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គោលបំណង៖
គោលបំណងននគោលនគោបាយគនេះគឺគ ើម្បីផ្តល់និយម្ន័យចំគ េះលក្ខ ណៈវ ិនិចឆ័យ
ដ លនឹងយក្ម្ក្គ្បើ្បាស់គោយម្ជឈម្ណឌល Loma Linda University Children’s Hospital (LLUCH)
គោយអនុគោម្តាម្ត្្ម្ូវការ ូ ចមានដចងក្នុងចាប់រ ឋ និង សហព័នធ រ ួម្ទ ំងមា្តា 501 ននក្ូ ្បាក្់ចំណូលនផ្ៃ ក្នុង
(Internal Revenue Code, IRC) ននឆ្នំ 1986, ូ ចដ លបានដក្ស្ម្ួ ល និង និយ័ត្ក្ម្ម គៅទីគ េះ
គៅគ្កាម្នីត្ិ្ក្ម្ននគោលនគោបាយោក្់ត្នម្ៃ ្ត្ឹម្្ត្ូវននម្នៃ ីរគពទយកាលីហវ័ញ៉ា (California Hospital Fair Pricing
Policies Act)។
ការពាបាលជំងឺធ្ងន់ធ្ងរគៅម្នៃ ីរគពទយរ ឋ California ត្រូវតរត្ររិររត ិតាមគោលនគោបាយនិងការអនុវរត តែលចុុះ សត្ម ុង
នឹងចារ់រែឋ California និង IRC មាត្តា 501(r), រ ួមជាមួ យកិចចរត្មូវសត្មារ់គោលនគោបាយជាលាយលកខ ណ៍អកសរ ផ្ត ល់
នូ វការតែទ ាំរញ្ចុះរម្មៃ និងគោយសរបរុសចាំគ េះអន ក្ជំងឺដ លមានគុណសម្បត្ត ិ្គប់្ោន់។
គោលនគោបាយគឺស្មាប់បំគពញតាម្ទំនួលខុស្ត្ូវគពញចាប់ដបបគ េះ និងផ្ត ល់នូវការពាបាលគោយសបប
ុ រស
និងការបញ្្ុេះត្នម្ៃ ចំគ េះអន ក្ជំងឺដ ល មានគុណសម្បត្ត ិ្គប់្ោន់ខាងហិរញ្ញ វត្ថុគៅគ្កាម្លក្ខ ខណឌនិងស្ថានភាពនន
LLUCH (Financial Assistance Policy, FAP)។
វ ិស្ថលភាពននគោលនគោបាយ៖
គោលនគោបាយទក្់ទងនឹងជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថុបានផ្ត ល់ ល់អនក្ជំងឺគោយ LLUCH ស្មាប់គសវាគវជជ ស្ថស្តសតចំបាច់។
សំគណើទ ំងអស់ស្មាប់ជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថុពីអនក្ជំងឺ និង្ក្ ុម្្គួ ស្ថរអន ក្ជំងឺ គវជជ បណឌិត្ ឬបុគគលិក្ម្នៃ ីរគពទយ
្ត្ូវដត្យក្ម្ក្គោេះ្ស្ថយក្នុងការអនុគោម្ជាម្ួ យនឹងគោលនគោបាយគនេះ។
គោលនគោបាយគនេះោមនលិទធភាពចំគ េះគសវាគវជជ បណឌិត្ ផ្ត ល់ឲ្យគៅ LLUCHគ ើយ។
គវជជ បណឌិត្ពាបាលសគស្ត្គេះអាសនន ពុំដម្នជានិគោជិត្របស់ LLUCH
គហើយបានគ្ជើសយក្គោលនគោបាយោច់គោយដ ក្ ដ លផ្ត ល់ការបញ្្ុេះត្នម្ៃ ចំគ េះអន ក្ជំងឺដ លោមនការធា រ៉ាប់រង
ឬអន ក្ជំងឺដ លមាន វ ិក្័យប័្ត្គវជជ ស្ថស្តសតខព ស់។ បញ្ជ ីននអន ក្ផ្ត ល់គសវា ម្ិន្ត្ូវបានរ៉ាប់រងគៅគ្កាម្ LLUCH FAP
ត្រូវអាចទទួ ល បានគៅ https://medical-center.lomalindahealth.org/financial-assistance#lluch)
ទសសនៈ៖
ក្នុង ម្ជាអងគ ការជំគនឿម្ូ លោឋនម្ួ យ LLUCH
ខំ្បឹងដ្បងបំគពញតាម្ត្្ម្ូវការដែទ ំសុខភាពរបស់អនក្ជំងឺគៅក្នុងត្ំបន់គសវាភូ ម្ិស្ថស្តសតរបស់ខល ួន។ គបសក្ក្ម្ម របស់
LLUCH គឺ “គែើមបីរនត នូ វការផ្សព្វ ផ្ាយគត្បាស គលាុះររស់ត្ព្ុះគយសូ វ ត្រីសទ និង គែើមបីគ្វ ើឲ្យមនុសសស្អារររ ិសុទធ។”
គបសក្ក្ម្ម របស់ LLUCH រឺត្រូវបាន រង្ហាញោ៉ាងជាក់ចាស់តាមរយៈ FAP គនុះ។
ទាំនួលខុសត្រូវចមបងនិងសាំខាន់រាំផ្ុរររស់ LLUCH គឺគ ើម្បីគធ្វ ើោ៉ាងណាថាអន ក្ជំងឺរបស់ខល ួន
ទទួ លនូ វការដែទខា
ំ ងគវជជ ស្ថស្តសតគោយអាណិត្គម្តាត ទន់គពលគវោ និង ្ត្ឹម្្ត្ូវ គោយការគិត្ ល់ការសមាងត្់ ភាពនែៃ ែនរូ
និង មានការយល់្ពម្ប ៃ ប់ពីមានការ្ជាបព័ត្៌មានសពវ ្គប់ របស់អនក្ជំងឺ។

