  

f. បុគគលទងំពីរ ក្់មានសម្ត្ាភាពននោរសគ្ម្ចភារក្ិចចជាន គូក្ន ុងគគហោឋ ន។ 

 
2. ស្មាប់បុគគលមានអាយុគ្ោម្ 18 ឆ្ា ាំ កន ចងនាមជាឪព្ុកឬមាត យ អាកគមើលតែទាំតែលជាញរិសនាត ន 
និងគកាង មានអាយុគត្កាម 21 ឆ្ា ាំកន ចងនាមជាឪព្ុកឬមាត យឬញរិសនាត ន។ 

 

A. ទំនួលខុស្ត្វូននអនក្ជំងឺទូគៅ 
 

1. ជាសុចរតិ្ភាព៖ 
អនក្ជំងឺ្ត្ូវដត្ដត្មានចិត្តគទៀង្ត្ង់គោយឥត្ោក្់ោម្គៅគពលផ្តល់ព័ត្ឥមានទងំអស់ដ លបាន
គសន ើសុំគោយ LLUMC ជាដផ្នក្នន ំគណើរោរននោរគ្ជើសដសវ ងរក្ជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុ។ 
អនក្ជំងឺ្ត្ូវបានត្្មូ្វឲ្យផ្តល់ឯក្ស្ថរប ា្ ញគុណសម្បត្ត ិសម្គហត្ុ ស្មាប់ោររ៉ា ប់ 
រងជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុ តាម្រយៈក្ម្ម វធិ្ីរ៉ា ប់រងរោឋ ភិបាល ឬ LLUMC FAP។ សុចរតិ្ភាព 
និងត្្មូ្វោរបគញ្ច ញព័ត្៌មាន និង/ឬឯកស្អររត្មូវោ៉ា ងគព្ញគលញ។ 

 

2. គ ើម្បីចូលរមួ្ោ៉ា ងសក្ម្មនិងបំគពញោរគ្ជើសដសវ ងរក្ខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុ៖ អនក្ជំងឺោម នោរធា រ៉ា ប់រង 

និងអស់អនក្ដ លគសន ើសុំជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុនឹង្ត្ូវបានត្្មូ្វឲ្យបំពញ FAB មួយ។ 

មុននឹងចាកគចញព្ី LLUMC អនក្ជំងឺ្ត្វូដត្បញ្ជជ ក្់ថាគត្ើព័ត្៌មាន 

ឬឯក្ស្ថរបដនាម្ណាដ លខល នួ្ត្វូដត្ោក្់បញ្្លូគៅ LLUMC។ 

អនក្ជំងឺចូលរមួ្ទទួលខុស្ត្ូវស្មាប់ោរយល់ ឹង និងោរអនុវត្តជាមួ្យនឹងក្ំណត្់នែងនន 

ោរបំគពញឯក្ស្ថររបស់ LLUMC ឬក្ម្ម វធិ្ីជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុឯគទៀត្។ 

 

3. គ ើម្បីបង់ត្នម្ៃស្មាប់្បាក្់គចញពីគហាគ ៉ា ត្្មូ្វណាមួ្យឬទងំអស់៖ 

អនក្ជំងឺ្ត្ូវដត្រំពឹងទុក្នឹង្ត្ូវបានត្្មូ្វឲ្យបង់ចំនួនណាមួ្យ 
ឬចំនួនទងំអស់ដ លខល នួ្ត្វូដត្បង់ក្ន ុងគពលទទួលសវាពាបាល។ 
ចំនួនដ លបានដែៃងដ លគបបីនឹងបង់មានរមួ្ទងំ ប៉ាុដនតពុំមានក្្ម្ិត្ចំគ េះ៖  

3.1 ោរបង់ រង 

 

3.2 ្បាក្់ ក្បង់ 

 

3.3 ្បាក្់ក្ក្់ 

 

3.4 Medi-Cal/ចាំនួនចូលរមួម្នរម្មៃ Medicaid  
 

3.5 ោរវាយត្នម្ៃគោយជំគនឿលអ  

 

4. គ ើម្បីដចក្រំដលក្ទំនួលខុស្ត្ូវស្មាប់ោរពាបាលគៅម្នៃ ីគពទយ៖ 

អនក្ជំងឺមាន ក្់ៗចូលរមួ្ទំនូលខុស្ត្វូស្មាប់ោរពាបាលគៅម្នៃ ីគពទយដ លខល នួទទួល។ 
គនេះមានរមួ្ទងំោរតាម្ោនក្ន ុងោរទទួលថាន គំវជជបញ្ជជ  
ឬោរដែទគំវជជស្ថស្តសត គ្ោយពីោរគចញពីម្នៃ ីគពទយ។ 
អនក្ជំងឺក្៏ចូលរមួ្ទទួលខុស្ត្វូគ ើម្បីបញ្ជជ ក្់ថាោរគរៀបចំស្មាប់ោរគោេះ្ស្ថយគណនីរបស់អនក្ជំងឺ្ត្វូ
បានបញ្ច ប់។ វាសំខាន់ណាស់ដ លអនក្ជំងឺមាន ក្់ៗឬអនក្ត្ំណាង្គួស្ថររបស់ខល នួចូលសហោរ 

និងទំ ក្់ទំនងជាមួ្យ បុគគលិក្របស់ LLUMC 

ក្ន ុងអំ ុងគពលនិងគ្ោយពីគពលគសវា្ត្វូបានគធ្វ ើរចួគហើយ។ 
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B.  ំគណើរោរ និងទំនួលខុស្ត្វូម្នៃ ីរគពទយ 
 

1. គុណសម្បត្ត ិគ្ោម្ LLUMC FAP រឺត្រវូបានផ្តល់ែល់អាកជាំងឺណាក៏គោយតែលត្បាក់ចាំណូលម្នត្រសាស្អរ 

ររស់ខល នួមានចាំនួនរិចជាង 350% ម្នកត្មិរទលិទទភាព្ស ព្័នធ  ត្រសិនគរើមិនត្រវូបានរ៉ា រ់រងគោយ 
ការធា រ៉ា ប់រងភាគីទីបី ឬ្បសិន្ត្ូវបានរ៉ា ប់រងគោយោរធា រ៉ា ប់រងភាគីទីបី 
ដ លពុំម្ក្ពីលទធផ្លននោរបង់ត្នម្ៃទងំ ្សងុននគណនី។ 

 

2. LLUMBC FAB គ្បើោរោក្់ ក្យសំុអនក្ជំងឺរបួរមួ្ដត្មួ្យស្មាប់ទងំោរពាបាលម្នុសសធ្ម្៌ 

គពញគលញនិងោរបង់នែៃោរបញុ្្េះត្នម្ៃ។ 
 ំគណើរោរ្ត្ូវបានរច គ ើម្បីផ្តល់ ល់អនក្ោក្់ ក្យសុំមាន ក្់ៗនូវ 
ឱោសទទួលអត្ា្បគោជន៍ជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុចំនួនអត្ិបរមិា 

ដ លពួក្គគអាចមានគុណសម្បត្ត ិ្គប់្ោន់នឹងទទួល។  ក្យោក្់សុំជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុ (Financial 

Assistance Application ,FAA) ផ្តល់អាកជាំងឺ 

នូវព្័រ៌មានចំបាច់ស្មាប់ោរសគ្ម្ចនូវគុណសម្បត្ត ិរបស់អនក្ជំងឺគោយម្នៃ ីគពទយគហើយព័ត្មានដបប
គ េះ 
នឹង្ត្វូបានគ្បើ្បាស់គ ើម្បីផ្តល់គុណសម្បត្ត ិ ល់អនក្ត្ំណាងអនក្ជំងឺឬ្គួស្ថរស្មាប់ោររ៉ា ប់រងចំនួន

អត្ិបរមិា ដ លមានជូនតាម្រយៈក្ម្ម វធិ្ី និង/ឬគៅគត្កាម LLUMC FAP។ 
 

 

3. អនក្ជំងឺដ លមានគុណសម្បត្ត ិ្គប់្ោន់អាចមានសិទធ ិនិងអាចោក្់ ក្យស្មាប់ LLUMC FAP 
គស្អយការអនុវរតតាមគសចកត ីតណនាាំការោក់ កយសុាំ និងការត្រឹងតត្រងសមគ រុផ្លទាំងអស់ គែើមបីផ្តល់ 
LLUMC ជាមួ្យនឹងឯក្ស្ថរនិងព័ត្៌មានននោររ៉ា ប់រងអត្ា្បគោជន៍សុខភាពតាម្រគបៀបមួ្យដ ល 

LLUMC អាចគធ្វ ើោរសគ្ម្ចចិត្តស្មាប់ គុណសម្បត្ត ិរបស់អនក្ជំងឺគៅគ្ោម្ក្ម្ម វធិ្ី្ត្ឹម្្ត្វូ។ 

គុណសម្បត្ត ិដត្មួ្យគត្់ពុំដម្នជាសិទធ ិចំគ េះគុណសម្បត្ត ិគៅគ្ោម្ LLUMC FAP គ ើយ។ LLUMC 

្ត្វូដត្បំគពញ ំគណើរោរននោរវាយត្នម្ៃអនក្ោក្់ ក្យសុំ 
និងសគ្ម្ចនូវគុណសម្បត្ត ិម្ុននឹងោរពាបាលសបបរសធ្ម្៌ឬោរបង់ោរបញុ្្េះត្នម្ៃ្ត្វូបានផ្តល់ឲ្យគ េះ
គទ។ 
 

4. LLUMC FAP ពឹងដផ្អក្គៅគលើោរចូលសហោរននអនក្ជំងឺមាន ក្់ៗ ដ លមានគុណសម្បត្ត ិស្មាប់

ជំនួយគពញគលញ ឬមួ្យចំដណក្គ ើយ។ 

គ ើម្បីចត់្ដចងនូវោរទទួលព័ត្៌មានខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុ្ត្ឹម្្ត្វូនិងទន់គពលគវោ LLUMC នឹងគ្បើ FAA។ 
អាកជាំងឺត្ររ់ររូតែលមិនអាចរង្ហា ញនូវការរ៉ា រ់រងខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុគោយអនក្ធា ភាគីទីបីបាន 

