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________________________________________________________________________________
គោលរំណង
គោ ិគោបាបគិេះអិលវត្ត ចណគ េះ មជ្ឈមុឌ ឱសថចរ ក្ោនិសាក វ ក្ទ្យា ័បគោប Loma Linda University
Childing’s Hospital (“LLUCH”) រ ួមជាមួ បិិ គោ ិគោបាបជ្ណិួបហិរញ្ញ វត្ថុ (Financial Assistance Policy,
FAP), គឺត្រូវបាៃអៃុវរត ឡ ើងឡ ើម្បីបំឡេញតាម្កិច្ចរត្ម្ូវអៃុឡោម្តាម្ច្ាប់ សហេ័ៃធរ ឋ ៃិងម្ូ លដ្ឋឋៃ រ ួម្ជាម្ួ យ ឡដ្ឋយ
គ្មាៃដ ៃកំណរ់ ភាគៃីរិត្កម្ 501(r) នៃត្កម្ដនែ កត្បាក់ច្ំណូលននៃ កនុង (Internal Revenue Code, IRC) ឆ្ែំ 1986,
ូ ច្ដ លបាៃដកសត្ម្ួ ល, ៃិងបទបញ្ជាដ លសថ ិរឡៅឡត្ោម្ឡ ោះ។ ឡគ្មលៃឡោបាយឡៃោះបឡងក ើរៃូ វសកម្ា ភាេ ដ លអាច្
យកម្កឡត្បើកនុងស្ថថៃភាេនៃោរម្ិៃបង់ត្បាក់សត្ាប់ ោរេាបាលឡវជ្ា ស្ថស្តសត ដ លនត ល់ឲ្យ ឡដ្ឋយ LLUCH រ ួមជាមួ ប
តត្មិិករមិត្តត្គៅគ ើ សកមម ភាព ររត្ណុល
វ ក្សាមញ្ញ (Extraordinary Collection Actions, ECA)។ LLUCH
ិឹ មិិត្ដិគសធ ររពាបា គវជ្ជ សាស្តសត ចណបាច់ ឬ សគស្ត្រេះអាសិន គោបសណអា គៅ គ ើសមត្ថ ភាពគដើមបី
ិឹ ត្ ់របាក់គ ើប។ គោ ររុ៍តុនណនិគោ ិគោបាបគិេះគឺរត្រពឹត្តិ ចណគ េះអន កជ្ណ ឺ ិិ ត្លគរ រគត្់រ ូត្កនុ ទ្យណិួ
ខលសរត្ូវគោបគសម ើ ៗោន កនុ ភាពនថៃ ថន ូ ិិ ភាពគោរពិិ គដើមបីធានថា ិិត្ិ វ ក្ធីសរាត្់ វ ក្ក័ប ត្័រត្ ិិ ររររ
ត្ណុល រត្ូវបាិ អិលគោមតាមកនុ
កខ ុៈ ដូ ចោន គហើបធានឲ្យាិរររត្ឹ តរត្ សមគហត្លផ បាិគធវ ើគ ើ គដើមបី
សគរមចថា គត្ើ ត្គរ តដ ទ្យទ្យួ ខលសរត្ូវ ចណគ េះររត្ ់របាក់រ ណ អស់ ឬ ចណតុកណាមួ បនិគុិី រត្ស់អនកជ្ណ ឺ
ាិ កខ ុសមបត្ត ិទ្យទ្យួ ជ្ណិួបពីកមម វ ក្ធី FAP ឬោ៉ាងណា។

LLUCH បាៃឡបត ជាាច្ិរតឡ ើម្បីជ្ួយ ល់អែកជ្ំងឺដ លាៃ ៃិង គ្មាៃោរធា រ៉ាប់រងឲ្យអាច្បំឡេញតាម្ ទំៃួលខុស

ត្រូវនៃោរបង់ត្បាក់របស់ខល ួៃ ៃិងឡ ើម្បីអៃុវរត ោរគិរលុយ ៃិងត្បម្ូ លលុយជ្ំពាក់នៃវ ិកក យបត្ររបស់អែកជ្ំងឺត្គប់រ ូប
ដ លាិ កខ ុសមបត្ត ិទ្យទ្យួ ជ្ណិួបគររមកមម វ ក្ធី FAP។

A.