LLUCH បានផ្តល់គសវាម្នៃ ីរគពទយ ល់អនក្ជំងឺដ លរស់គៅក្នុងម្ូ លោឋន និងជុំ វ ិញដក្បរ្ក្ ុង Loma Linda។
ក្នុង ម្ជាសក្លវ ិទាល័យបគ្ងៀនម្ុខ វ ិជាជធ្ំៗ និងម្នៃ ីរគពទយទីបី LLUCH ក្៏បគ្ម្ើក្នុង ម្ជាធ្នធាន្បចំត្ំបន់
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ការដែទ ំស្មាប់ត្្ម្ូ វការោ៉ាងលំបាក្របស់អនក្ជំងឺ និងទទួ លការគផ្ៃ រពីម្នៃ ីរគពទយជាគ្ចើនឯគទៀត្។ LLUCH
ក្៏ផ្តល់នូវក្ម្ម វ ិធ្ីននការពាបាលមានឯក្គទសខព ស់ គហើយខៃ េះក្៏មានគុណភាពពិគសសផ្ងដ រ។
គ ើម្បីជួយបំគពញតាម្ត្្ម្ូវការអន ក្ជំងឺរបស់ខល ួន LLUCH
បានគបត ជាជចិត្តគ ើម្បីផ្តល់នូវសិទធិចំគ េះក្ម្ម វ ិធ្ីជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថុគៅគពលអន ក្ជំងឺដ លោមនការធា រ៉ាប់រង
និងខវ េះនូ វការធា រ៉ាប់រង និងដ ល្ត្ូវការជំនួយក្នុងការបង់ វ ិក្័យប័្ត្ម្នៃ ីរគពទយ។
ក្ម្ម វ ិធ្ីទ ំងគនេះមានរ ួម្ទ ំងក្ម្ម វ ិធ្ីរ៉ាប់រងធា គ ើងគោយរោឋភិបាល
ការពាបាលសបបរសនិងការបង់បញ្្ុេះត្នម្ៃ ននការពាបាលសបប
ុ ុុរស ូ ចដ លបានផ្ត ល់ជានិយម្ន័យក្នុងក្រណីគនេះ។
ក្នុងការអនុគោម្ជាម្ួ យនឹងបទបញ្ជជនីត្ិ្ក្ម្ការពាបាលគវជជ ស្ថស្តសតសគស្ត្គេះអាសនន សហព័នធ និង ពលក្ម្ម (Federal

Emergency Medical Treatment and Labor Act, EMTALA), LLUCH
្ត្ូវបានហាម្ឃាត្់ពីការចូ លរ ួម្ក្នុងសក្ម្ម ភាពណាម្ួ យ ដ លបដងវ រចិត្តបុគគលខល ួនពីការដសវ ងរក្ការពាបាលខាងគវជជ ស្ថស្តសត
ូ ចជាការបញ្ជជនូ វការបង់ពី យក្ោឋនសគស្ត្គេះអាសនន របស់អនក្ជំងឺ
ម្ុននឹងការទទួ លការពាបាលស្មាប់ស្ថានភាពគវជជ ស្ថស្តសតសគស្ត្គេះអាសនន ឬគោយ
ការអនុញ្ជញត្នូ វសក្ម្ម ភាពននការ្បម្ូ ល្បាក្់ជំ ក្់ ដ លរំខានជាម្ួ យនឹងផ្ត ល់ គោយោមនការ្បកាន់
ននការដែទ ំគវជជ ស្ថស្តសតសគស្ត្គេះអាសនន ។
និយម្ន័យនន

ក្យសពៃ ៖

ចំនួន វ ិក្ក ប្ត្ទូ គៅ (Amount Generally Billed, AGB)៖
្ក្សួ ងគសវារ ឋ ក្រត្្ម្ូវ LLUCH ឲ្យបគងក ើត្នីត្ិ វ ិធ្ីគោយតាម្រយៈគ េះ
អន ក្ជំងឺមានគុណសម្បត្ត ិស្មាប់ជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថុ ដ លនឹងម្ិន្ត្ូវគគទលុយគលើសពី AGB
ស្មាប់គសវាសគស្ត្គេះអាសនន និងគសវាគវជជ ស្ថស្តសតចំបាច់គទៀត្គ ើយ។ ស្មាប់គោលបំណងននក្ិចចត្្ម្ូវគនេះ,
គ្ជើសយក្វ ិធ្ីស្ថស្តសតអ គត្ដ លសំអាងគៅគលើចំនួនអា្តា Medicare ។