នឹង្ត្វូបានផ្តល់ឱោសគ ើម្បីបំគពញ FAA។  
 

 

5. អនក្ជំងឺដ លោម នោរធា រ៉ា ប់រងក្៏នឹង្ត្វូបានផ្តល់ជាព័ត្៌មាន ជំនួយ និង 
លិខិត្បញ្ជ នូគៅក្ម្ម វធិ្ីរោឋ ភិបាលដ លគគអាចមានគុណសម្បត្ត ិ្គប់្ោន់ 

និងផ្តល់ព័ត្៌មានទក្់ទងនឹងោរធា រ៉ា ប់រងតាម្រយៈ Covered California។ 
អាកជាំងឺតែលោា នការធានារ៉ា រ់រងក៏នឹងត្រវូបានផ្តល់ជាព្័រ៌មានទាំនាក់ទាំនង 
សត្មារ់កមា វ ិ្ ីជាំនួយខាងចារ់អាកគត្រើត្បាស់តាមមូលោឋ ន តែលអាចជួយអាកជាំងឺតែលោា នការធានា 
រ៉ា រ់រងតែលទទួលបានការរ៉ា រ់រង។  

 

6. អនក្ជំងឺោម នោរធា រ៉ា ប់រងដ ល្បាក្់ចំណូលរបស់ខល នូមានក្្ម្ិត្គ្ោម្ 350% ម្នកត្មិរលិទធភាព្
ស ព្័នធ  គ ើយតែលខល នួជារ់ជាំ ក់នូវចាំនួនត្បាក់ទរលុយរនាទ រ់ព្ីការធានារ៉ា រ់រងររស់ខល នួបានរង់ 
រចួគៅគ ើយ ក៏អាចមានរុណសមបរត ិត្ររ់ត្ោន់សត្មារ់ជាំនួយខាង ិរញញ វរថ ច។ អាកជាំងឺណាមាា ក់តែលគសា ើ 

សុាំជាំនួយខាង ិរញញ វរថ ចនឹងត្រូវបានគសា ើសុាំឲ្យបំគពញទ្ម្ង់ FAA។  

 

7. FAA ្ត្ូវដត្បំគពញោ៉ា ងឆ្ប់រហ័ស 

ខណៈគពលដ លមានោរប ា្ ញថាអនក្ជំងឺអាច្ត្វូោរជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុ។ 



ប្រគេទ៖               ហិរញ្ញ វត្ថ ុ      ការប្ររ់ប្រងហិរញ្ញ វតថ ុ៖ C-22 
 
ប្រធានរទ៖ គោលនគោបាយជំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុ     ទំព័រ៖        6 នន 15 

____________________________________________________________________________________ 

 

 
ទ្ម្ង់ននោរោក្់ ក្យសំុអាច្ត្វូបានបំគពញម្ុននឹងគសវា ក្ន ុងអំ ុងោរស្ថន ក្់ក្ន ុងម្នៃ ីគពទយ 
ឬគ្ោយពីគសវា្ត្វូបានបំគពញ និងគៅគពលអនក្ជំងឺ្ត្វូបានបគញ្ច ញពីម្នៃ ីគពទយ។ 

 

8. ោរបំគពញ FAA ផ្តល់៖ 

8.1 ព័ត្មានចំបាច់ស្មាប់LLUMC 

គ ើម្បីសគ្ម្ច្បសិនគបើអនក្ជំងឺមាន្បាក្់ចំណូល្គប់្ោន់គ ើម្បីនឹងបង់ស្មាប់គសវា; 
 

8.2 ឯក្ស្ថរចំបាច់ក្ន ុងោរសគ្ម្ចគុណសម្បត្ត ិស្មាប់់ជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុ; និង  

 

8.3 បញ្ជ ីសវនក្ម្មក្ត្់្តានូវោរគបតជាា ចិត្តរបស់ LLUMC ក្ន ុងោរផ្តល់ជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុ។ 

 

9. ប៉ាុដនត   ក្យសំុ FAA ម្ិនត្្មូ្វ្ត្វូដត្បញ្ច ប់គទ ្បសិនគបើ LLUMC ក្ន ុងឆ ៃ នុសិទធឯក្ឆ័នៃ របស់គគ 

សគ្ម្ចថាមានព័ត្៌មាន្គប់្ោន់ខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់អនក្ជំងឺ 
ដ លពួក្គគអាចគធ្វ ើោរសគ្ម្ចចិត្តគុណសម្បត្ត ិជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុមួ្យ។ (សូម្គម្ើលមា្តា E. 

ោលៈគទសៈោរពាបាលម្នុសសធ្ម្៌ពិគសស (Special Charity Care Circumstances) 
 

C. គុណសម្បត្ត ិ៖ ោរពាបាលម្នុសសធ្ម្៌គពញគលញ និងោរពាបាលម្នុសសធ្ម្៌បញុ្្េះ ត្នម្ៃ៖ 
 

1. គុណសម្បត្ត ិ ស្មាប់ជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុចំគ េះោរបង់បញុ្្េះត្នម្ៃឬគពញគលញ 
្ត្វូដត្បានសគ្ម្ចដត្ពីសម្ត្ាភាពននោរបង់របស់អនក្ត្ំណាងនន្គួស្ថរ និង/ឬររស់អាកជាំងឺរ៉ាុគណាណ ុះ។  
រុណសមបរត ិសត្មារ់ ជាំនួយខាង ិរញញ វរថ ចមិនត្រវូបានសាំអាងគៅគលើ អាយុ គភទ អរតសញ្ញញ ណគភទ 
ជគត្មើសគភទ ជារិត្រព្័នធជាត្ិក្ំគណើត្ ស្ថា នភាពយុទធជន ពិោរភាព ឬ ស្ថស គ ើយ។ 
ខណៈដ លជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុម្ិន្ត្វូបានផ្តល់ឲ្យ គោយសំអាងគៅោរទំគនើងចិត្ត ឬ ោរ្បោន់ 

LLUMC គ ើម្បីរក្ារទុក្នូវោរវនិិចឆ ័យគពញគលញ ទូទត្់ជាមួ្យនឹងចាប់ និយ័ត្ក្ម្ម 

គ ើម្បីស្ថា ប លក្ខណវនិិចឆ ័យនិងសគ្ម្ចគៅគពលអនក្ជំងឺបានផ្តល់ជាភសត ុ តាងគុណសម្បត្ត ិ្គប់្ោន់ស
្មាប់ជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុ។ 

 

2. LLUMC នឹងផ្តល់ជំនួយគោយផ្តៃ ល់ក្ន ុងអំ ុងគពលចុេះគ ម្ េះអនក្ជំងឺឬអនក្ត្ំណាងនន្គួស្ថររបស់គគ 

គ ើម្បីចត់្ដចងោរបំគពញនន FAA។ ការរញចរ់ម្ន FAA និងការោក់រញ្លូនូវព្័រ៌មានរត្មរ់រត្មូវ

ទាំងអស់ នឹងអាចរត្មូវនូវោរស្ថា ប គុណសម្បត្ត ិ ស្មាប់ជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុ។ 

3. ោរទទួលស្ថគ ល់ថា LLUMC 

ផ្តល់វុលល មូ្ននោរពាបាលសគស្ត គ្ េះអាសនននិងជាប ៃ ន់គោយក្្ម្ិត្ធ្ងន់ធ្ងរទប គៅោន់សហគម្ន៍ 
ោរ្បឹងដ្បង្ត្វូបានគធ្វ ើគ ើង គ ើម្បីោត្់បនាយបនទ ុក្ននោរោក្់ ក្យសុំគៅក្ន ុងក្រណីមួ្យ្បគភទ។ 
ែវីគបើត្នម្ៃស្មាប់ោរដែទគំវជជស្ថស្តសត សគស្ត គ្ េះអាសននអាច ូចមានត្នម្ៃខពស់ 
ក្រណីដបបគ េះគឺពុំសូវមានគ្ចើន ូចជាោរគៅពាបាលតូ្ចៗឯគទៀត្។ គៅគពលមានោរគៅជួបពាបាល 

សគស្ត គ្ េះអាសនន  ឬប ៃ ន់ដ លមានត្នម្ៃត្ិចជាង $5,000, 
អនក្ត្ំណាងអនក្ជំងឺឬ្គួស្ថរអាចត្្មូ្វឲ្យោក្់បញ្្លូទ្ម្ង់ FAA បំគពញនិងចុេះហត្ាគលខារចួគហើយ។ 

ពនធនិវត្តន៍ ឬក្នទ ុយដសក្ែមីគថាម ងនឹងម្ិន្ត្ូវត្្មូ្វក្ន ុងក្រណីទងំគនេះគ ើយ។ ប៉ាុដនត  

ក្ន ុងក្រណីននោរទរលុយហួសពីចំនួន $5,000 អនក្ត្ំណាងអនក្ជំងឺ 

ឬ្គួស្ថរ្ត្ូវដត្ផ្តល់ជាភសត ុ តាងននឯក្ស្ថរ្បាក្់ចំណូល ក្ន ុងទ្ម្ង់នននិវត្តន៍ពនធសហព័នធ  
ឬសំគៅននក្នទ ុយដសក្ែមីោ៉ា ងគហាចណាស់ពីរ។ 

 

4. ្បដហលជាចំបាច់ស្មាប់ អនក្ត្ំណាងរបស់អនក្ជំងឺ និង/ឬត្រសាស្អរទីរាំផ្ុរផ្តល់ឯកស្អរោាំត្ទគៅ 

LLUMC។ គសចក្ត ីដណ ំស្មាប់ោរោក្់បញ្្លូនិងឯក្ស្ថរោំ្ទ 

នឹង្ត្វូបានផ្តល់ ល់អនក្ជំងឺគៅគពលដ ល FAA ត្រូវបានរញចរ់។ អាករាំណាងអាកជាំងឺនិង/ឬ 

ត្រសាស្អរតែលគសា ើសំុជំនួយ គ ើម្បីបំគពញតាម្ត្្មូ្វោរខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់គគគៅោន់ LLUMC 
នឹងបគញ្ច ញសម្ត្ាភាពសម្គហត្ុផ្លទងំអស់គ ើម្បីផ្តល់ជាព័ត្៌មានចំបាច់ស្មាប់ LLUMC 
គ ើម្បីមានោរសគ្ម្ចគុណសម្បត្ត ិ ជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុ។ FAA និងឯកស្អររតនថមនានា ត្រវូបានោក់