ការវ ិនិច្ឆ័យគិតគូ វ ិក័យរប្ត និង ហិរញ្ញវតថុ

1.

LLUCH ិឹ មិិចូ រ ួមកនុ ECAs, ឡដ្ឋយផ្ទៃល់ ឬតាម្រយៈឈ្ម ួញឡេញលកខ ណសម្បរត ិរបស់ឡគ

2.

វាគឺជាទ្យណិួ ខលសរត្ូវរត្ស់អនកជ្ណ ឺ ឬ អន កធាន (គឺឡោងតាម្ កនុងឡៃោះ ជា “អែ កជ្ំងឺ”) ឡ ើម្បីៃឹងនត ល់
អាសយដ្ឋឋៃលិខិរត្រូវ ៃិងឡលខទូ រស័េៃត្រូវ កនុងអំ ុ ងឡេលនៃឡសវា ឬ ឡៅឡេលឡរ ើលំឡៅដ្ឋឋៃ។ ត្បសិៃ
ឡបើគណៃីេុំាៃអាសយដ្ឋឋៃ ឬឡលខទូ រស័េៃ វាអាច្ប៉ាោះទងគ ិច្ ល់ោរសឡត្ម្ច្ៃូ វោរត្បឹង ដត្បង
សមគហត្លផ ។

3.

កនុ ភាពគួ រសមមួ បចណគ េះអន កជ្ណ ឺ តដ ាិររធានរ៉ាត្់រ រររមររដណត្ូ ិឹ រត្ូវោក់ជ្ូិគៅ
រក ុមហលិធានរ៉ាត្់រ រត្ស់គគ។ អន កត្ ់របាក់កនុ នមជាភាគីទ្យីពីរ ិិ ទ្យីត្ី ិឹ ាិរររមររ
ោក់ជ្ូិគោប LLUCH ឬឈ្ម ួញគពញ កខ ុសមបត្ត ិរត្ស់គគ ជ្ណិួសអន កជ្ណ ឺ ត្នាត្់ពីដណគណាេះ
រសាបនិរររមរររត្ូវបាិត្ញ្ច ត្់ជាមួ បិឹ ររធានរ៉ាត្់រ ត្ឋមនិអន កត្ ់របាក់។ អន កជ្ណ ឺ
ោមិររធានរ៉ាត្់រ ិឹ ទ្យទ្យួ វ ក្កយ បត្រត្សរាត្់រររមរររត្ស់គគគោបផ្ទា ់ពី LLUCH។

4.

រ ណាដណគណាេះរសាបនិរររមររទ្យីមួប ិិ ទ្យីពីរបាិគកើត្គ ើ គុិីរ ណ អស់រត្ស់អនកាិ ិិ
អន កោមិររធានរ៉ាត្់រ ិឹ ត្ណគពញិីត្ិ វ ក្ធីរររត្មូ របាក់ជ្ណ ក់ដូចោន សរាត្់ចណិួិរបាក់

ម្ុៃៃឹងាៃោរត្បឹងដត្បងសម្ឡហរុនលត្រូវបាៃឡ្វ ើឡ ើង ឡ ើម្បីៃឹងសឡត្ម្ច្ថាឡរើ អែ កជ្ំងឺាៃលកខ ណ
សម្បរត ិទទួ លជ្ំៃួយឡៅឡត្ោម្ LLUCH FAP ឬោ៉ាងណា។
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_____________________________________________________________________________
ជ្ណ ក់រត្ស់អនកជ្ណ ឺ ចណគ េះ LLUCH។
4.1
LLUCH ឬឈ្ម ួញគពញ កខ ុសមបត្ត ិរត្ស់គគិឹ មិិចូ រ ួមកនុ ECA រហូ ត្ដ ់150
នងៃ ឡត្ោយេីោលបរ ិឡច្េ ទ នៃរបាយោរណ៍ វ ិកក យបត្រឡត្ោយេីោរបឡញ្ច ញេីម្ៃៃ ីរឡេទយ
ំបូង សត្ាប់ោរេាបាលឡៅឡេល ឬម្ុៃឡេលោរត្បឹងដត្បងសម្ឡហរុនល
ត្រូវបាៃឡ្វ ើឡ ើង ឡ ើម្បីសឡត្ម្ច្ថាឡរើអែកជ្ំងឺាៃលកខ ណសម្បរត ិសត្ាប់ជ្ំៃួយខាង
ហិរញ្ញ វរថុឡៅឡត្ោម្ FAP ឬអរ់។