LLUCH

ការពាបាលសបប
ុ រស៖
ការពាបាលសបប
ុ រស្ត្ូវបានផ្ត ល់និយម្ន័យ ល់គសវាពាបាលស្មាក្ក្នុងម្នៃ ីរគពទយឬម្ិនស្មាក្ក្នុង ម្នៃ ីរគពទយ
្ត្ូវបានផ្ត ល់ ល់អនក្ជំងឺណាមានក្់ដ លមាន្បាក្់ចំណូលគ្កាម្ពីចំនួន 200% ននក្្ម្ិត្ទលិទធភាពសហព័នធ
និងអន ក្ដ លបានស្ថាប គុណសម្បត្ត ិក្នុងការអនុគោម្ជាម្ួ យក្ិចចត្្ម្ូវដ លមានគៅក្នុង LLUCH FAP។
ការបង់្បាក្់ស្មាប់ការពាបាលសបប
ុ រសម្ួ យចំដណក្គោយចុេះត្នម្ៃ ៖
ការបង់នែៃ បញ្្ុេះត្នម្ៃ តាម្រយៈ FAP រឺត្រូវបានផ្ត ល់ អរថ ន័យថាជាការព្ាបាលសរប
ុ រសមួ យចាំតណក តែលផ្ត ល់ជាលទធ ផ្ល
មកព្ីការរ៉ាប់រងននការធា រ៉ាប់រង ដ លគបើម្ិន ូ គចនេះគទ ផ្ត ល់នូវការបញ្្ុេះត្នម្ៃ ពីអា្តាតាម្ទមាៃប់ធ្ម្ម តារបស់
LLUCH; គ ើយ 1) ត្បាថាាចង់បានជាំនួយជាមួ យនឹងការរង់ វ ិក្័យប័្ត្ររស់គរ; 2) មានត្បាក់ចាំណូលគត្កាមព្ីចាំនួន
350% ម្នកត្មិរ លិទទភាព្ស ព្័នធ គ ើយនិង 3) អា កតែលបាន ស្អថរនានូ វរុណសមបរត ិក្នុងការអនុគោម្ជាម្ួ យក្ិចចត្្ម្ូវ
ដ លមានគៅក្នុង LLUCH FAP។
ការគិត្្បាក្់សរុប៖
ចំនួនគិត្្បាក្់សរុបគៅឯអា្តាដ លបានស្ថាប គពញគលញរបស់អងគ ការស្មាប់ការផ្ត ល់គសវាពាបាលអន ក្ជំងឺ
ម្ុននឹងការកាត្់ ក្គចញពី្បាក្់ចំណូល្ត្ូវបានអនុវត្ត គ ើង។
ដផ្នការបង់្បាក្់មានគុណសម្បត្ត ិ៖
គគ្មាងននការបង់្បាក្់បានស្ថាប គ ើងគោយអន ក្ជំងឺដ លមានគុណសម្បត្ត ិ្គប់្ោន់ស្មាប់ការបង់បញ្្ុេះត្នម្ៃ
តាម្រយៈ FAP រឺត្រូវបានតញកទុកជាតផ្នការការរង់ត្បាក់មានរុណសមបរត ិត្ររ់ត្ោន់ មួ យ។
រគត្មាងម្នការរង់មានរុណ សមបរត ិត្ររ់ត្ោន់នឹងោានការរិរជាត្បាក់ការ អនុវរត គ ើងចាំគ ុះសមរុលយណាម្ួ យ
ឬទ ំងអស់ ដ លអន ក្ជំងឺ/អា កធានា ររបីនឹងរង់គនាុះគ ើយ។ គៅកនចងត្ព្ឹរតិការណ៍តែល LLUCH និងអន ក្ជំងឺ/អា កធានា
មិនអាចោច់ត្ស្អច់ចាំគ ុះកិចចត្ព្ម គត្ព្ៀងគៅគលើលកខ ខណឌសត្មារ់រគត្មាងម្នការរង់មានរុណសមបរត ិត្ររ់ត្ោន់គទគនាុះ
មនទ ីគព្ទយនឹងគត្រើរ ូរមនត ព្ិព្ណ៌នា កនចងនីរិត្កមសុខភាព្និងសុវរថ ិភាព្ (Health & Safety Code) មាត្តា 127400 (i)
គែើមបី នឹងស្អថរនាលកខ ខណឌសត្មារ់ “តផ្នការរង់សមគ រុែូចតែលបានផ្ត ល់និយមន័យគៅកនចងខរញញ រត ិ។
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____________________________________________________________________________________
គសចក្ត ីដណ ំចំគ េះក្្ម្ិត្ទលិទធភាពសហព័នធ (Federal Poverty Level ,FPL) ៖
គសចក្ត ីដណ ំ FPL ស្អថរនានូ វលកខ ណ វ ិនិច័យរុណសមបរត ិចាំគ ុះត្បាក់ចាំណូលែុល និងទាំ ាំម្នត្រសា ស្អរ សត្មារ់ការព្ាបាល
សរប
ុ រសនិងស្អថនភាព្ការរបង់្បាក្់គោយបញ្្ុេះត្នម្ៃ ូ ចដ លបានពិពណ៌ គោលនគោបាយគនេះ។ គសចក្ត ីដណ ំ FPL
ត្រូវបានគ្វ ើរច្ចរបនា ភាព្មត ងមាាល គោយនាយកោឋននាយកោឋនគសវាសុខាភិបាល និងមនុសសកិចចម្នស រែឋ អាគមរ ិក។
ការវាយត្នម្ៃ គោយជំគនឿលអ ៖
ចំនួន ដ លបាន្សង់្បាប់គោយ បុគគលិក្ ការចុេះគ្មេះទទួ លស្ថគល់ដ លអន ក្ត្ំណាងឲ្យការបា៉ាន់ស្ថមនសម្គហត្ុផ្ល
គៅនឹងត្នម្ៃ ពិត្្បាក្ គបបីនឹងបង់ស្មាប់គសវាដ លបានទទួ លគោយអន ក្ជំងឺគៅ LLUCH។
បុគគលិក្ចុេះគ្មេះទទួ លស្ថគល់នឹងបគញ្ច ញោ៉ាងអស់ពីសម្ត្ា ភាពរបស់គគ
គ ើម្បីអភិវឌ្ឈនិង្សង់ម្ក្នូ វការវាយត្នម្ៃ គោយជំគនឿលអ ; រ៉ាុតនត រុរគលិកចុុះគ្ាុះទទួ ល