រញ្លូគៅការោិល័យ ណិជជកមាអាក្ជំងឺ។ 
ទីក្ដនៃងននោរោិល័យគនេះនឹងចងអ ុលោ៉ា ងជាក្់ចាស់គៅគលើគសចក្ត ីដណ ំននោរោក្់ ក្យសុំ។  



ប្រគេទ៖               ហិរញ្ញ វត្ថ ុ      ការប្ររ់ប្រងហិរញ្ញ វតថ ុ៖ C-22 
 
ប្រធានរទ៖ គោលនគោបាយជំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុ     ទំព័រ៖        7 នន 15 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

5. LLUMC នឹងផ្្ុតល់ ល់បុគគលិក្ដ ល្ត្វូបានបងវ ឹក្បងវ ឺន ឲ្យពិនិត្យ FAA សត្មារ់ការរាំគព្ញចរ់សព្វ
ត្ររ់និងភាព្ត្រឹមត្រូវ។ ការព្ិនិរយការោក់ កយសុាំនឹងត្រូវបានសគត្មចោ៉ា ងឆ្រ់រ ័ស 
គោយគិត្គូរអំពីត្្មូ្វរបស់អនក្ជំងឺស្មាប់ោរគឆៃ ើយត្បគទៀងទត្់។ 

 

6. ក្តាត ដ ល្ត្ូវបានយក្ម្ក្វនិិចឆ ័យគៅគពលសគ្ម្ចថាគត្ើបុគគលមាន ក្់មានគុណសម្បត្ត ិស្មាប់ជំនួយ

  ខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុអនុគោម្ចំគ េះគោលនគោបាយអាចរមួ្មាន៖ 
 

6.1  ត្បាក់ចាំណូលត្រសាស្អរសាំអាងគៅគលើនិវរតន៍ព្នធស ព្័នធ  កនទ ចយតសកែាីែ្គមាង ឬ 

ព័ត្៌មានជាប់ ក្់ព័នធឯគទៀត្ បានផ្តល់ឲ្យអនក្ជំងឺក្ន ុងអវត្តមានគែៃើងគៅក្ន ុងឯក្ស្ថរ; និង 
 

6.2  ទំហំ្គួស្ថរ 

7. គុណសម្បត្ត ិចំគ េះជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុនឹងអាចផ្តល់ឲ្យ ស្មាប់ោរដែទមំ្នុសសធ្ម្៌ ឬោរបង់បញុ្្េះត្នម្ៃ 

គឺសំអាងគៅគលើ ក្្ម្ិត្គុណសម្បត្ត ិ 
អនក្ត្ំណាងអនក្ជំងឺឬ្គួស្ថរ ូចដ លបានផ្តល់ជានិយម្ន័យគៅក្ន ុងលក្ខណវនិិចឆ ័យនន FAP គនុះ។ 
ការសគត្មចជាំនួយខាង ិរញញ វរថ ចនឹងត្រូវបានគ វ្ ើគ ើងតរតាមរយៈបុគគលិក្បានអនុញ្ជញ ត្គោយ LLUMC 
អនុគោម្គៅនឹងក្្ម្ិត្ននោរអនុញ្ជញ ត្គៅខាងគ្ោម្៖ 

 

7.1  យក្ននោរោិល័យ ណិជជក្ម្មអនក្ជំងឺ (Patient Business Office)៖ គណនីត្ិចជាង 
$50,000 

7.2 ្បធានននោរោិល័យ ណិជជក្ម្មអនក្ជំងឺ ( fficePatient Business O )៖  

  គណនីត្ិចជាង $100,000 
7.3  យក្្បត្ិបត្ត ិននោរោិល័យ ណិជជក្ម្មអនក្ជំងឺ (Business Office)៖ គណនីត្ិចជាង  

$250,000 

7.4 អនុ្បធាន, ខួរត្បាក់ជាំនួយ៖  គណនីយគ្ចើនជាង $250,000 
 

8. ោលណាបានសគ្ម្ចរចួគហើយ 
គុណសម្បត្ត ិជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុនឹងអនុវត្តគៅគសវានិងោលបរគិចឆទគសវាជាក្់ចាស់   
ដ លោរោក្់ ក្យសំុ្ត្វូបានគធ្វ ើគ ើងគោយអនក្ត្ំណាងអនក្ជំងឺ និង/ឬ ្គួស្ថររបស់អនក្ជំងឺ។ 
គៅក្ន ុងក្រណីននោរបនតនូវោរពាបាល ក្់ព័នធ គៅនឹងោរវនិិចឆ ័យអនក្ជំងឺដ លត្្មូ្វនូវគសវាជាលំោ

ប់លំគោយ គសវា ក្់ព័នធ  LLUMC, គៅចំគ េះោរវនិិចឆ ័យដត្មួ្យគត្់របស់វា 

អាចអនុវត្តគៅគលើពាបាលជាបនតប ៃ ប់ 
ក្ន ុង ម្ជាក្រណីមួ្យដ លគៅក្ន ុងគ េះគុណសម្បត្ត ិអាចយក្អនុវត្តគៅគសវាជាលំោប់លំគោយ ក្់ព័

នធទងំអស់្ត្វូបានផ្តល់LLUMC។ 

គណនីមាន្បាក្់ជំ ក្់យូរអដងវងននអនក្ជំងឺមានជាម្ុនរចួជាគ្សចឯគទៀត្ គៅគពលននោរសគ្ម្ច 

ននគុណសម្បត្ត ិគោយ LLUMC 

នឹង្ត្វូបានោក្់បញ្្លូថាមានគុណសម្បត្ត ិ្គប់្ោន់ស្មាប់ោរសរគសរបិទ 

គៅក្ន ុងោរវនិិចឆ ័យដត្ម្តងនន ោរ្គប់្គងLLUMC។ 

 

9. ទំនួលខុស្ត្វូរបស់អនក្ជំងឺស្មាប់ោរដចក្រំដលក្ននត្នម្ៃោរបង់ស្មាប់ Medi-Cal/Medicaid 
នឹងម្ិន្ត្ូវលប់គចល គៅគ្ោម្ោលៈគទសៈណាមួ្យ។ ប៉ាុដនត , 
ប ៃ ប់ពីោរ្បមូ្ល្បាក្់ជំ ក្់ននចំដណក្ននោរដចក្រំដលក្ត្នម្ៃរបស់អនក្ជំងឺ 
ោរោម នោរធា រ៉ា ប់រង 
និងោរគៅជាប់ជំ ក្់ម្ិនទន់បានបង់សងឯណាគទៀត្ទក្់ទងគៅនឹងោរដចក្រំដលក្ោរបង់ 

Medi-Cal/Medicaid អនក្ជំងឺអាច្ត្វូបានរប់ទុក្ជាស្មាប់ោរពាបាលម្នុសសធ្ម្៌។ 

 
 

10. អនក្ជំងឺដ លសា ិត្ក្ន ុងក្្ម្ិត្ 201% និង 350% របស់ FPL នឹងម្ិនបង់គលើលពីចំនួនដ ល Medicare 
នឹងបង់តាម្ធ្ម្មតាស្មាប់គសវា្ចំដ លៗ្សគ ៀងោន គ ើយ។ 
គនេះនឹងអនុវត្តគៅគលើោរពាបាលស្ថន ក្់ក្ន ុងម្នៃ ីរគពទយ គ្ៅម្នៃ ីរគពទយ គសវា្ចំដ លៗ និង 

សគស្ត គ្ េះអាសនន ដ លចត្់ទុក្ថាជាគវជជស្ថស្តសត ទងំអស់គោយ LLUMC។ 



ប្រគេទ៖               ហិរញ្ញ វត្ថ ុ      ការប្ររ់ប្រងហិរញ្ញ វតថ ុ៖ C-22 
 
ប្រធានរទ៖ គោលនគោបាយជំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុ     ទំព័រ៖        8 នន 15 

____________________________________________________________________________________ 

 

 
 

11. អនក្ជំងឺមានគុណសម្បត្ត ិ FAP ្ត្វូបានគគទរលុយត្ិចជាងត្នម្ៃទងំ ុំ។  

 

D. ោរពាបាលម្នុសសធ្ម្៌គពញគលញ និងបញុ្្េះត្នម្ៃ - ក្្ម្ិត្គុណសម្បត្ត ិ្បាក្់ចំណូល អនក្ជំងឺោម នោរធា រ៉ា ប់រង 

 
 អនក្ជម្ង ឺោម នោរធា រ៉ា ប់រង 
 

1. ្បសិនគបើ្បាក្់ចំណូល្គួស្ថរននអនក្ជំងឺដ លោម នោរធា រ៉ា ប់រងមានចំនួនត្ិចជាង 200% 

ឬត្ិចជាងក្្ម្ិត្្បាក្់ចំណូល្ក្ី្ក្ដ លបានស្ថា ប គ ើង សំអាងគៅគលើគសចក្ត ីដណ ំ FPL បចុ្បបនន , 

គហើយអនក្ជំងឺមានគុណសម្បត្ត ិ្សបតាម្ក្ិចចត្្មូ្វននជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុ 
អនក្ជំងឺមានគុណសម្បត្ត ិស្មាប់ោរពាបាលម្នុសសធ្ម្៌គពញគលញ។  

 

2. ្បសិនគបើ្បាក្់ចំណូល្គួស្ថរននអនក្ជំងឺមានចំនួនត្ិចជាង 201% និង 350% 
ឬត្ិចជាងក្្ម្ិត្្បាក្់ចំណូល្ក្ី្ក្ដ លបានស្ថា ប គ ើង សំអាងគៅគលើគសចក្ត ីដណ ំ FPL បចុ្បបនន , 