4.2

LLUCH ឬឈ្ម ួញគពញ កខ ុសមបត្ត ិរត្ស់គគិឹ ផត ់ដ ់អនកជ្ណ ឺិូរបាបររុ៍ វ ក្កយ ប
ត្រត្ ត្ួ ិ (4) តាម្រយៈលិខិរ រ ួម្ទ ំងោរជ្ូ ៃ ំណឹងបង្ហាញៃូ វជ្ំៃួយ ខាងហិរញ្ញ វរថុាៃ
ជ្ូ ៃ ៃិងោរេាោម្ទូ រស័េៃោ៉ាងឡោច្ណាស់ម្តង (1) ដ លឡៅឡេលឡ ោះ LLUCH ឬ
ឈ្ម ួញគពញ កខ ុសមបត្ត ិរត្ស់វាអាចជ្ូ ិដណុឹ អន កជ្ណ ឺ
អណពី FAP។

4.3

ោ៉ា គោចណាស់សាមសិត្ (30) នងៃ ម្ុៃៃឹងោរនតច្ឡនត
ួ
ើម្ ECA, LLUCH ឬឈ្ម ួញគពញ
កខ ុសមបត្ត ិរត្ស់វាណាមួ ប ិឹ ៖

a.

ផត ់ដ ់អនកជ្ណ ឺជាមួ បររជ្ូ ិដណុឹ របាត្់អណពីត្ណុ រត្ស់ ECA
គដើមបីផតចគផត
ួ
ើមទ្យទ្យួ បាិររត្ ់របាក់សរាត្់ររពាបា ។

LLUCH

b.

ផត ់គសចកត ីស ខ ត្ភាសាសាមញ្ញ រត្ស់

c.

គធវ ើររពាោមិិោបរក់ទ្យ ជាមួ បអន កជ្ណ ឺ តាមរបៈទ្យូ រស័ពា តាមគ ខទ្យូ រស័ពា
តដ អន កជ្ណ ឺបាិផត ់ឲ្យចល គររប។

FAP ល់អ្ិកជ្ណ ឺ។

4.4

កនុ សាថិភាពនិររមិិត្ ់របាក់ ិិ គររបពីរររត្ឹ តរត្ សមគហត្លរត្ូវបាិគធវ ើរ ួច
គហើប គដើមបីជ្រាត្របាត្់អនកជ្ណ ឺអណពីជ្ណិួបខា ហិរញ្ញ វត្ថុតដ ាិជ្ូ ិ LLUCH ឬ
ឈ្ម ួញរត្ស់វាអាចចត្់គផត ើមរររត្មូ របាក់ជ្ណ ក់គៅចណិួិ 150 នងៃ ប ៃ ប់េីោលបរ ិឡច្េ ទ
នៃរបាយោរណ៍ វ ិកក យបត្រនៃោរបឡញ្ច ញេីម្ៃៃ ីរឡេទយ ំបូង។

