
 

 

 

 
សេចក្ត ីេសខេបក្ន ុខភាសាេមញ្ញ  

 

សោលនសោបាយជំនួយហរិ ញញ្ញ វត្ថ ុេម្រាប់អ្នក្ជំខឺរ(Patient Financial Assistance Policy, FAP)៖ 

Loma Linda University Children’s Hospital (“LLUCH”) គឺជាអង្គការផ្អែកទៅទ ើជំទ ឿមួយ 

ផ្ែ ខតិខំបំទេញតាមតម្មូវការខាង្ការផ្ែទសំុខភាេរបស់អនកជំង្ឺ ទៅកន ុង្តបំ ់ទសវាន ភូមិសាស្តសរ របស់ទយើង្។  

ទបសកកមម របស់ LLUCH គឺ “ទែើមបបី រ ូវការអសេវអាយទម្ោសទ ោះរបស់ម្េោះទយស ូ វម្គីសទ   ិង្ 

ទែើមបីទ វ្ ើបុរសរចួេីោបកមម។” ទបសកកមមរបស់ LLUCH គឺម្តវូោ បង្ហា ញសំផ្ែង្តាមរយៈ FAP ទ ោះ។ 

ទំ ួ ខសុម្តវូចមបង្ ងិ្ សំខា ់បំអុតរបស់ LLUCH គឺទែើមបីទ វ្ ើយ៉ា ង្ណាថាអនកជំង្ឺរបស់ខល  ួ 

ទទួ  ូវការផ្ែទខំាង្ទវជជសាស្តសរ ទោយអាណតិទមតារ  ទ ់ទេ ទវ   ិង្ ម្តឹមម្តូវ ទោយការគិតែ ់ការសម្ងា ត់ 

ភាេនែៃែន រូ  ងិ្ ការអ ុញ្ញា តជម្ម្ងបម្ោប់ របស់អនកជំង្ឺ។ 

 
ទយើង្ខុ្ំទបរជាា ចិតរ ធានាថា ការផ្ែទទំោយអាណិតទមតារ   ិង្ ម្ង គុណភាេ ម្តវូោ អរ ់ជូ ជ ម្គប់របូ 

ទោយម ិម្ង ម្បកា ់ចំទ ោះសមតថភាេន ការ បង្់ម្ោក់របស់េួកទគទ ើយ។ FAP របស់ LLUCH 

ជួយទ វ្ ើឲ្យទសវាទវជជសាស្តសរ ចំោច់ ម្ង ជូ  សម្ងជិកន សហគម ៍របស់ខល  ួ។ 

ទ ោះម្ង រមួទងំ្ម្បជាេ រែឋផ្ែ គ្មម  ការធានារ៉ា ប់រង្សុខភាេ  ងិ្ ម ិ អាចបង្់វកិ័យបម្តម ទ ីរទេទយ 

ក៏ែូចជាអនកជំងឺ្ផ្ែ ម្ង ការធានារ៉ា ប់រង្ ប៉ាុផ្ រមិ អាចបង្់ចំផ្ណកន វកិ័យបម្តរបស់េួកទគ 

ផ្ែ ម ិម្តវូោ រ៉ា ប់រង្ ទោយការធានារ៉ា ប់រង្អង្ផ្ែរ។  អាម្ស៍យទ ើកា ៈទទសៈនានាែូចជា ម្ោក់ចំណូ  

ទំហុំន ម្គួសារ អនកជំង្ឺខៃ ោះ ឹង្មិ តម្មូវឲ្យបង្់ម្ោក់សម្ម្ងប់ទសវា; រឯីខៃ ោះទទៀត 

ម្បផ្ហ  ងឹ្ម្តវូោ ទសន ើសុំឲ្យទ វ្ ើការបង់្ផ្តមួយចំផ្ណកប៉ាុទណាណ ោះ។  

សត្ើអ្នក្ណាានលក្េណេមបត្តិ? 

អនកជំងឺ្ផ្ែ ម្ោក់ចំណូ ម្គួសាររបស់ខល  ួម្ង ចំ ួ  350% ឬ 

តចិជាង្ទគ្ម ការណ៍ផ្ណនំាន ទ ិទទភាេកម្មតិសហេ័ ធអាចម្ង  កខណសមបតរ ិសម្ម្ងប់ជំ ួយតាមរយៈ 

LLUCH។ ការេាោ ទោយមិ អស់ ុយ គឺម្ង ជូ សម្ម្ងប់អនកជំងឺ្ផ្ែ គ្មម  ការធានារ៉ា ប់រង្ 

ផ្ែ ម្គួសាររបស់ខល  ួ ម្ង ម្ោក់ចំណូ  200% ឬ តិចជាង្ទគ្ម ការណ៍ផ្ណនំាន ទ ិទទភាេកម្មតិសហេ័ ធ ។ 