ស្អគល់មិនអាចនឹង្បាប់ទុក្ជាម្ុននូ វគសវាគវជជ ស្ថស្តសតពិត្ ដ លនឹង្ត្ូវបានោក្់បញ្ជជគោយគវជជ បណឌិត្ដ លពិនិត្យពាបាល
ឬ ្បឹក្ាររបស់អនក្ជំងឺគ ើយ។
យក្ោឋនគសវាអនត រជាត្ិ៖
ក្រណីសបប
ុ រសធ្ម្៌អនត រជាត្ិ្ត្ូវដត្យក្ម្ក្ពិនិត្យគ ើង វ ិញ
និងអនុម្័ត្គោយគណៈក្ម្ម ការម្នុសសធ្ម្៌អនត រជាត្ិគោយ្សបនឹងលក្ខ ណៈវ ិនិចឆ័យននែវ ិកា្បចំឆ្នំរបស់វា
(គសចកត ីគោងគៅ Policy International Benefit C-51)), ។ ករណីត្រូវបានព្ិនិរយស្អរជាែា ី
និងអនុម័រគោយរណៈកមា ការតែលោានរុណសមបរត ិត្ររ់ត្ោន់ សត្មារ់ជាំនួយខាង ិរញញ វរថចតាមរយៈ FAP។
ក្ិចចត្្ម្ូវចំគ េះគុណសម្បត្ត ិជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថុ LLUCH៖
សំអាងគៅ គលើគុណសម្បត្ត ិរបស់អនក្ជំងឺមានក្់ៗ ជំនួយ ខាងហិរញ្ញ វត្ថុនន LLUCH អាចត្រូវបានផ្ត ល់សត្មារ់ការតែទ ាំ
មនុសស្ម៌ និងការរង់សត្មារ់ការព្ាបាលមនុសស្ម៌មួយ ចាំតណកតែលរញ្ចុះរម្មៃ ។ ត្រសិនគរើជនមាាក់គសា ើសុាំនូវ
ការព្ាបាលមនុសស្ម៌ឬការរង់គោយរញ្ចុះរម្មៃ គ ើយអាក់ខាននឹង ផ្ត ល់ព័ត្៌មានដ លសម្គហត្ុផ្ល ឬចំបាច់ស្មាប់
LLUCH ឲ្យគធ្វ ើការសគ្ម្ច LLUCH អាចរប់ទុក្ថាជាការបរជ័យក្នុងការគធ្វ ើការសគ្ម្ចរបស់ខល ួន។
ជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថុអាច្ត្ូវបានប ិគសធ្គៅគពលអន ក្ជំងឺ/ជនមានទាំនួលខុសត្រូវមិន
មានរុណសមបរត ិត្ររ់ត្ោន់សត្មារ់ គុណសម្បត្ត ិត្្ម្ូវគោយ LLUCH FAP។
គសវាគវជជ ស្ថស្តសតចំបាច់៖
ជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថុគៅគ្កាម្គោលនគោបាយនឹងអនុវត្ត គៅគលើគសវាគវជជ ស្ថស្តសតចំបាច់ ូ ចដ ល្ត្ូវបានផ្ត ល់
ន័យនិយម្គោយ California Welfare & Institutions Code §14059.5។ គសវាគឺគវជជ ស្ថស្តសតចំបាច់ ឬ ការចំបាច់
គៅគពលដ លជាគសវាសម្គហត្ុផ្ល និងចំបាច់គ ើម្បីការ រជី វ ិត្ គ ើម្បីទប់ស្ថកត្់ការឈឺធ្ងន់ធ្ងរ ឬ ពិការភាពោ៉ាងធ្ំ ឬ
គ ើម្បីស្មាលការឈឺចប់ហួសគហត្ុ។ ម្ិន្ត្ូវបានរប់បញ្្ល
ូ ពីន័យនិយម្គនេះ គឺគសវាពិគសស
ដ លជា
វ ិធ្ីពាបាលមាន្បសិទធិភាពចំបាច់ទ ំងឡាយគផ្សងគទៀត្ដ លមានជូ ន។ ឧទហរណ៍មានរ ួម្ជាម្ួ យ៖ 1.)
គសវាវេះកាត្់ដក្ស្ម្ស់ម្ុខមាត្់ និង/ឬ សម្ផ សស; 2) គសវាការជួ យឲ្យមានក្ូ ន; 3) ការដក្ចក្ខុ វ ិស័យ; 4) ការពាបាលគ្បើ្បូែន
(Proton); 5) ទ្ម្ង់ការគ្បើរ៉ា ូបាត្; 6) ការវេះកាត្់ដក្ត្្ម្ង់គជើង/សបបនិម្ម ត្
ិ ; 7) ការពរគ េះឲ្យគគ; ឬ 8) គសវាឯគទៀត្
ដ លត្្ម្ូវការបឋម្ ស្មាប់ការ្សណុក្្សួ លរបស់អនក្ជម្ង ឺ និង/ឬ ជាភាព្យ្សួ លរបស់អន ក្ជម្ង ឺ។
្គួ ស្ថររបស់អនក្ជំងឺ៖ ក្តាតខាងគ្កាម្គនេះនឹងយក្ម្ក្អនុវត្ត ចំគ េះក្រណីទង
ំ អស់ ដ លសា ិត្គៅគ្កាម្ LLUCH FAP៖
1.
ស្មាប់ជនដ លមានអាយុ 18 ឆ្ាាំនិងចាស់ជាង ជារត ីឬត្រព្នធ ម្ែរូ រ ួមគរ ោឋន ែូ ចតែលបានផ្ត ល់ជានិយម
ន័យមាត្តា 297 ម្នកូ ែត្រសា ស្អររែឋ កាលី វ ័ញ៉ា (California Family Code) និងកូ នៗកនចងរនទចកតែលមានអាយុ
គត្កាម 21 ឆ្ាាំ គទុះជាគររស់គៅកនចងផ្ទ ុះឬអរ់។
1.1 ន គូ ក្នុងផ្ៃ េះជាម្ួ យោន៖ ភាពន គូ ក្នុងផ្ៃេះជាម្ួ យោន នឹង្ត្ូវបានបគងក ើត្គ ើងក្នុងរ ឋ California គៅ
គព្លរុរគលទ ាំងព្ីររ ូរោក់ កយនូ វគសចកត ីត្រកាសម្នភាព្ជាម្ែរូ កនចងផ្ទ ុះ ជាមួ យោា (Declaration of
Domestic Partnership) ជាមួ យរែឋ គលខា្ិការ អនុគលាមគៅនឹងត្កសួ ងគនុះ និងគៅគព្លោក់ កយ
ត្រការទ ាំងឡាយខាងគ្កាម្គឺជួបតាម្ត្្ម្ូវការ៖