4.5

កយសលណជ្ណិួបខា ហិរញ្ញ វត្ថុចត្់ សពវ រគត្់ (Financial
Assistance Application, FAA) ត្រូវបាៃទទួ លកនុងអំ ុ គព និររោក់ កយសលណ LLUCH
ិឹ ពយ
ួ រ ECA ទុកម្ួ យរយៈ ខណៈឡេលវាអៃុវរត ោរត្បឹងដត្បង សម្ឡហរុនលឡ ើម្បី
សឡត្ម្ច្ថាឡរើអែកជ្ំងឺាៃលកខ ណសម្បរត ិច្ំឡពាោះជ្ំៃួយ ខាងហិរញ្ញ វរថុ ឡៅឡត្ោម្ FAP ឬអរ់។
កនុងស្ថថៃភាេនៃ FAA ម្ិៃច្ប់សេវ ត្គប់ ត្រូវបាៃទទួ លកនុង អំ ុ ងឡេលនៃោរដ្ឋក់ពាកយសុំ
ECA ិឹ រត្ូវបាិពយួរទ្យលកមិិគ ើសពីចណិួិសាមសិត្ (30) នងៃខណៈឡេលដ ល LLUCH
ផត ់ររជ្ូ ិដណុឹ ជាោប កខ ុ៍ អកសរគៅរិ់អនកជ្ណ ឺ ថា ECA អាច្ត្រូវបាៃនតច្ឡនត
ួ
ើម្ ឬ
ាៃ ំឡណើរោរម្ត ងឡទៀរត្បសិៃ ឡបើ FAA ម្ិៃបាៃច្ប់សេវ ត្គប់ឡ ោះឡទ។
សកម្ា ភាេនៃោរត្បម្ូ លត្បាក់ជ្ំពាក់ ៃឹង ំឡណើរោរម្ត ងឡទៀរ ត្សបរា មសាថិភាពដូ ចត្គៅ៖
(i) ោរោរ់បៃថ យច្ំឡពាោះរនម្ៃ វ ិកក យ បត្រឡកើរឡ ើង (ii) អែ កជ្ំងឺអាក់ខាៃ
សហត្បរិបរត ិោរជាម្ួ យៃីរិ វ ិ្ីជ្ំៃួយខាងហិរញ្ញ វរថុ ឬ (iii) អែ កជ្ំងឺគ្មាៃលកខ ណសម្បរត ិច្ំឡពាោះ
ជ្ំៃួយខាងហិរញ្ញ វរថុ។

4.6

រត្សិិគត្ើឈ្មញភាគីទ្យីត្ី ឬ ទ្យីភានក់្ររត្មូ របាក់ជ្ណ ក់រកគ ើញថា អន កជ្ណ ឺាិ កខ ុ
សមបត្ត ិិឺ
កខ ុវ ក្ិិចឆ័បចណគ េះជ្ណិួបខា ហិរញ្ញ វត្ថុរត្ស់ LLUCH, គុិីរបស់អែក
ជ្ំងឺៃឹងត្រូវបាៃចារ់ទុក សត្ាប់ជ្ំៃួយខាងហិរញ្ញ វរថុ។ ECA ៃឹងត្រូវបាៃេយ
ួ រទុកម្ិៃឡលើស
េីច្ំៃួៃស្ថម្សិប (30) នងៃ ខណៈឡេលដ ល LLUCH ផត ់ររជ្ូ ិដណុឹ ជាោប
កខ ុ៍អកសរគៅរិ់អនកជ្ណ ឺ ថា ECA អាច្ត្រូវបាៃនតច្ឡនត
ួ
ើម្ ឬ ំឡណើរោរម្ត ងឡទៀរត្បសិៃឡបើ
FAA ម្ិៃបាៃច្ប់សេវ ត្គប់ឡ ោះឡទ។ សកម្ា ភាេនៃោរទរបំណុល ៃឹង ំឡណើរោរម្ត ងឡទៀរ

កនុ សាថិភាពនិររោក់

ប្រគេទ៖

ោរត្គប់ត្គងហិរញ្ញ វរថុ

ប្រធានរទ៖

វ ក្កយ បត្រត្ ិិ

គលខកូ ដ៖
ទំព័រ៖

BC-55
3និ 4

ររររត្ណុល 

_____________________________________________________________________________
ត្សបតាម្ស្ថថៃភាេ ូ ច្រឡៅ៖ (i) ោរោរ់បៃថ យច្ំឡពាោះរនម្ៃ វ ិកក យបត្រឡកើរឡ ើង (ii)
អែ កជ្ំងឺអាក់ខាៃ សហត្បរិបរត ិោរជាម្ួ យៃីរិ វ ិ្ីជ្ំៃួយខាងហិរញ្ញ វរថុ ឬ (iii)
អែ កជ្ំងឺគ្មាៃលកខ ណសម្បរត ិច្ំឡពាោះជ្ំៃួយខាងហិរញ្ញ វរថុ។

B.

5.

គៅគព ណាក៏បាិកនុ វដឋ រ និររររត្ណុល
អន កជ្ណ ឺអាចោក់ចូ ព័ត្៌ាិខា ហិរញ្ញ វត្ថុ
សរាត្់ររពិចរណាគ ើជ្ណិួបហិរញ្ញ វត្ថុគោបអិលគោមតាម LLUCH FAP។ ំឡណាោះត្ស្ថយទ ំង
អស់នៃជ្ំៃួយ ៃិង នៃោរបង់ដ លាៃេីអែកបង់កនុងៃា មជាភាគីទ្យីត្ីរត្ូវ តត្បកមកគោេះរសាប
សិិ មលិិឹ ជ្ណិួបតត្ត្គិេះរត្ូវអាចបកមកគោេះរសាប។

6.