ការបញុ្ោះតនមៃខៃ ោះគឺម្ង ជូ សម្ម្ងប់អនកជំងឺ្ផ្ែ ម្ង ការធានារ៉ា ប់រង្  ិង្គ្មម  ការធានារ៉ា ប់រង្ 

ម្ង ម្ោក់ចំណូ រវាង្ 201%  ិង្ 350% ឬ តចិជាង្ទគ្ម ការណ៍ផ្ណនំាន ទ ិទទភាេកម្មតិសហេ័ ធ។ 

ទម្ ោះវា ឹង្ម្ង ម្បទយជ ែ៍ ់ទ កអនក ទយើង្ខុ្ំទសន ើសុំទ កអនកឲ្យោក់ កយសំុ Medi-Cal 

ម្បស ិទបើទ កអនកគ្មម  ការធានារ៉ា ប់រង្។ ម្បស ិទបើទ កអនកកំេុង្ផ្តម្ង ទសវា ម្តវូោ អរ ់ឲ្យទៅ LLUCH, 

ទយើង្ខុ្ំអាចជួយទ កអនកចំទ ោះែំទណើរការន ការោក់ កយសំុ Medi-Cal។ កន ុង្អំ ុង្ទេ ទបើកឲ្យចុោះទ ម្ ោះ 

ទ កអនកអាចទទួ ការរ៉ា ប់រង្ទៅទម្កាមកមម វ ិ្ ី Covered California។  

សត្ើក្មម វ ញធីរFAPររ៉ា ប់ិខអ្វ ីខ្លះ? 

កមម វ ិ្ ី FAP រ៉ា ប់រង្ទសវាទវជជសាស្តសរ ចំោច់  ិង្ សទស្តង្ហគ ោះអាស ន  អរ ់ឲ្យទៅ LLUCH។ 

ទសវាមួយគឺជាទសវាទវជជសាស្តសរ ចំោច់ទៅទេ ផ្ែ វាសមទហតុអ   ិង្ចំោច់ទែើមបីការ រជីវតិ 

ទែើមបទីប់សាា ត់ជំង្ឺ ា្ ់ ា្ រ ឬ អសមតថភាេសំខា ់ៗ ឬ ទែើមបសីម្ម្ង  ូវការឈឺចប់ខាៃ ំង្។ 

ម ិរបប់ញ្ ូ ័យ យិមទ ោះ គឺជាទសវាេិទសស 

ទៅកផ្ ៃង្ណាផ្ែ ម្ង ការេាោ ចំោច់ម្បកបទោយម្បសិទធ ិភាេទអសង្ទទៀត ផ្ែ ម្ង ជូ ទនាោះទ ើយ។  

ឧទហរណ៍រមួម្ង ៖ 1) ទសវាវោះកាត់សំអិតសំអាង្ខល  ួ  ងិ្/ឬផ្កសមឆសស; 2) ទសវាភាេគ្មម  កូ ; 3) ការផ្កផ្ភនក; 4) 

ការេាោ ទម្បើម្បូែ ; 5)  ីតិវ ិ្ ីរ៉ាបូត; 6) ទម្គឿង្អវៈយវៈ រណប/សបប ិមិតរជំ ួស; 7) ម្ង គភ៌ជំ ួស; ឬ 8) 

ទសវាឯទទៀតផ្ែ សំខា ស់ម្ម្ងប់ផាសុខភាេន  អនកជំង្ឺ  ិង្/ឬភាេង្ហយម្សួ ន អនកជំង្ឺ។  កមម វ ិ្ ី FAP 

គ្មម  អ ុវតរ ៍ចំទ ោះទសវាទវជជបណឌ ិត អរ ់ឲ្យទៅ LLUCH ទ ើយ។ បញជ ីទេញទ ញន អនកអរ ់ទសវា មិ  
រ៉ា ប់រង្ទៅទម្កាមទគ្ម  ទយោយទ ោះ អាចរកោ ទៅទគហទំេ័រ 

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

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__medical-2Dcenter.lomalindahealth.org_financial-2Dassistance-23lluch&d=DwMFaQ&c=2au6Wc4YyA9xDf1Xwd-ZHbREYaQgjsJ8ttjU4m7jy4w&r=6LZKiIydDys3SmhixGsU0A&m=mcIRcrpB-i0LSehgSlRFf_ogBhFoH6KGEI002iZ-4y4&s=5Ses9BAafeo4X6RjvwZjY7Du-Y3uBqz0ukSA27hEmfI&e=


 

 

 

 
សេចក្ត ីេសខេបក្ន ុខភាសាេមញ្ញ  

 

ចំនួនរវ ញក័្យបម្រត្ទាលុយទូសៅរ(Amounts Generally Billed, AGB)? 