គហើយអនក្ជំងឺមានគុណសម្បត្ត ិ្សបតាម្ក្ិចចត្្មូ្វននជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុ 
អនក្ជំងឺមានគុណសម្បត្ត ិស្មាប់ោរពាបាលម្នុសសធ្ម្៌គពញគលញ។ 

 

2.1 ្បសិនគបើគសវាម្ិន្ត្ូវបានរ៉ា ប់រងគោយអនក្បង់ភាគីទីបីណាមួ្យ 

គ ើម្បីឲ្យអនក្ជំងឺតាម្ធ្ម្មតានឹងមានទំនួលខុស្ត្វូស្មាប់ោរទរ្បាក្់បង់សង់គពញចំនួន 

ទំនួលខុស្ត្វូននោរបង់្បាក្់របស់អនក្ជំងឺនឹងជាចំដណក្ភាគរយននចំនួនរបស់ Medicare 

(អា្តាននោរបង់គពញគលញគោយ Medicare ឧ. សនៃសសន៍្បាក្់ឈន លួ IME (Indirect 

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

និងទំនួលខុស្ត្វូោរបង់របស់អនក្ជំងឺ) ក្ម្ម វធិ្ី Medicare 

នឹង្ត្វូបានបង់ស្មាប់គសវារចួជាគ្សច ្បសិនគបើអនក្ជំងឺគឺជាអនក្ទទួលអត្ា្បគោជន៍ 

Medicare ។ ភាពភាគរយពិត្្ត្វូបានបង់គោយអនក្ជំងឺមាន ក្់ៗ 

គបបីនឹង្ត្វូបានសំអាងគៅគលើជញ្ជ ីងខាន ត្ ប ា្ ញគៅក្ន ុងតារងខាងគ្ោម្៖ 
 

តារាង 1 
កាលវភិាររញុ្្ុះតម្លៃតាលមាប្តដាា ន 

ភាររយម្នប្រួសារម្ន FPL ការរញុ្្ុះតម្លៃម្ន 

M/Careការពាបាលដែលប្តវូបានអនុញ្ញញ តឲ្យ 
ភាររយម្នការរង់ OOP 

(Out of Pocket) (ម្ន 

M/Care ការពាបាល) 

   

201 – 260% 75% 25% 

261 – 320% 50% 50% 

321 – 350% 25% 75% 
 

3. ្បសិនគបើ្បាក្់ចំណូល្គួស្ថរននអនក្ជំងឺមានចំនួនគ្ចើនជាង 350% ឬរិចជាងកត្មិរត្បាក់ចាំណូល
ត្កីត្កតែលបានស្អថ រនាគ ើង សាំអាងគៅគលើគសចកត ីតណនាាំ FPL រច្ចរបនា , គ ើយអាកជាំងឺមានរុណ
សមបរត ិត្សរតាមកិចចរត្មូវម្នជាំនួយ ខាង ិរញញ វត្ថ ុ អនក្ជំងឺមានគុណសម្បត្ត ិស្មាប់ោរពាបាល 
ម្នុសសធ្ម្៌គពញគលញ។ 

 

3.1 ត្រសិនគរើគសវាមិនត្រូវបានរ៉ា រ់រងគោយអាករង់ភារីទីរីណាមួយ គែើមបីឲ្យអាកជាំងឺតាម្ម្មតា

នឹង
មានទាំនួលខុសត្រូវសត្មារ់ការទរត្បាក់រង់សង់គព្ញចាំនួនទំនួលខុស្ត្វូគពញគលញននោរបង់

្បាក្់របស់អនក្ជំងឺនឹងជាចំនួនគសម ើរោន គៅនឹង 100% ម្នចាំនួនទាំងែុាំ 

(អាត្តាម្នការរង់គព្ញគលញគោយ Medicare ឧ. សនទសសន៍ត្បាក់ឈ្ន លួ IME DME ។ល។ 
និងទាំនួលខុសត្រវូការរង់ររស់អាកជាំងឺ) កមា វ ិ្ ី Medicare នឹងត្រូវបានរង់

សត្មារ់គសវារចួជាគត្សច គបើសិនអនក្ជំងឺជាអនក្ទទួលអត្ា្បគោជន៍ Medicare ។ 
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អនក្ជំងឺមានោរធា រ៉ា ប់រង  
 

1. ្បសិនគបើ្បាក្់ចំណូល្គួស្ថរននអនក្ជំងឺមានចំនួនត្ិចជាង 201% និង 350% 

ឬត្ិចជាងក្្ម្ិត្្បាក្់ចំណូល្ក្ី្ក្ដ លបានស្ថា ប គ ើង សំអាងគៅគលើគសចក្ត ីដណ ំ FPL បចុ្បបនន , 

គហើយអនក្ជំងឺមានគុណសម្បត្ត ិ្សបតាម្ក្ិចចត្្មូ្វននជំនួយ ខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុ 
អនក្ជំងឺមានគុណសម្បត្ត ិស្មាប់ោរពាបាលម្នុសសធ្ម្៌ គពញគលញ។ 
 

a. ស្មាប់គសវាទទួលគោយអនក្ជំងឺ ្ត្វូបានរ៉ា ប់រងគោយអនក្បង់ភាគីទីបី 
ដ លអនក្ជំងឺទទួលខុស្ត្វូដត្មួ្យចំដណក្នន វកិ្័យប័្ត្ទរលុយ (ឧ. ត្បាក់ែករង់មុន ឬ 
ស ការរង់) រចួគ ើយទាំនួលខុសត្រវូការរង់ររស់អាកជាំងឺនឹងជាចាំនួនគសា ើរោា គៅនឹង

សាំណល់រវាងអវ ីតែលការធានារ៉ាុ ប់រងបានបង់ និងចំនួនននោរបង់របស់ Medicare, (ឧ. 

សនទសសន៍ត្បាក់ឈ្ន លួ IME DME ។ល។ និងទាំនួលខុសត្រូវការរង់ររស់អាកជាំងឺ) នូវចាំនួនតែល 

Medicare បានរង់រចួគៅគ ើយត្សរតាមចាំនួនអនុញ្ញញ រឲ្យរង់ ត្រសិន

គរើអាកជាំងឺរឺជាអាកទទួលអរថត្រគោជន៍ Medicare (ឧ. 

ត្រសិនគរើការធានារ៉ា រ់រងបានបង់គលើសពីចំនួនអនុញ្ជញ ត្ឲ្យបង់ 
អនក្ជំងឺនឹងមានជាប់ជំ ក្់អវ ីគទៀត្គ ើយ ប៉ាុដនត ្បសិន

គបើោរធា រ៉ា ប់រងរបស់អនក្ជំងឺបានបង់ត្ិចជាងចំនួនដ ល Medicare អនុញ្ញញ រឲ្យរង់ 

អាកជាំងឺនឹងរង់ចាំនួនគសសសល់ រវាងចាំនួនរង់គោយការធានារ៉ា រ់រង និងចាំនួន Medicare 

អនុញ្ញញ រឲ្យរង់)។ 
 

2. ្បសិនគបើ្បាក្់ចំណូល្គួស្ថរននអនក្ជំងឺមានចំនួនគ្ចើនជាង 350% ឬរិចជាងកត្មិរត្បាក់ចាំណូល

ត្កីត្កតែលបានស្អថ រនាគ ើង សាំអាងគៅគលើគសចកត ីតណនាាំ FPL រច្ចរបនានិងអនុវរតគៅគលើ៖ 
 

2.1 ស្មាប់គសវាបានទទួលគោយអនក្ជំងឺ រ៉ា ប់រងគោយអនក្បង់ភាគីទីបី 
ក្ន ុង្បគភទមួ្យដ លអនក្ជំងឺទទួលខុស្ត្ូវស្មាប់ដត្ចំដណក្គៅក្ន ុង វកិ្័យប័្ត្ (ឧ., 
ការការ់ព្ីត្បាក់ឈ្ន លួ ឬ ស ការរង់) រចួគ ើយទាំនួលខុសត្រវូម្នការរង់ររស់អាកជាំងឺ 
នឹងជាចាំនួនគសា ើរ

ោា នឹងចាំនួនគសសសល់រវាងអវ ីតែលការធានារ៉ា រ់រងបានរង់និងចាំនួនទាំងែុាំតែល Medicare 

តែលររបីបានរង់សត្មារ់គសវា រមួទាំងម្មៃភាររយ (20%)។ ជាឧទ រណ៍ 

ត្រសិនគរើការធា រ៉ា ប់រងបានបង់គ្ចើនជាង Medicare តែលបានអនុញ្ញញ រឲ្យរង់រមួទាំង 20% 
អាកជាំងឺនឹងមិនជារ់ចាំ ក់គទៀរគ ើយ រ៉ាុតនត ត្រសិនគរើការធានារ៉ា រ់រង
ររស់អាកជាំងឺបានរង់រិចជាង Medicare អនុញ្ញញ រឲ្យរង់រមួទាំង 20%, អាកចមង ឹនឹង 
រង់ចាំនួនគសសសល់រវាងអវ ីតែលការធានារ៉ា រ់រងបានរង់និងចាំនួនគសា ើរគៅនឹងចំនួន 

Medicare តែលអនុញ្ញញ រឲ្យរង់ 20%។ 
 

E. ោលៈគទសៈោរពាបាលម្នុសសធ្ម្៌ពិគសស 
 

1. ្បសិនគបើអនក្ជំងឺ្ត្វូបានសគ្ម្ចគោយ LLUMC 

បុគគលិក្ចុេះគ ម្ េះទទួលស្ថគ ល់ោៃ យគៅជាោម នផ្ៃេះសំដបង និងោម ន ោររ៉ា ប់រងរបស់អនក្បង់ភាគីទីបី 
ោត្់នឹង្ត្វូបានរប់ទុក្ថាមានគុណសម្បត្ត ិ្គប់្ោន់គោយសវ ័យ្បវត្ត ិស្មាប់ោរដែទ ំ
ម្នុសសធ្ម្៌គពញគលញ។ 

 