a.
b.
c.

បុគគលទ ំងពីររ ូបមានលំគៅោឋនរ ួម្ោន។
បុគគលម្ួ យរ ូបៗគនេះម្ិនបានគរៀបការជាម្ួ យនឹងោនគទ ឬ
ក្៏ជាសមាជិក្ជាន គូ ក្នុងផ្ៃ េះជាម្ួ យជនណាគផ្សងគទៀត្ ម្ិន្ត្ូវបានផ្តតច់ រំោយគចល ឬ
វ ិនិចឆ័យទុក្ថាជាគមាៈៈ។
ម្នុសសពីរ ក្់ដ លម្ិនជាប់ជាស្ថច់្ម្
ក្នុង វ ិធ្ីណាម្ួ យដ លប្ករពួ ក្គគពីការគរៀបការជាម្ួ យនឹងោនគៅក្នុងរ ឋ គនេះ។

ប្រគេទ៖

ហិរញ្ញ វត្ថុ

ការប្ររ់ប្រងហិរញ្ញវតថុ៖
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d.
e.

f.
2.
A.

បុគគលទ ំងពីររ ូបមានអាយុោ៉ាងគហាចណាស់ 18 ឆ្ាាំ។
ក្តាតម្ួ យននក្តាតខាងគ្កាម្៖
1) បុគគលទ ំងពីររ ូបគឺជាសមាជិក្មានគភទ ូ ចោន។
2) បុគគល់មានក្់ ឬទ ំងពីរ ក្់ដ លមានគុណសម្បត្ត ិ្គប់្ោន់គៅនឹងលក្ខ ណវ ិនិចឆ័យគៅគ្កាម្
ចំណងគជើង Title II ម្នត្កិរយរញញ រត ិ សនត ិសុខ សងគ ម (Social Security Act) ែូ ចតែលបានផ្ត ល់
អរថ ន័យគៅគត្កាមគៅ កនចងមាត្តា 42 U.S.C. មាត្តា 402(a) សត្មារ់អរថ ត្រគោជន៍ការធានា
រ៉ារ់រងអា កមានអាយុចំណាស់។ គទេះជាមាន្បការឯគទៀត្ននមា្តាគនេះក្ត ី
បុគគលដ លមានគភទផ្ទុយម្ិនអាចរប់ទុក្ជាភាពជាន គូ រ ួម្គគហោឋន គលើក្ដលងដត្បុគគលមានក្់
ឬទ ំងពីរ ក្់មានអាយុគលើសពី 62។
បុគគលទ ំងពីរ ក្់មានសម្ត្ា ភាពននការសគ្ម្ចភារក្ិចចជាន គូ ក្នុងគគហោឋន។

ស្មាប់បុគគលមានអាយុគ្កាម្ 18 ឆ្ាាំ កនចងនាមជាឪព្ុកឬមាតយ អា កគមើលតែទតាំ ែលជាញរិសនាតន និងគកា ង
មានអាយុគត្កាម 21 ឆ្ាាំកនចងនាមជាឪព្ុកឬមាតយឬញរិសនាតន។
ទំនួលខុស្ត្ូវននអន ក្ជំងឺទូគៅ

1.

ជាសុច រ ិត្ភាព៖
អន ក្ជំងឺ្ត្ូវដត្ដត្មានចិត្តគទៀង្ត្ង់គោយឥត្ោក្់ោម្គៅគពលផ្ត ល់ព័ត្ឥមានទ ំងអស់ដ លបានគសន ើ
សុំគោយ LLUCH ជាដផ្ន ក្នន ំគណើរការននការគ្ជើសដសវ ងរក្ជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថុ។
អន ក្ជំងឺ្ត្ូវបានត្្ម្ូវឲ្យផ្ត ល់ឯក្ស្ថរប្ាញគុណសម្បត្ត ិសម្គហត្ុ ស្មាប់ការរ៉ាប់ រងជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថុ
តាម្រយៈក្ម្ម វ ិធ្ីរ៉ាប់រងរោឋភិបាល ឬ LLUCH FAP។ សុច រ ិត្ភាព និងត្្ម្ូវការបគញ្ច ញព័ត្៌មាន
និង/ឬឯកស្អររត្មូវោ៉ាងគព្ញគលញ។

2.

គ ើម្បីចូលរ ួម្ោ៉ាងសក្ម្ម និងបំគពញការគ្ជើសដសវ ងរក្ខាងហិរញ្ញ វត្ថុ៖ អន ក្ជំងឺោមនការធា រ៉ាប់រង
និងអស់អនក្ដ លគសន ើសុំជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថុនឹង្ត្ូវបានត្្ម្ូវឲ្យបំពញ FAB មួ យ។ មុននឹងចាកគចញព្ី
LLUCH អន ក្ជំងឺ្ត្ូវដត្បញ្ជជក្់ថាគត្ើព័ត្៌មាន ឬឯក្ស្ថរបដនា ម្ណាដ លខល ួន្ត្ូវដត្ោក្់បញ្្ល
ូ គៅ
LLUCH។ អន ក្ជំងឺចូលរ ួម្ទទួ លខុស្ត្ូវស្មាប់ការយល់ ឹង និងការអនុវត្ត ជាម្ួ យនឹងក្ំណត្់នែង នន
ការបំគពញឯក្ស្ថររបស់ LLUCH ឬក្ម្ម វ ិធ្ីជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថុឯគទៀត្។

3.

គ ើម្បីបង់ត្នម្ៃ ស្មាប់្បាក្់គចញពីគហាគ ៉ា ត្្ម្ូវណាម្ួ យឬទ ំងអស់៖
អន ក្ជំងឺ្ត្ូវដត្រំពឹងទុក្នឹង្ត្ូវបានត្្ម្ូវឲ្យបង់ចំនួនណាម្ួ យ
ឬចំនួនទ ំងអស់ដ លខល ួន្ត្ូវដត្បង់ក្នុងគពលទទួ លសវាពាបាល។
ចំនួនដ លបានដែៃ ងដ លគបបីនឹងបង់មានរ ួម្ទ ំង ប៉ាុដនត ពុំមានក្្ម្ិត្ចំគ

4.