អន កជ្ណ ឺរត្ូវបាិគ ើកទ្យឹកចិត្ត តាមរបៈគគហទ្យណព័រ LLUCH ិិ ទ្យណនក់ទ្យណិ រ ណ ឡាប គដើមបីគធវ ើ
ររគរៀត្ចណត្ ់របាក់គៅ LLUCH FAP ឡៅឡេលោរបង់ ត្បាក់ទង
ំ អស់ម្ិៃអាច្ឡ្វ ើបាៃ។

វ ក្ធាិររគដើមបីគចញផយបគោ ិគោបាបនិវ ក្កយ បត្រត្ ិិ

1.

ររររត្ណុល

សណគៅគោ ិគោបាបនិររគិត្របាក់ិិ រររត្មូ របាក់ជ្ណ ក់ គោ ិគោបាបជ្ណិួបខា
ហិរញ្ញ វត្ថុ (FAP), ឡសច្កត ីសឡងខ បភាស្ថស្ថម្ញ្ញ ច្ំឡពាោះ FAP, ៃិងោរដ្ឋក់ពាកយ សុំជ្ំៃួយខាងហិរញ្ញ វរថុ
(FAA) ៃិងត្រូវបាៃឡច្ញនាយឡដ្ឋយឡច្ញម្ុខ ៃិងអាច្ទទួ លបាៃតាម្វ ិ្ី ូ ច្ខាងឡត្ោម្៖

1.1

អនឡាញ គៅគគហទ្យណព័ររត្ស់ LLUCH

https://medical-center.lomalindahealth.org/financial-assistance#lluch
1.2

តាមរយៈទូ រស័ពទ គៅ គសវាអត្ិថិជ្ិ

LLUCH គ ខ (909) 651-4177

1.3

តាមលិខិត គៅ គសវាអត្ិថិជ្ិ LLUCH

P.O. Box 700
Loma Linda, CA 92354

C.

1.4

គដាយការតាំងសំគៅស្លាកសញ្ញញ និងប្កដាស ឬ កូ នគសៀវគៅ គៅកនុ នបកោឋិសគស្ត្រេះ
អាសិន ទ្យីកតិៃ ទ្យទ្យួ សារ ់ ិិ ររ ក្ោ ័ប ុិជ្ជកមម និ LLUCH មិា ីគពទ្យយរ ណ អស់
កនុ ភាសាតដ រត្ឹមរត្ូវិឹ ត្ណត្ិ់គសវានិមិា ីរគពទ្យយ។

1.5

គដាយផ្ទទល់ តាមរបៈររគៅជ្ួ ត្អន កផត ់ឱវាទ្យខា ហិរញ្ញ វត្ថុ ខុៈគព តដ ចណបាច់ ជាមួ ប
អន កជ្ណ ឺគៅ LLUCH មិា ីរគពទ្យយ ិិ ររពិភាកយរជាមួ បត្លគរ ិកបាិចត្់ តាណ គត្ើសមរមយ។

1.6

កនុងគសច្កត ីថ្លាងននវ ិកក យរប្ត គ ខទ្យូ រស័ពាសរាត្់ររគសលើត្សួ រអណពីជ្ណិួបខា ហិរញ្ញ វត្ថុ
ិឹ រត្ូវបាិ ោក់ត្ញ្ច ូ ផ តដរ។

ិ័បិិបម
អណ ុ គព ោក់ កយសលណ៖
គព គវោតដ ត្លគរ ានក់អាចោក់ កយសលណសរាត្់ជ្ណិួបខា ហិរញ្ញ វត្ថុ។ គព ោក់ កយសលណចត្់កនុ អណ ុ
នថៃ ទ្យី
240 ប ៃ ប់េី LLUCH គផញើរតាម ិខិត្ ឬ គអ ិចរត្ូិិចិូ វដណុឹ ដ ់ត្លគរ ជាមួ បិឹ របាប
ររុ៍និវ ក្កយ បត្រត្ដណត្ូ សរាត្់ររពាបា ត្៉ាលតិត ិឹ រត្ូវអាចពិាគព តាមរបៈ រ ៈគទ្យសៈ វ ក្សាមញ្ញ រត្ស់
LLUCH។
ឈ្ម ួញគពញសិទ្យធិ៖
ឈ្ម ួញទ ំងឡ ោះ