2. អនក្ជំងឺដ លបានស្ថៃ ប់ដ លោម នោររ៉ា ប់រងអនក្បង់ភាគីទីបីណាមួ្យ មាន្ទពយសម្បត្ត ិ 
ឬស្មាប់នរណាដ លសវ ោរសុពលភាព គឺគបបីគក្ើត្គ ើងវញិ 
្ត្វូបានរប់ទុក្ជាគុណសម្បត្ត ិសវ ័យ្បវត្ត ិសម្្ស្ថប់ោរដែទមំ្នុសសធ្ម្៌គពញគលញ។ 

 

3. អនក្ជំងឺដ លបាន្បោសថាបានក្ស័យធ្ន់គោយត្ុោោរក្ស័យធ្ន់សហព័នធ  ក្ន ុងអំ ុង ប់ពីរ (12) 
តខនឹងត្រវូបានររ់ទុកជាមានលកខណសមបរត ិត្ររ់ត្ោន់សត្មារ់ទទួលការព្ាបាល 
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មនុសសធ្ម្៌គព្ញគលញ។ អាករាំណាងអាកជាំងឺឬត្រសាស្អរររបីផ្តល់សាំគៅម្នឯកស្អររញ្ញជ រុលាការទុក
ជាតផ្ាកម្នការោក់ កយសុាំររស់គគ។ 

 

4. អនក្ជំងឺដ ល្តួ្វបានពិនិត្យក្ន ុង យក្ោឋ នសគស្ត គ្ េះអាសនន  ដ ល LLUMC 
ម្ិនអាចគចញគសចក្ត ីដែៃងោរណ៍ វកិ្័យប័្ត្  ល់ខល នួ 
អាចមានគណនីទរ្បាក់្ដ ល្ត្វូបាន ក្គចញគោយចត្់ទុក្ជាោរដែទមំ្នុសសធ្ម្៌គពញគលញ (ឧ. 
អនក្ជំងឺចក្គចញម្ុននឹងព័ត្៌មាននន វកិ្័យប័្ត្្ត្ូវបានទទួល)។ កាលៈគទសៈទងំអស់នឹង្ត្វូបាន 
សំោល់គៅគលើក្ំណត្់ស្ថរគណនីរបស់អនក្ជំងឺ ទុក្ជាដផ្នក្ ៏សំខាន់នន ំគណើរោរននឯក្ស្ថរ។ 

 

5. LLUMC 

ចត្់ទុក្អនក្ជំងឺទងំគ េះថាមានលក្ខណសម្បត្ត ិ្គប់្ោន់ស្មាប់ក្ម្ម វធិ្ីជំនួយ្បាក្់ចំណូលក្្ម្ិត្ទប

ធា គ ើងគោយរោឋ ភិបាល (ឧ. Medi-Cal/Medicaid, គសវាគក្មងរ ឋោលីហវ ័ញ៉ា , 

និងក្ម្ម វធិ្ី្បាក្់ចំណូលទបតាម្មូ្លោឋ ននិងរ ឋជាប់ ក្់ព័នធឯគទៀត្) 
គ ើម្បីមានលក្ខណសម្បត្ត ិ្គប់្ោន់គោយសវ ័យ្បវត្ត ិស្មាប់ោរពាបាលម្នុសសធ្ម្៌គពញគលញគពលោរប

ង់ម្ិន្ត្ូវបានគធ្វ ើគ ើងគោយក្ម្ម វធិ្ីរោឋ ភិបាល។ ជាឧហរណ៍ អនក្ជំងឺដ លមានគុណសម្បត្ត ិចំគ េះ Medi-

Cal/Medicaid ក្៏ ូចជាក្ម្ម វធិ្ីរោឋ ភិបាលឯគទៀត្ 

បគ្ម្ើចំគ េះត្្មូ្វោរននអនក្ជំងឺមាន្បាក្់ចំណូលទប (ឧ. CHDP និង CCS ខៃ េះ) 
ជាទីក្ដនៃងដ លក្ម្ម វធិ្ីម្ិនគធ្វ ើោរបង់្បាក្់ស្មាប់គសវាទងំអស់ ឬនែងក្ន ុងគពលស្មាក្ក្ន ុងម្នៃ ីរគពទយ 

មានលក្ខណសម្បត្ត ិ្គប់្ោន់ស្មាប់ោររ៉ា ប់រងជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុ។ គៅគ្ោម្ FAB របស់ LLUMC, 
្បគភទននសម្ត្ុលយគណនីអនក្ជំងឺដ លម្ិនបង់្បាក្់សងទងំគនេះ 
មានលក្ខណសម្បត្ត ិ្គប់្ោន់ស្មាប់ោរលុបគចញគោយចត្់ជាោរពាបាលម្នុសសធ្ម្៌។ 
ោរទរ្បាក្់ជាពិគសស្ត្វូរមួ្បញ្្លូជាោរពាបាលម្នុសសធ្ម្៌គ េះ 
គឺោរទរលុយទងំឡាយណាដ ល ក្់ព័នធ គៅនឹងោរប ិគសធ្ននោរស្មាក្ក្ន ុងម្នៃ ីគពទយ 

និងនែងននោរពាបាល។ រល់ោរប ិគសធ្សំគណើអនុញ្ជញ ត្ននោរពាបាលទងំអស់ (Treatment 

Authorization Request, TAR) បានផ្តល់គៅ Medi-Cal/Medicaid 
និងអនក្ជំងឺឯគទៀត្ដ លរ៉ា ប់រងគោយក្ម្ម វធិ្ី្បាក្់ចំណូលទបដ លមានគុណសម្បត្ត ិចំគ េះ 
និងោរប ិគសធ្ឯគទៀត្ៗ (ឧ. ោររ៉ា ប់រងមានក្្ម្ិត្) ្ត្ូវបានរប់ទុក្ជាោរពាបាលម្នុសសធ្ម្៌។  
 

6. ោរវាយត្នម្ៃស្មាប់ជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុណាមួ្យទក្់ទងនឹងអនក្ជំងឺដ ល្ត្ូវបានរ៉ា ់ ប់រងគោយក្ម្ម វធិ្ី 

Medicare ត្រវូតររមួជាមួយការវភិារសមគ រុផ្លម្នត្ទព្យសកមា ទាំនួលខុសត្រវូ ត្បាក់ចាំណូលនិង 

ោរចំណាយម្ុននឹងគុណសម្បត្ត ិស្មាប់ក្ម្ម វធិ្ីជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុ។ ោរវាយត្នម្ៃ 

ជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុfត្រវូតរបានគ វ្ ើគ ើងមុននឹងការរញចរ់គសវាគោយ LLUMC។  

 

6.1 ែវីគបើមានោរបង់ម្ុន, ចំដណក្ននគណនីអនក្ជំងឺ Medicare (a) តែលអាកជាំងឺទទួលខុស

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

មិនត្រវូបានរ៉ា រ់រងគោយការធានារ៉ា រ់រង ឬអាករង់រ្ុុ ក្់ណាមាន ក្់រមួ្ជាមួ្យ Medi-

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

រាំណុលអាត្កក់ អាចររ់ទុកជាការព្ាបាលមនុសស្ម៌ត្រសិនគរើ៖ 

a.        អាកជាំងឺរឺជាអាកទទួលអរថត្រគោជន៍មាា ក់គៅគត្កាមកមា វ ិ្ ី Medi-Cal/Medicaid 
ឬកមា វ ិ្ ីមួយគទៀរ រគត្មើចាំគ ុះរម្ុុូវោរោរដែទសំុខភាព 
ននអនក្ជំងឺមាន្បាក្់ចំណូលទប; ឬ 

 

b.  គបើម្ិន ូគចន េះគទ 

អនក្ជំងឺដ លមានគុណសម្បត្ត ិ្គប់្ោន់ស្មាប់ជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុគៅគ្ោម្គោលន
គោបាយគនេះ 
គហើយគៅនឹងទំហំននលុបគចលដ លបានផ្តល់ឲ្យគ្ោម្គោលនគោបាយគនេះ។ 

 

7. អនក្ជំងឺោម នោរធា រ៉ា ប់រងណាមួ្យ ដ ល្បាក្់ចំណូលរបស់ខល នួមានចំនួនគ្ចើនជាង 350% ននចំនួន 

FPL បចុ្បបនន  គហើយជួប្បទេះនូវ្ពឹត្ត ិោរណ៍គវជជស្ថស្តសត  ុនោប 

្ត្វូអាចចត្់ទុក្ថាមានលក្ខណសម្បត្ត ិ្គប់្ោន់ស្មាប់ជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុ។ អនក្ជំងឺដបបគ េះ 
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ដ លមានចំនួន្បាក្់ចំណូលខពស់ ពុំមានគុណសម្បត្ត ិស្មាប់ោរពាបាលម្នុសសធ្ម្៌គពញគលញ 
ឬោរដែទបំញុ្្េះត្នម្ៃ្បចំគ ើយ។ ប៉ាុដនត , ោរគិត្វនិិចឆ ័យនន្ពឹត្ត ិោរណ៍ធ្ងន់ធ្ងរ 
មួ្យ្ត្ូវអាចគធ្វ ើគ ើងបានតាម្មូ្លោឋ នពីក្រណីមួ្យគៅក្រណីមួ្យ។ 
ោរសគ្ម្ចនន្ពឹត្ត ិោរគវជជស្ថស្តសត ធ្ងន់ធ្ងរ 
នឹង្ត្វូបានសំអាងគៅគលើចំនួនននទំនួលខុស្ត្វូរបស់អនក្ជំងឺគៅគពលគគទរលុយ 
និងោរគិត្វនិិចឆ ័យនន្បាក្់ចំណូលនិង្ទពយសក្ម្មរបស់អនក្ជំងឺ 
 ូចដ លបានរយោរណ៍គៅគពលននោរគក្ើត្គ ើង។ ោរ្គប់្គង្ត្ូវដត្គ្បើ្បាស់សម្គហត្ុផ្ល 
ក្ន ុងោរគធ្វ ើោរសគ្ម្ច គោយសំអាងគៅគលើ្ពឹត្ត ិោរណ៍គវជជស្ថស្តសត ធ្ងន់ធ្ងរ។ ជាគោលោរណ៍ដណ ំទូគៅមួ្យ 