3.1

ការបង់ រង

3.2

្បាក្់ ក្បង់

3.3

្បាក្់ក្ក្់

3.4

Medi-Cal/ចាំនួនចូ លរ ួមម្នរម្មៃ Medicaid

3.5

ការវាយត្នម្ៃ គោយជំគនឿលអ

េះ៖

គ ើម្បីដចក្រំ ដលក្ទំនួលខុស្ត្ូវស្មាប់ការពាបាលគៅម្នៃ ីគពទយ៖
អន ក្ជំងឺមានក្់ៗចូ លរ ួម្ទំនូលខុស្ត្ូវស្មាប់ការពាបាលគៅម្នៃ ីគពទយដ លខល ួនទទួ ល។
គនេះមានរ ួម្ទ ំងការតាម្ោនក្នុងការទទួ លថានគំ វជជ បញ្ជជ
ឬការដែទគំ វជជ ស្ថស្តសតគ្កាយពីការគចញពីម្នៃ ីគពទយ។
អន ក្ជំងឺក្៏ចូលរ ួម្ទទួ លខុស្ត្ូវគ ើម្បីបញ្ជជក្់ថាការគរៀបចំស្មាប់ការគោេះ្ស្ថយគណនីរបស់អនក្ជំងឺ្ត្ូវ
បានបញ្ច ប់។ វាសំខាន់ណាស់ដ លអន ក្ជំងឺមានក្់ៗឬអន ក្ត្ំណាង្គួ ស្ថររបស់ខល ួនចូ លសហការ
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និងទំ ក្់ទំនងជាម្ួ យ បុគគលិក្របស់ LLUCH
ក្នុងអំ ុ ងគពលនិងគ្កាយពីគពលគសវា្ត្ូវបានគធ្វ ើរ ួចគហើយ។

B.

ំគណើរការ និងទំនួលខុស្ត្ូវម្នៃ ីរគពទយ

1.

គុណសម្បត្ត ិគ្កាម្ LLUCH FAP រឺត្រូវបានផ្ត ល់ែល់អាកជាំងឺណាក៏គោយតែលត្បាក់ចាំណូលម្នត្រសា ស្អរ
ររស់ខល ួនមានចាំនួនរិចជាង 350% ម្នកត្មិរទលិទទភាព្ស ព្័នធ ត្រសិនគរើមិនត្រូវបានរ៉ារ់រងគោយ
ការធា រ៉ាប់រងភាគីទីបី ឬ្បសិន្ត្ូវបានរ៉ាប់រងគោយការធា រ៉ាប់រងភាគីទីបី
ដ លពុំម្ក្ពីលទធ ផ្លននការបង់ត្នម្ៃ ទ ំង ្ស ុងននគណនី។

2.

LLUCH FAB គ្បើការោក្់ ក្យសុំអនក្ជំងឺរ ួបរ ួម្ដត្ម្ួ យស្មាប់ទ ំងការពាបាលម្នុសសធ្ម្៌
គពញគលញនិងការបង់នែៃ ការបញ្្ុេះត្នម្ៃ ។
ំគណើរការ្ត្ូវបានរច គ ើម្បីផ្តល់ ល់អនក្ោក្់ ក្យសុំមានក្់ៗនូ វ
ឱកាសទទួ លអត្ា ្បគោជន៍ជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថុចំនួនអត្ិប រ ិមា
ដ លពួ ក្គគអាចមានគុណសម្បត្ត ិ្គប់្ោន់នឹងទទួ ល។ ក្យោក្់សុំជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថុ (Financial
Assistance Application ,FAA) ផ្ត ល់អាកជាំងឺ
នូ វព្័រ៌មានចំបាច់ស្មាប់ការសគ្ម្ចនូ វគុណសម្បត្ត ិរបស់អនក្ជំងឺគោយម្នៃ ីគពទយគហើយព័ត្មានដបប
គ េះ
នឹង្ត្ូវបានគ្បើ្បាស់គ ើម្បីផ្តល់គុណសម្បត្ត ិ ល់អនក្ត្ំណាងអន ក្ជំងឺឬ្គួ ស្ថរស្មាប់ការរ៉ាប់រងចំនួនអត្ិ
បរ ិមា ដ លមានជូ នតាម្រយៈក្ម្ម វ ិធ្ី និង/ឬគៅគត្កាម LLUCH FAP។

3.

អន ក្ជំងឺដ លមានគុណសម្បត្ត ិ្គប់្ោន់អាចមានសិទធិនិងអាចោក្់ ក្យស្មាប់ LLUCH FAP
គស្អយការអនុវរត តាមគសចកត ីតណនាាំការោក់ កយសុាំ និងការត្រឹងតត្រងសមគ រុផ្លទ ាំងអស់ គែើមបីផ្តល់
LLUCH ជាម្ួ យនឹងឯក្ស្ថរនិងព័ត្៌មានននការរ៉ាប់រងអត្ា ្បគោជន៍សុខភាពតាម្រគបៀបម្ួ យដ ល
LLUCH អាចគធ្វ ើការសគ្ម្ចចិត្តស្មាប់ គុណសម្បត្ត ិរបស់អនក្ជំងឺគៅគ្កាម្ក្ម្ម វ ិធ្ី្ត្ឹម្្ត្ូវ។
គុណសម្បត្ត ិដត្ម្ួ យគត្់ពុំដម្នជាសិទធិចំគ េះគុណសម្បត្ត ិគៅគ្កាម្ LLUCH FAP គ ើយ។ LLUCH
្ត្ូវដត្បំគពញ ំគណើរការននការវាយត្នម្ៃ អនក្ោក្់ ក្យសុំ
និងសគ្ម្ចនូ វគុណសម្បត្ត ិម្ុននឹងការពាបាលសបបរសធ្ម្៌ឬការបង់ការបញ្្ុេះត្នម្ៃ ្ត្ូវបានផ្ត ល់ឲ្យគ េះ
គទ។

4.

LLUCH FAP ពឹងដផ្អ ក្គៅគលើការចូ លសហការននអន ក្ជំងឺមានក្់ៗ ដ លមានគុណសម្បត្ត ិស្មាប់
ជំនួយគពញគលញ ឬម្ួ យចំដណក្គ ើយ។
គ ើម្បីចត្់ដចងនូ វការទទួ លព័ត្៌មានខាងហិរញ្ញ វត្ថុ្ត្ឹម្្ត្ូវនិងទន់គពលគវោ LLUCH នឹងគ្បើ FAA។
អា កជាំងឺត្ររ់រ ូរតែលមិនអាចរង្ហាញនូ វការរ៉ារ់រងខាងហិរញ្ញ វត្ថុគោយអន ក្ធា ភាគីទីបីបាន
នឹង្ត្ូវបានផ្ត ល់ឱកាសគ ើម្បីបំគពញ FAA។

5.