LLUCH អាចជាត្់កិចចសិាជាមួ ប គដើមបីតត្ត្គ យ ើត្ ិិ គផញើរ ិខិត្ ិខិត្ជ្ូ ិដណុឹ វ ក្កយ បត្រត្

ប្រគេទ៖

ោរត្គប់ត្គងហិរញ្ញ វរថុ

ប្រធានរទ៖

វ ក្កយ បត្រត្ ិិ

គលខកូ ដ៖
ទំព័រ៖

BC-55
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ររររត្ណុល 

_____________________________________________________________________________
ិិ /ឬ របាយោរណ៍ហិរញ្ញ វរថុឯឡទៀរឡៅអែ កជ្ំងឺ ពាក់ េ័ៃធៃឹងច្ំៃួៃជ្ំពាក់ឡដ្ឋយអែ កជ្ំងឺ ៃិង
ឡ ើម្បីទក់ទងអែ កជ្ំងឺអំេីោរត្ ់ស និវ ក្កយ បត្រត្មិិរិ់បាិត្ ់រត្ស់គគ។

សកមម ភាពររត្ណុល វ ក្សាមញ្ញ (ECA)៖
សកមម ភាពគធវ ើគ ើ គោប LLUCH រស់ិឹ ត្លគរ ានក់រក់ទ្យ ិឹ ររត្ ់របាក់និវ ក្កយ បត្រត្សរាត្់
ររពាបា រ៉ាត្់រ គៅ គររមគោ ិគោបាបជ្ណិួបខា ហិរញ្ញ វត្ថុរត្ស់ LLUCH គហើបអាចរ ួមត្ញ្ច ូ ដូ ច
ខា គររមគិេះ៖ (a) ោរលក់បំណុលរបស់បុគគលណាាែក់ឡៅភាគីម្ួយឡទៀរ ឡលើកដលងដរាៃនត ល់ ោ៉ាង
ជាក់ច្ាស់ឡដ្ឋយច្ាប់សហេ័ៃធ; (b) រយោរណ៍េ័រ៌ាៃខុសអំេីបុគគលឡៅោៃ់ោ រ ិោល័យ ឥណទៃអែ កឡត្បើត្បាស់;
ៃិង (c) សកម្ា ភាេម្ួ យត្បឡេទដ លរម្្រ ូវឲ្យាិដណគុើរររចាត្់ ឬ ត្លោររដូ ចតដ បាិត្ញ្ជជក់
របាត្់គោបចាត្់សហព័ិធ រ ួមរ ណ ររឃាត្់រទ្យពយកូ ិត្ណុល
ត្ុតឹ សលណផ្ទតច់រទ្យពយត្ញ្ជចណគ ើអច ិរទ្យពយ ររោក់
ភាជត្់/ោររ ឹបអូ ស ោរចាប់ឡនត ើម្បណតឹងសុី វ ិល បណា
ត លឲ្យ បុគគលាែក់ោៃយជាត្បធាៃបទនៃអាជាាបង្ហគប់
របស់រុោោរឲ្យឃាត្់ទ្យលក ិិ រ ឹត្អូ សបករបាក់ឈ្ន ួ រត្ស់ត្លគរ គនេះ។ ECA ម្ិៃរប់បញ្ចល
ូ ត្ទេយឃារ់
ទុករបស់កូៃបំណុលដ លម្ៃៃ ីរឡេទយាៃសិទធិៃឹង ទញយកបញ្ចល
ូ ឡៅឡត្ោម្ច្ាប់រ ឋ កនុងៃ័យត្បាក់កនត្ម្
បាៃម្កេីោរវ ិៃិច្េ័យ ំឡណាោះត្ស្ថយ ឬ ោរសត្ម្ប សត្ម្ួ លដ លជាប់ជ្ំពាក់ឡៅៃឹងបុគគលាែក់
(ឬអែ ករំណាងរបស់ឡគ) ជា ទ្យធ ផ និររ រត្ួ សផ្ទា ់ខល ួិតដ មិា ីរគពទ្យយផត ់ររពាបា ។