បុគគ ផ្ែ ម្ង  កខណសមបតរ ិ ឹង្ FAP  ងឹ្ម ិម្តូវោ ទ យុ ទ ើសេីចំ ួ អាម្តា Medicare 

សម្ម្ងប់ការេាោ សទស្តង្ហគ ោះអាស ន  ឬ ទវជជសាស្តសរ ចំោច់ឯទទៀតទ ើយ។ 

ិសបៀបដាក់្ពាក្យេុំ៖ 

ការោក់ កយសុំ FAP គឺម្ង ជូ ចំទ ោះអនកជំង្ឺម្គប់របូទោយមិ អស់ ុយ។ ម្ង ជូ តាមរយៈអ ឡាញទៅ  

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

សម្ម្ងប់សំទៅជាស ៃ ឹកម្កោស ចូរសំុមកផ្អនកទទួ អនកជំង្ឺ  ងិ្ការចុោះទ ម្ ោះ សថ ិតទៅកន ុង្ម ទ ីរ។  

សេន ើេុំព័ត៌្ានននក្មម វ ញធីតាមសអ្ឡិចម្រត្នូិច៖  

សំទៅជាទអ ិចម្ត ូិចន េ័ត៌ម្ង កមម វ ិ្ ី ម្ង ជូ តាមរយៈអុីផ្ម  អរ ់ជូ តាមសំទណើ។ ទូរស័េទទៅទ ខ  

(951) 290-4228 ទែើមបីទសន ើសុំសំទៅជាទអ ិចម្ត ូិច។ សូមទម្តៀមខល  ួទែើមបី ឹង្អរ ់អាស័យោឋ  អុីផ្ម  

ទែើមបីឲ្យទគអាចទអាើរេ័ត៌ម្ង ទៅទេ ទ កអនកទូរស័េទទសន ើសុំ។ 

ទទួលបានព័ត៌្ានននក្មម វ ញធីសដាយផ្ទា ល៖់  

េ័ត៌ម្ង ន កមម វ ិ្ ីគឺម្ង ជូ ទៅផ្អនកទទួ អនកជំង្ឺ  ិង្ការចុោះទ ម្ ោះ ទូទងំ្ប រកិាខ សម្ងា រៈ។ 

សេន ើេុំព័ត៌្ានននក្មម វ ញធីរឬរជំនួយតាមទូិេ័ពា ៖  

បុគគ ិកជំ ួយការហ រញិា វតថ ុគឺម្ង ជូ តាមរយៈទូរស័េទ ទែើមបីអរ ់ជាេ័ត៌ម្ង  សទម្មច កខណសមបតរ ិ FAP, 
 ងិ្ជួយអនកជំង្ឺម្ងន ក់ោក់ កយសំុសម្ម្ងប់ FAP។ ទ កអនកអាចទំនាក់ទំ ង្អនកអរ ់ឱវាទ ទ ខ៖      

(951) 290-4228, នែាច័ ទ  – នែាសុម្ក, 7:30 ម្េកឹ – 4:00  ា ច 

សេន ើេុំព័ត៌្ានននក្មម វ ញធីរតាមិយៈេំបុម្រត្នម្របេណីយ៍រU.S.៖  

អនកជំង្ឺអាចទសន ើសុំេ័ត៌ម្ង ន កមម វ ិ្ ីតាមសំបុម្ត។ សំទណើសុំេ័ត៌ម្ង អាចទអាើរទៅ៖ 

Loma Linda University Medical Center  

P.O. Box 700 

Loma Linda, CA 92354 

ភាសាឯសទៀត្៖ 

សំទៅន  FAP, ទម្មង្់ន ការោក់ កយសុំ FAP,  ងិ្ទសចកខ ីសទង្ខបភាសាសមញា  

គឺម្ង ជូ កន ុង្ភាសាអង្់ទគៃស ិង្ភាសាទអសប៉ា ញ។ ភាសាែនទទទៀតក៏ម្ង ជូ អង្ផ្ែរ។ សម្ម្ងប់េ័ត៌ម្ង បផ្ ថម 

សូមទូរស័េទទៅទ ខ (951) 290-4228 ឬ ិយយជាមួយសម្ងជិកបុគគ ិកជំ ួយការហ រញិា វតថ ុណាម្ងន ក់។  

 

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