អន ក្ជំងឺដ លោមនការធា រ៉ាប់រងក្៏នឹង្ត្ូវបានផ្ត ល់ជាព័ត្៌មាន ជំនួយ និង
លិខិត្បញ្ជន
ូ គៅក្ម្ម វ ិធ្ីរោឋភិបាលដ លគគអាចមានគុណសម្បត្ត ិ្គប់្ោន់
និងផ្ត ល់ព័ត្៌មានទក្់ទងនឹងការធា រ៉ាប់រងតាម្រយៈ Covered California។
អា កជាំងឺតែលោានការធានារ៉ារ់រងក៏នឹងត្រូវបានផ្ត ល់ជាព្័រ៌មានទាំនាក់ទាំនង
សត្មារ់កមា វ ិ្ីជាំនួយខាងចារ់អាកគត្រើត្បាស់តាមមូ លោឋន តែលអាចជួ យអា កជាំងឺតែលោានការធានា
រ៉ារ់រងតែលទទួ លបានការរ៉ារ់រង។

6.

អន ក្ជំងឺោមនការធា រ៉ាប់រងដ ល្បាក្់ចំណូលរបស់ខល ូនមានក្្ម្ិត្គ្កាម្ 350% ម្នកត្មិរលិទធភាព្
ស ព្័នធ គ ើយតែលខល ួនជារ់ជាំ ក់នូវចាំនួនត្បាក់ទរលុយ រនាទរ់ព្ីការធានារ៉ារ់រងររស់ខល ួនបានរង់
រ ួចគៅគ ើយ ក៏អាចមានរុណសមបរត ិត្ររ់ត្ោន់សត្មារ់ជាំនួយខាង ិរញញ វរថច។ អា កជាំងឺណាមាាក់តែលគសា ើ
សុាំជាំនួយខាង ិរញញ វរថចនឹងត្រូវបានគសា ើសុាំឲ្យបំគពញទ្ម្ង់ FAA។

7.

FAA ្ត្ូវដត្បំគពញោ៉ាងឆ្ប់រហ័ស

ខណៈគពលដ លមានការប្ាញថាអន ក្ជំងឺអាច្ត្ូវការជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថុ។
ទ្ម្ង់ននការោក្់ ក្យសុំអាច្ត្ូវបានបំគពញម្ុននឹងគសវា ក្នុងអំ ុ ងការស្ថនក្់ក្នុងម្នៃ ីគពទយ
ឬគ្កាយពីគសវា្ត្ូវបានបំគពញ និងគៅគពលអន ក្ជំងឺ្ត្ូវបានបគញ្ច ញពីម្នៃ ីគពទយ។

ប្រគេទ៖

ហិរញ្ញ វត្ថុ

ការប្ររ់ប្រងហិរញ្ញវតថុ៖

CH-C-22

ប្រធានរទ៖ គោលនគោបាយជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ
ទំព័រ៖
6នន 14
____________________________________________________________________________________

8.

9.

C.

ការបំគពញ FAA ផ្ត ល់៖
8.1
ព័ត្មានចំបាច់ស្មាប់LLUCH
គ ើម្បីសគ្ម្ច្បសិនគបើអនក្ជំងឺមាន្បាក្់ចំណូល្គប់្ោន់គ ើម្បីនឹងបង់ស្មាប់គសវា;

8.2

ឯក្ស្ថរចំបាច់ក្នុងការសគ្ម្ចគុណសម្បត្ត ិស្មាប់់ជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថុ; និង

8.3

បញ្ជ ីសវនក្ម្ម ក្ត្់្តានូ វការគបត ជាាចិត្តរបស់

LLUCH ក្នុងការផ្ត ល់ជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថុ។

ប៉ាុដនត
ក្យសុំ FAA ម្ិនត្្ម្ូវ្ត្ូវដត្បញ្ច ប់គទ ្បសិនគបើ LLUCH ក្នុងឆ ៃ នុសិទធឯក្ឆ័នៃរបស់គគ
សគ្ម្ចថាមានព័ត្៌មាន្គប់្ោន់ខាងហិរញ្ញ វត្ថុរបស់អនក្ជំងឺ
ដ លពួ ក្គគអាចគធ្វ ើការសគ្ម្ចចិត្តគុណសម្បត្ត ិជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថុម្ួយ។ (សូ ម្គម្ើលមា្តា E.
កាលៈគទសៈការពាបាលម្នុសសធ្ម្៌ពិគសស (Special Charity Care Circumstances)

គុណសម្បត្ត ិ៖ ការពាបាលម្នុសសធ្ម្៌គពញគលញ និងការពាបាលម្នុសសធ្ម្៌បញ្្ុេះ ត្នម្ៃ ៖

1.

2.