គោ ិគោបាបជ្ណិួបខា ហិរញ្ញ វត្ថុ៖
ឡគ្មលៃឡោបាយបឡងក ើរឡដ្ឋយ LLUCH សរាត្់ររផត ់ជ្ណិួបខា ហិរញ្ញ វត្ថុ សរាត្់អនកជ្ណ ឺាិ កខ ុសមបត្ត ិ
តដ សថ ិត្កនុ ត្រមូវររជ្ណិួបខា ហិរញ្ញ វត្ថុ ជាពិគសស LLUCH FAP។
រកមតផន ករបាក់ចណុូ នផា កនុ 501(r) (Internal Revenue Code)៖
រ ួម្ជាម្ួ យ ិិប័ត្កមម រក់ទ្យ ិឹ មិា ីរគពទ្យយសត្ប
ុ រសធម៌។
ោរេាបាលឡវជ្ា ស្ថស្តសតចាំបាច្់៖
គសវាររតថរ ណសលខភាពដូ ចតដ រត្ូវបាិផត ់ិិបម ិ័បគោបរកម California Welfare & Institutions Code
§14059.5. ឡសវាគឺជាឡវជ្ា ស្ថស្តសតចាំបាច្់ ឬ ោរចាំបាច្់ខាងឡវជ្ា ស្ថស្តសតឡៅឡេលដ លវាសម្ឡហរុនល ឡ ើម្បីោរពារ
ជ្ី វ ិរ ោរពារោរឈ្ឺចាប់្ៃៃ់ ្ៃ រ ឬ អសម្រថ ភាេ្ំ ឬ ឡ ើម្បីសត្ាលៃូ វោរឈ្ឺច្ា ត្់ខាៃណ ។” ឡដ្ឋយ
ដ កេីៃិយម្ៃ័យឡៃោះ គឺាៃ ឡសវាេិឡសស ឡៅកដៃៃ ងណាដ លាៃោរេាបាលចាំបាច្់ត្បកបឡដ្ឋយត្បសិទធិភាេ
ភាេឡនេងឡទៀរ ដ លាៃជ្ូ ៃឡ ោះឡ ើយ។ ឧទហរណ៍ាៃរ ួម្៖ 1) ឡសវាវោះោរ់សំអិរសំអាងខល ួៃ ៃិង/ឬដកសម្េ សេ;
2) ឡសវាភាេគ្មាៃកូ ៃ; 3) ោរដកដេែ ក; 4) ោរេាបាលឡត្បើត្បូងៃ; 5) ៃីរិ វ ក្ធីរ៉ា ូត្ត្; 6) ឡត្គឿងអវៈយវៈ
រណប/សបបៃិម្ិរតជ្ំៃួស; 7) ាៃគេ៌ជ្ំៃួស; ឬ 8) ឡសវាឯឡទៀរដ លសំខាៃ់សត្ាប់ ផ្ទសុខភាេនៃ អែ កជ្ំងឺ
ៃិង/ឬភាេង្ហយត្សួ លនៃអែ កជ្ំងឺ។
គសចកត ីសគ ខ ត្ភាសាសាមញ្ញ ៖
ឡសច្កត ីសឡងខ បម្ួ យនៃឡគ្មលៃឡោបាយជ្ំៃួយខាងហិរញ្ញ វរថុ ដ លង្ហយត្សួ លសត្ាប់ អាៃ ង្ហយ
ត្សួ លសត្ាប់យល់ ៃិងង្ហយត្សួ លសត្ាប់ឡត្បើត្បាស់។

គោ ិគោបាបគសចកត ីសណអា គោ ៖
ររពាបា រតារត្ុី៖ គោ ិគោបាបត្ ់របាក់ត្ញ្ចុេះត្នមៃ (M-C 22)

អន កអិលម័ត្៖
គុកាមធិររចត្់តច ; អគគ យកត្បរិបរត ិ LLUCH; នបករត្ត្ិត្ត្ត ិររ LLUCH ថានក់ដឹកនណ
រត្ត្ិត្ត្ត ិមិា ីគពទ្យយ LLUCH, អៃុត្បធាិជាិ់ខពស់ LLUCH, អិលរត្ធាិនិហិរញ្ញ វត្ថុ LLUCH