គណនីណាដ លមានទំនួលខុស្ត្វូ អនក្ជំងឺស្មាប់គសវាផ្តល់ឲ្យដ លមានចំនួនគលើសពី $200,000 

្ត្វូអាចរប់ទុក្ថាមានលក្ខណសម្បត្ត ិដ លមានគ ម្ េះថា្ពឹត្ត ិោរណ៍គវជជស្ថស្តសត ធ្ងន់ធ្ងរ។  
 

8. គណនីណាដ លបានបញ្ជ នូ្ត្ ប់គៅ LLUMC  វញិពីទីភាន ក្់្រ្បមូ្ល្បាក្់ជំ ក្់ 

ដ លមានោរក្ំណត្់ថាអនក្ត្ំណាងអនក្ជំងឺ ឬ្គួស្ថរ ពុំមានធ្នធាននឹងបង់ វកិ្័យប័្ត្របស់ខល នួ 
អាច្ត្ូវបានរប់ទុក្ថាមានលក្ខណសម្បត្ត ិស្មាប់ោរពាបាលម្នុសសធ្ម្៌។ 
ឯក្ស្ថរននអសម្ត្ាភាពរបស់អនក្ត្ំណាងអនក្ជំងឺ ឬ្គួស្ថរ 
គ ើម្បីនឹងបង់ស្មាប់គសវានឹង្ត្វូរក្ារទុក្ក្ន ុងសំណំុគរឿងឯក្ស្ថរោរពាបាលម្នុសសធ្ម្៌។ 

 

F. លក្ខណវនិិចឆ ័យស្មាប់ោរចត្់តាំងស្ថរជាែមី ពីបំណុលអា្ក្ក្់ គៅជាោរពាបាលម្នុសសធ្ម្៌ វញិ 
 

1. ទីភាន ក្់្រ្បមូ្ល្បាក្់ជំ ក្់គ្ៅទងំអស់ដ លចុេះក្ិចចសនាជាមួ្យ LLUMC 

គ ើម្បីអនុវត្តនូវោរតាម្ោនគណនី និង/ឬ ោរ្បមូ្លបំណុលអា្ក្ក្់ 
នឹងបនតគ្បើលក្ខណវនិិចឆ ័យខាងគ្ោម្ គ ើម្បីដសវ ងយល់អំពីស្ថា នភាពផ្តៃ ស់បត  ូពីបំណុលអា្ក្ក្់ 
គៅជាោរពាបាលម្នុសសធ្ម្៌វញិ។ 
 

1.1 គណនីអនក្ជំងឺ្ត្ូវដត្ពុំមានោរធា រ៉ា ប់រង ក្់ព័នធ  (រមួ្ទងំក្ម្ម វធិ្ីរ៉ា ប់រង រោឋ ភិបាល
ឬអនក្បង់្បាក្់ភាគីទីបីឯគទៀត្) និង  
 

1.2 អនក្ត្ំណាងអនក្ជំងឺឬ្គួស្ថរ្ត្វូដត្មានចំនួនឥណទន និង/ឬពិនទ ុឥរោិបទអា្តា 

គៅក្ន ុងចំនួនោ៉ា ងទបបំផ្ុត្ទី 25 

ននភាគរយននពិនទ ុឥណទនចំគ េះនីត្ិវធិ្ីននោរវាយត្នម្ៃឥណទនណា ដ លបានគ្បើ្បាស់; 
និង 

 

1.3 អនក្ត្ំណាងអនក្ជំងឺឬ្គួស្ថរ ដ លម្ិនបានគធ្វ ើោរបង់ក្ន ុងអំ ុង 150 នែងននចំណាត្់

គៅោន់ទីភាន ក្់្រ្បមូ្ល្បាក្់ជំ ក្់;  
 

1.4 ទីភាន ក្់្រ្បមូ្ល្បាក្់ជំ ក្់បានសគ្ម្ចថាអនក្ត្ំណាងអនក្ជំងឺ/្គួស្ថរគឺ ម្ិនអាចបង់; 
និង/ឬ 

 

1.5 អនក្ត្ំណាងអនក្ជំងឺ ឬ្គួស្ថរ ពុំមានគលខប័ណណ សនត ិសុខ សងគម្ និង/ឬ 
បានដែៃង្បោសអាស័ោឋ នោ៉ា ង្ត្ឹម្្ត្ូវ គ ើម្បីសគ្ម្ចពនទ ុឥណទន។ 

 

2. គណនីទងំអស់ដ លបានបញ្ជ នូម្ក្វញិ ពីទីភាន ក្់្រ្បមូ្ល្បាក្់ជំ ក្់ស្មាប់ចំណាត្់ម្តងគទៀត្ 

ពីបំណុលអា្ក្ក្់គៅ ជាោរពាបាលម្នុសសធ្ម្៌នឹង្ត្ូវបានវាយត្នម្ៃគោយ LLUMC 
 យក្ោឋ នបុគគលិក្ វកិ្័យប័្ត្ ម្ុននឹងចំណាត្់ថាន ក្់ស្ថរជាែមីក្ន ុង្បព័នធនិងបណាណ ស្ថរគណនី 
ម្នៃ ីគពទយ។ 
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G. ោរជូន ំណឹង ល់អនក្ជំងឺ 
 

1. ោលណាោរសគ្ម្ចនូវលក្ខណសម្បត្ត ិ្ត្វូបានគធ្វ ើគ ើង លិខិត្បញ្ជជ ក្់អំពីស្ថា នភាពននោរសគ្ម្ច 
នឹង្ត្វូបានគផ្ាើរគៅ អនក្ត្ំណាងអនក្ជំងឺឬ្គួស្ថរ។ 
ស្ថា នភាពននោរសគ្ម្ចស្ថា នភាពលិខិត្នឹងប ា្ ញក្តាត មួ្យននក្តាត ខាងគ្ោម្៖ 

 

1.1 ោរអនុម្័ត្៖ លិខិត្នឹងប ា្ ញថាគណនី្ត្ូវបានអនុម្័ត្ ក្្ម្ិត្ននោរអនុម្័ត្និងចំនួន
ជាប់ជំ ក្់ោ៉ា ងយូរ គោយអនក្ជំងឺ។ 
ព័ត្៌មាននិងគសចក្ត ីដណ ំស្មាប់សក្ម្មភាពអនក្ជំងឺត្បដនាម្ណាមួ្យក្៏នឹង្ត្ូវបានផ្តល់ផ្ង
ដ រ។  

 

1.2 ោរប ិគសធ្៖ មូ្លគហត្ុស្មាប់ោរប ិគសធ្គុណសម្បត្ត ិ សំអាងគៅគលើ FAA 

នឹង្ត្វូបានពនយល់គៅអនក្ជំងឺ។ ចំនួនជាប់ជំ ក្់យូរ 
របស់អនក្ជំងឺក្៏នឹងប ា្ ញ្បាប់ផ្ងដ រ។ 
ព័ត្៌មានទំ ក្់ទំនងនិងគសចក្ត ីដណ ំស្មាប់ោរបង់ក្៏្ត្វូបានផ្តល់ផ្ងដ រ។  

1.3 ក្ំពុងដត្រង់ចំ៖ អនក្ោក្់ ក្យសំុនឹង្ត្វូបានជ្មាប្បាប់ ថាគត្ើមូ្លគហត្ុអវ ី FAA 

គឺម្ិនបានបញ្ច ប់។ ព័ត្៌មានជាប់ជំ ក្់ោ៉ា ងយូរនឹង្ត្ូវបានជ្មាប្បាប់ 

និងគសន ើសុំថាព័ត្៌មាននឹងផ្តល់គៅោន់ LLUMC គោយអនក្ត្ំណាងអនក្ជំងឺឬ្គួស្ថរ។ 

 

H. គគ្មាង ោរបង់ដ លមានគុណសម្បត្ត ិ 
 

1. គៅគពលោរសគ្ម្ចននោរដែទបំញុ្្េះត្នម្ៃ្ត្វូបានគធ្វ ើគ ើងគោយ LLUMC 

អនក្ជំងឺនឹងមានជគ្ម្ើសគ ើម្បីនឹងបង់ចំគ េះចំនួនជាប់ជំ ក្់យូរណា 
ឬទងំអស់គៅក្ន ុងចំនួនននោរបង់ទងំ ុំមួ្យ ឬតាម្រយៈលក្ខខណឌ ននគគ្មាងោរបង់មានគុណសម្បត្ត ិ 
។  
 

2. LLUMC នឹងពិភាក្ានូវជគ្ម្ើសគគ្មាងោរជាមួ្យអនក្ជំងឺមាន ក្់ៗ ដ លគសន ើសំុគធ្វ ើោរគរៀបចំ

ស្មាប់លក្ខខណឌ ននោរបង់សង។ គគ្មាងោរបង់នីមួ្យនឹង្ត្វូបានគរៀបចំគោយសំអាងគៅគលើ 
សម្ត្ាភាពរបស់អនក្ជំងឺគ ើម្បីនឹងអនុវត្តតាម្លក្ខខណឌ ននោរបង់។ 
ជាគោលោរណ៍ដណ ំទូគៅគគ្មាងោរបង់នឹង្ត្វូបានស្ថា ប គ ើង 

គ ើម្បីឲ្យមានចំនួនគពលម្ិនគលើសពី 12 តខគ ើយ។  

 

3. LLUMC នឹងចរចក្ន ុងជំគនឿលអ ជាមួ្យអនក្ជំងឺ; រ៉ាុតនតនឹងោា នទាំនួលខុសត្រូវគែើមបីទទួលលកខខណឌ

ម្នការរង់ផ្តល់គោយអាកជាំងឺ។ គៅកន ចងត្ព្ឹរត ិការណ៍តែល LLUMC និងអនក្ជំងឺមាន ក្់ ៗ 

ឬអនក្ធា ម្ិនអាចោច់្ស្ថច់ចំគ េះក្ិចច្ពម្គ្ពៀងគ ើម្បីស្ថា ប គគ្មាងននោរបង់មានគុណសម្បត្ត ិ

្គប់្ោន់គទគ េះ ម្នៃ ីគពទយនឹងគ្បើរបូម្នតពិពណ៌ ក្ន ុងនីត្ិ្ក្ម្សុខភាពនិងសុវត្ា ិភាព Health & 

Safety Code មាត្តា 127400 (i) ទុកជាមូលោឋ នសត្មារ់តផ្នការការរង់។ 

“រគត្មាងការរង់សមគ រុផ្ល” មានន័យថាការរង់ត្រចាាំតខតែលមិនគលើសព្ីចាំនួន 10 ភារ

រយម្នត្បាក់ចាំណូលត្រសាស្អរររស់អាកជាំងឺ សត្មារ់មួយតខ រមួទាំងការោរ់គែញពីោរចយវាយ 

ជីវៈចំបាច់។ គ ើម្បីនឹងអនុវត្តរបូម្នត  “រគត្មាងការរង់សមគ រុផ្ល” LLUMC 

្ត្វូដត្្បមូ្លព័ត្៌មានអំពី្បាក្់ចំណូល្គួស្ថររបស់អនក្ជំងឺ និង “ការចាយវាយជីវៈចាាំបាច់” កន ចង

ការអនុគលាមជាមួយនឹងនីរិត្កម។ LLUMC 

នឹងគ្បើ្បាស់ទ្ម្ង់សត ង់ោគ ើម្បី្បមូ្លព័ត្៌មានដបបគ េះ។ អនក្ជំងឺ 
ឬអនក្ធា មាន ក្់ៗដ លដសវ ងស្ថា ប គគ្មាងោរបង់គោយអនុវត្តរបូម្នត  
“រគត្មាងការរង់សមគ រុផ្ល” នឹងោក់រញ្លូត្បាក់ចាំណូលនិងព្័រ៌មានការចាយវាយត្រចាាំត្រសាស្អរ 

ែូចតែលបានគសា ើសុាំគលើកតលងតរព្័រ៌មានគសា ើសុាំត្រវូបានលុះរង់គោយអាករាំណាងររស់ LLUMC។ 

 

4. ោម ន្បាក្់ោរនឹង្ត្ូវបានទម្ទរចំគ េះគណនីអនក្ជំងឺមានគុណសម្បត្ត ិស្មាប់អំ ុងគពលននគគ្មាង

ោរបង់ណាមួ្យ គរៀបចំគៅគ្ោម្ោរផ្តល់របស់ FAP គ ើយ។ 
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5. ោលណាគគ្មាងោរបង់្ត្វូបានអនុម្័ត្គោយ LLUMC គហើយ 

ោរអាក្់ខាននឹងបង់្បាក្់ជំ ក្់ផ្ទ នួៗោន  ក្ន ុងអំ ុងគពល 90 ម្ែងនឹងររ់ទុកជាការព្ុាំគ វ្ ើតាម

សនាចាំគ ុះរគត្មាងោរបង់គហើយ។ ជាទំនួលខុស្ត្ូវរបស់អនក្ជំងឺ ឬអនក្ធា  

គ ើម្បីទំ ក្់ទំនងោរោិល័យ  ណិជជក្ម្មអនក្ជំងឺរបស់ LLUMC ត្រសិនគរើកាលៈគទសៈផ្លៃ ស់រត រូ 

គ ើយលកខខណឌ រគត្មាងការរង់មិនអាចអនុវរតតាមបានគទគនាុះ។ រ៉ាុតនត  

កន ចងករណីម្នរគត្មាងការរង់ព្ុាំបានតាមសនា LLUMC 

នឹងគធ្វ ើោរ្បឹងដ្បងសម្គហត្ុផ្លគ ើម្បីទំ ក្់ទំនងអនក្ត្ំណាងអនក្ជំងឺឬ្គួស្ថរតាម្រយៈទូរស័ពៃ 
គហើយក្៏ផ្តល់នូវគសចក្ត ីជូន ំណឹង ននោរពុំគធ្វ ើតាម្សនាោយលក្ខណ៍អក្សរផ្ងដ រ។ 
អនក្ជំងឺនឹងមានឱោសគ ើម្បីចរចម្តងគទៀត្ចំគ េះគគ្មាងោរបង់ពនារគពល 
គហើយអាចគធ្វ ើដបបគនេះបាន គោយទំ ក្់ទំនងអនក្ត្ំណាងោរោិល័យ ណិជជក្ម្មអនក្ជំងឺ 

ក្ន ុងអំ ុងគពល ប់បួន (14) ម្ែងរនាទ រ់ព្ីកាលររគិច័ទម្នគសចកត ីជូនែាំណឹងជាលាយលកខណ៍អកសរ 

ម្នរគត្មាងការរង់បានព្នារគ ើយព្ុាំគ វ្ ើតាមសនា ។ 
ត្រសិនគរើអាកជាំងឺមិនបានគសា ើសុាំនឹងការចរចាស្អរជាែាីចាំគ ុះរគត្មាងការរង់ព្នារគព្លកន ចងអាំ ុង 

គព្លែរ់រួនម្ែង (14) ម្ែង រគត្មាងោរបង់នឹង្ត្ូវបានរប់ទុក្ជាោម ន ំគណើរោរ 

គហើយគណនីនឹងសា ិត្គៅគ្ោម្ោរ្បមូ្ល្បាក្់ជំ ក្់។ 

6. តាម្ចំណូលចិត្ត 

គគ្មាងោរបង់ទងំអស់្ត្ូវដត្បាន ំគណើរោរតាម្រយៈឈម ញួគផ្ៃរ្បាក្់ឧបត្ាម្ភគអ ិច្ត្ូនិចខា

ងគ្ៅ(Electronic Funds Transfer, EFT)។ ប៉ាុដនត  គៅក្ន ុង្ពឹត្ត ិោរណ៍ អនក្

ត្ំណាងអនក្ជំងឺឬ្គួស្ថរបានប ា្ ញថាគគមានបំណងបង់្បាក្់តាម្គគ្មាងបង់គោយម្ិនចំ

បាច់ឆៃងោត្់ឈម ញួគផ្ៃរ្បាក្់ EFTខាងគ្ៅLLUMC នឹង្បឹងដ្បស្មួ្ល 

សំគណើដ លផ្តល់ឲ្យអនក្ជំងឺបង់្បាក់្ដ ល្ត្ូវបានពនាជា្បាក្់សុទធ ដសក្លុយម្៉ាុនន ីអ័រឌ្ឺ 
ឬោត្ឥណទន។ 

 

I.  ំ្ស្ថយជគមាៃ េះ 
 

1. គៅក្ន ុង្ពឹត្ត ិោរណ៍ដ លមានជគមាៃ េះមួ្យគក្ើត្គ ើង ក្់ព័នធគុណសម្បត្ត ិក្ម្ម វធិ្ីជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុ 

អនក្ជំងឺអាចោក្់ ក្យបណត ឹងត្វា៉ា ជាោយលក្ខណ៍អក្សរស្មាប់ោរវនិិចឆ ័យម្តងគទៀត្ ជាមួ្យ LLUMC។ 

បណត ឹងត្វា៉ា  
ជាោយលក្ខណ៍អក្សរ្ត្វូដត្មាននូវោរពនយល់គពញគលញននជគមាៃ េះនិង ំគណាេះស្ថររបស់អនក្ជំងឺស្មាប់ 
ោរវនិិចឆ ័យម្តងគទៀត្។ ឯក្ស្ថរបដនាម្ ក្់ព័នធណាមួ្យ ឬទងំអស់ 
គ ើម្បីោំ្ទោរទម្ទររបស់អនក្ជំងឺ្ត្ូវដត្ោក្់ភាជ ប់នឹងបណត ឹងត្វា៉ា ជាោយលក្ខណ៍អក្សរ។  

 

2. បណត ឹងត្វា៉ា ណាមួ្យ ឬទងំអស់នឹង្ត្ូវយក្ម្ក្ពិនិត្យស្ថរគ ើងវញិ 

គោយ យក្្បត្ិបត្ត ិននោរោិល័យ ណិជជក្ម្មអនក្ជំងឺ។ 
 យក្្បត្ិបត្ត ិ្ត្វូដត្គិត្ពិចរណាគសចក្ត ីដែៃងោរណ៍ននជគមាៃ េះត្វា៉ា ជាោយលក្ខណ៍អក្សរ 
និងឯក្ស្ថរភាជ ប់ណាមួ្យ។ 
ប ៃ ប់ពីបញ្ច ប់ោរពិនិត្យមួ្យគ ើងវញិនិងោរទម្ទររបស់អនក្ជំងឺ យក្្បត្ិបត្ត ិនឹងផ្តល់ ល់អនក្ជំ
ងឺជាមួ្យនឹងោរសរគសរពនយល់អំពីោររក្គៈើញនិង និងោរសគ្ម្ច។  
ោរសគ្ម្ចទងំអស់គោយ យក្្បត្ិបត្ត ិគឺជាោរសគ្ម្ចចុងគ្ោយ។ ោម នបណត ឹងត្វា៉ា បនតគទៀត្គ ើយ។ 

 

J. គសចក្ត ីជូន ំណឹងស្ថធារណៈ 
 

1. LLUMC គួរដត្បិទគសចក្ត ីជូន ំណឹង្បាប់ ល់ស្ថធារណជនរបស់ FAP, FAA, 

គសចក្ត ីសគងខបភាស្ថសម្ញ្ញ  និងគោលនគោបាយនន វកិ្័យប័្ត្ និង ្បមូ្ល្បាក្់ជំ ក្់។ 
គសចក្ត ីជូន ំណឹងគួរបិទគៅទីក្ដនៃងផ្តល់គសវាអនក្ជំងឺក្ន ុង 

និងអនក្ជំងឺគ្ៅម្នៃ ីគពទយដ លមានម្នុសសគ្ចើនរបស់ LLUMC, រមួ្ជាមួ្យប៉ាុដនតពុំមានក្្ម្ិត្ចំគ េះ 

 យក្ោឋ នសគស្ត គ្ េះអាសនន  ោរោិល័យ វកិ្័យប័្ត្ ទីក្ដនៃងោក្់បញ្្លូនូវោរពាបាលក្ន ុងម្នៃ ីគពទយ 

និង ោរចុេះគ ម្ េះពាបាលគ្ៅម្នៃ ីគពទយ ឬ ទីក្ដនៃងរបស់អនក្ជំងឺគ្ចើនរង់ចំឯគទៀត្របស់ LLUMC។ 

គសចក្ត ីជូន ំណឹងក្៏នឹង្ត្ូវបិទគៅទីក្ដនៃង   ដ លអនក្ជំងឺអាចបង់ វកិ្័យប័្ត្របស់គគ។ 
គសចក្ត ីជូន ំណឹងនឹងរមួ្បញ្្លូព័ត្៌មានទំ ក្់ទំនងអំពីរគបៀបដ លអនក្ជំងឺអាចទទួលបានព័ត្៌មាន
អំពីជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុ ក្៏ ូចជាគៅទីក្ដនៃងស្មាប់ជំនួយដបបគ េះ។  



ប្រគេទ៖               ហិរញ្ញ វត្ថ ុ      ការប្ររ់ប្រងហិរញ្ញ វតថ ុ៖ C-22 
 
ប្រធានរទ៖ គោលនគោបាយជំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុ     ទំព័រ៖        14 នន 15 
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1.1 គសចក្ត ីជូន ំណឹងទងំគនេះនឹង្ត្វូបិទជាភាស្ថអង់គគៃសនិងភាស្ថគអស៉ាាញនិងភាស្ថ  ឯគទៀត្ 

 ូចដ លបានត្្មូ្វក្ន ុងនីត្ិ្ក្ម្ IRC មា្តា 501(r)។  

 

2. បដនាម្គទៀត្ គោលនគោបាយជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុ ោរោក្់ ក្យសុំជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុ 
គសចក្ត ីសគងខបភាស្ថស្ថម្ញ្ញ  និង គោលនគោបាយ វកិ្័យប័្ត្ និង 
្បមូ្លលុយជំ ក្់នឹងមានជូនតាម្រយៈអនឡាញ គៅ  

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

3. សំគៅ្ក្ោសននឯក្ស្ថរបានគោងគៅគៅខាងគលើនឹង្ត្វូបានគធ្វ ើឲ្យមានជូនស្ថធារណៈ 

្សបតាម្ោរគសន ើសុំសម្គហុុផ្ល គោយម្ិនអស់លុយពីគៅគ ៉ា គ ើយ។ LLUMC 

នឹងគឆៃ ើយត្បនឹងសំគណើដបបគ េះ តាម្រគបៀបោ៉ា ងឆ្ប់រហ័ស។ 

K. របាយោរណ៍ោរដែទមំ្នុសសធ្ម្៌គពញគលញនិងោរបង់្បាក្់បញុ្្េះត្នម្ៃ  

 

1. LLUMCLLUMC នឹងរយោរណ៍អំពីោរពាបាលម្នុសសធ្ម្៌ 

បានផ្តល់ក្ន ុងោរអនុគោម្ជាមួ្យនឹងក្ិចចត្្មូ្វបទបញ្ជជ ននោរោិល័យននោរគ្ោងនិងោរអភិវឌ្ឈន៍

សុខភាពទូទងំរ ឋ (Office of Statewide Health Planning and Development, OSHPD) 
 ូចដ លមានគៅក្ន ុងគសៀវគៅក្បួ នគណនី និងរបាយោរណ៍ស្មាប់ម្នៃ ីរគពទយ (Accounting and 

Reporting Manual for Hospitals) គបាេះពុម្ពគលើក្ទីពីរ។ គ ើម្បីអនុវត្តតាម្បទបញ្ជជ  LLUMC 

នឹងរក្ាឯក្ស្ថរជាោយលក្ខណ៍អក្សរ ក្់ព័នធនឹងលក្ខណវនិិចឆ ័យោរពាបាលម្នុសសធ្ម្៌របស់ខល នួ 

និងស្មាប់អនក្ជំងឺមាន ក្់ៗ LLUMC នឹងរក្ាឯក្ស្ថរោយលក្ខណ៍អក្សរ ក្់ព័នធនឹងោរសគ្ម្ច

នូវោរពាបាលម្នុសសធ្ម្៌ទងំអស់។  ូចដ លបានត្្មូ្វគោយ OSHPD, 

ោរពាបាលម្នុសសធ្ម្៌បានផ្តល់ ល់អនក្ជំងឺ 
នឹង្ត្វូបានក្ត្់ទុក្គៅក្ន ុងោរទរលុយពិត្្បាក្ ស្មាប់គសវាដ លបានគធ្វ ើគ ើង។  

 

2. LLUMC នឹងផ្តល់ OSHPD ជាមួ្យសំគៅនន FAP 

គនេះដ លមានរមួ្ទងំគោលនគោបាយោរពាបាលម្នុសសធ្ម្៌ 

និងោរបង់នែៃគសវាបានបញុ្្េះគៅក្ន ុងឯក្ស្ថរដត្មួ្យ។ FAP ក្៏មាន៖ 1) គុណសម្បត្ត ិ និង 

ទ្ម្ង់ោរគុណសម្បត្ត ិទងំអស់ទងំអស់; 2) 
ោរោក្់ ក្យសុំប្មួ្ប្ងួម្សមាប់ោរពាបាលម្នុសសធ្ម្៌គពញគលញ និងោរបង់្បាក្់បញុ្្េះត្នម្ៃ; និង 

3) ទ្ម្ង់ោរពិនិត្យគ ើងវញិស្មាប់ទងំោរពាបាលម្នុសសធ្ម្៌គពញគលញនិង 

ោរបង់្បាក្់បញុ្្េះត្នម្ៃ។ ឯក្ស្ថរទងំគនេះនឹង្ត្វូបានផ្តល់ ល់ OSHPD គរៀងរល់ឆ្ន ំ 

ឬគៅគពលណាមានោរផ្តៃ ស់បត រូចំបាច់្ត្វូបានគធ្វ ើគ ើង។ 
 

L.  ក្តាត ឯគទៀត្ 

 

1. ភាពសមាង ត្់ - វាត្រូវបានទទួលស្អគ ល់ថារត្មូវការខាង ិរញញ វរថ ចរឺជាវរិរតផ្លទ ល់ខល នួោ៉ា ងគត្ៅនិងទន់ភៃន់ 
សត្មារ់អាកទទួល។ ភាព្សមាង រ់ម្នសាំគណើ 
ព្័រ៌មាននិងការទទួល្បាក្់ឧបត្ាម្ភនឹង្ត្ូវបានរក្ារទុក្ស្មាប់អស់អនក្ដ លដសវ ងរក្ 
ឬទទួលជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុ។ 
ោរដណ ំននបុគគលិក្និងោរគ្ជើសបុគគលិក្ដ លនឹងអនុវត្តគោលនគោបាយគនេះនឹង្ត្វូបានដណ ំគោ
យត្នម្ៃទងំគនេះ។ 

 

2. ក្ិចចត្្មូ្វជំគនឿលអ  - LLUMC 

គធ្វ ើោរគរៀបចំស្មាប់ជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុស្មាប់អនក្ជំងឺដ លមានគុណសម្បត្ត ិ្គប់្ោន់ដ លមានជំគនឿ
លអ  និងពឹងដផ្អក្គៅគលើោរពិត្ថា ព័ត្៌មានបានសំដ ងគោយអនក្ត្ំណាងអនក្ជំងឺឬ្គួស្ថរ 
គឺគពញគលញនិង្ត្ឹម្្ត្វូ។ ោរផ្តល់ននជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថ ុម្ិនលប់គចលនូវសិទធ ិគធ្វ ើ វកិ្័យប័្ត្ 
ទងំោរគធ្វ ើ្ត្ ប់គៅគ្ោយនិងគៅគពលននគសវា ស្មាប់គសវាទងំអស់គៅគពលោរគបាក្បនៃ ំ 

ឬព័ត្៌មានម្ិន្ត្ូវបានផ្តល់គោយគចត្ គោយអនក្ត្ំណាងអនក្ជំងឺឬ្គួស្ថរ។ បដនាម្គទៀត្ LLUMC 

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


ប្រគេទ៖               ហិរញ្ញ វត្ថ ុ      ការប្ររ់ប្រងហិរញ្ញ វតថ ុ៖ C-22 
 
ប្រធានរទ៖ គោលនគោបាយជំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុ     ទំព័រ៖        15 នន 15 
____________________________________________________________________________________ 

 

 
អភិរក្សឯក្សិទធិគ ើម្បីដសវ ងរក្ ំគណាេះ្ស្ថយ ដផ្នក្ខាងសីុវលិ និងឧ្ក្ិ ឋក្ម្ម 
ពីអនក្ត្ំណាងអនក្ជំងឺនិង្គួស្ថរ ទងំគ េះ ដ លបានផ្តល់ព័ត្៌មាន

ដក្ៃងបនៃ ំនិងខុសគោយគចត្ គ ើម្បីនឹងមានគុណសម្បត្ត ិ្គប់្ោន់ស្មាប់ LLUMC FAP។ 

 

3. គោលនគោបាយឥណទននិងោរ្បមូ្ល្បាក្់ជំ ក្់ - LLUMC 

បានស្ថា ប គោលនគោបាយ វកិ្័យប័្ត្ 
និងោរ្បមូ្ល្បាក្់ជំ ក់្ដ លមានជូនតាម្រយៈអនឡាញគៅ  

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

សក្ម្មភាពទងំអស់គោយ LLUMC 
ក្ន ុងោរទទួលបានព័ត្៌មានឥណទនទក្់ទងនឹងអនក្ជំងឺ/ភាគីទទួលខុស្ត្ូវ 
ចំគ េះទីភាន ក្់្រ្បមូ្ល្បាក្់ជំ ក្់ខាងគ្ៅ 
្ត្វូដត្មានោរទូទត្់ជាមួ្យនឹងគោលនគោបាយឥណទននិងោរ្បមូ្ល្បាក្់ជំ ក្់។ 

 

បានអនុម្័ត្៖ គណក្មាម ធ្ិោរចត់្ដចងម្នៃ ីគពទយ; អគគ យក្្បត្ិបត្ត ិ LLUMC; អគគ យក្្បត្ិបត្ត ិLLUMC; 

អនុ្បធានជាន់ខពស់ននហិរញ្ញ វត្ថ ុ LLUMC, Carolyn Marovitch 

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