គុណសម្បត្ត ិ ស្មាប់ជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថុចំគ េះការបង់បញ្្ុេះត្នម្ៃ ឬគពញគលញ
្ត្ូវដត្បានសគ្ម្ចដត្ពីសម្ត្ា ភាពននការបង់របស់អនក្ត្ំណាងនន្គួ ស្ថរ និង/ឬររស់អាកជាំងឺរ៉ាុគណា
ណ ុះ។
រុណសមបរត ិសត្មារ់ ជាំនួយខាង ិរញញ វរថចមិនត្រូវបានសាំអាងគៅគលើ អាយុ គភទ អរត សញ្ញញណគភទ
ជគត្មើសគភទ ជារិត្រព្័នធជាត្ិក្ំគណើត្ ស្ថានភាពយុទធជន ពិការភាព ឬ ស្ថស គ ើយ។
ខណៈដ លជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថុម្ិន្ត្ូវបានផ្ត ល់ឲ្យ គោយសំអាងគៅការទំគនើងចិត្ត ឬ ការ្បកាន់
LLUCH គ ើម្បីរក្ារទុក្នូ វការវ ិនិចឆ័យគពញគលញ ទូ ទត្់ជាម្ួ យនឹងចាប់ និយ័ត្ក្ម្ម
គ ើម្បីស្ថាប លក្ខ ណវ ិនិចឆ័យនិងសគ្ម្ចគៅគពលអន ក្ជំងឺបានផ្ត ល់ជាភសតុតាងគុណសម្បត្ត ិ្គប់្ោន់ស
្មាប់ជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថុ។
LLUCH នឹងផ្តល់ជំនួយគោយផ្តៃល់ក្នុងអំ ុ ងគពលចុេះគ្មេះអន ក្ជំងឺឬអន ក្ត្ំណាងនន្គួ ស្ថររបស់គគ
គ ើម្បីចត្់ដចងការបំគពញនន FAA។ ការរញច រ់ម្ន FAA និងការោក់រញ្ល
ូ នូ វព្័រ៌មានរត្មរ់រត្មូវ
ទ ាំងអស់ នឹងអាចរត្មូវនូ វការស្ថាប គុណសម្បត្ត ិ ស្មាប់ជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថុ។

3.

ការទទួ លស្ថគល់ថា LLUCH
ផ្ត ល់វុលលម្
ូ ននការពាបាលសគស្ត្គេះអាសនន និងជាប ៃ ន់គោយក្្ម្ិត្ធ្ង ន់ធ្ងរទប គៅកាន់សហគម្ន៍
ការ្បឹងដ្បង្ត្ូវបានគធ្វ ើគ ើង គ ើម្បីកាត្់បនា យបនទុក្ននការោក្់ ក្យសុំគៅក្នុងក្រណីម្ួយ្បគភទ។
ែវ ីគបើត្នម្ៃ ស្មាប់ការដែទគំ វជជ ស្ថស្តសតសគស្ត្គេះអាសនន អាច ូ ចមានត្នម្ៃ ខពស់
ក្រណីដបបគ េះគឺពុំសូវមានគ្ចើន ូ ចជាការគៅពាបាលត្ូ ចៗឯគទៀត្។ គៅគពលមានការគៅជួ បពាបាល
សគស្ត្គេះអាសនន ឬប ៃ ន់ដ លមានត្នម្ៃ ត្ិចជាង $5,000,
អន ក្ត្ំណាងអន ក្ជំងឺឬ្គួ ស្ថរអាចត្្ម្ូវឲ្យោក្់បញ្្ល
ូ ទ្ម្ង់ FAA បំគពញនិងចុេះហត្ា គលខារ ួចគហើយ។
ពនធ និវត្ត ន៍ ឬក្នទុយដសក្ែម ីគថាមងនឹងម្ិន្ត្ូវត្្ម្ូវក្នុងក្រណីទ ំងគនេះគ ើយ។ ប៉ាុដនត
ក្នុងក្រណីននការទរលុយហួ សពីចំនួន $5,000 អន ក្ត្ំណាងអន ក្ជំងឺ
ឬ្គួ ស្ថរ្ត្ូវដត្ផ្ត ល់ជាភសតុតាងននឯក្ស្ថរ្បាក្់ចំណូល ក្នុងទ្ម្ង់នននិវត្ត ន៍ពនធ សហព័នធ
ឬសំគៅននក្នទុយដសក្ែម ីោ៉ាងគហាចណាស់ពីរ។

4.

្បដហលជាចំបាច់ស្មាប់ អន ក្ត្ំណាងរបស់អនក្ជំងឺ និង/ឬត្រសា ស្អរទីរាំផ្ុរផ្ត ល់ឯកស្អរោាំត្ទគៅ
LLUCH។ គសចក្ត ីដណ ំស្មាប់ការោក្់បញ្្ល
ូ និងឯក្ស្ថរោំ្ទ
ឺ
នឹង្ត្ូវបានផ្ត ល់ ល់អនក្ជំងគៅគពលដ ល FAA ត្រូវបានរញច រ់។ អា ករាំណាងអា កជាំងឺនិង/ឬ
ត្រសា ស្អរតែលគសា ើសំជ
ុ ំនួយ គ ើម្បីបំគពញតាម្ត្្ម្ូវការខាងហិរញ្ញ វត្ថុរបស់គគគៅកាន់ LLUCH
នឹងបគញ្ច ញសម្ត្ា ភាពសម្គហត្ុផ្លទង
ំ អស់គ ើម្បីផ្តល់ជាព័ត្៌មានចំបាច់ស្មាប់ LLUCH
គ ើម្បីមានការសគ្ម្ចគុណសម្បត្ត ិ ជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថុ។ FAA និងឯកស្អររតនថ មនានា ត្រូវបានោក់
រញ្ល
ូ គៅការ ិោល័យ ណិជជកមា អាក្ជំងឺ។
ទីក្ដនៃ ងននការ ិោល័យគនេះនឹងចងអុលោ៉ាងជាក្់ចាស់គៅគលើគសចក្ត ីដណ ំននការោក្់ ក្យសុំ។

ប្រគេទ៖

ហិរញ្ញ វត្ថុ

ការប្ររ់ប្រងហិរញ្ញវតថុ៖

CH-C-22

ប្រធានរទ៖ គោលនគោបាយជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ
ទំព័រ៖
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5.

LLUCH នឹងផ្្ុតល់ ល់បុគគលិក្ដ ល្ត្ូវបានបងវ ឹក្បងវ ឺន ឲ្យពិនិត្យ FAA សត្មារ់ការរាំគព្ញចរ់សព្វ
ត្ររ់និងភាព្ត្រឹមត្រូវ។ ការព្ិនិរយការោក់ កយសុាំនឹងត្រូវបានសគត្មចោ៉ាងឆ្រ់រ ័ស
គោយគិត្គូ រអំពីត្្ម្ូវរបស់អនក្ជំងឺស្មាប់ការគឆៃ ើយត្បគទៀងទត្់។

6.

7.

ក្តាតដ ល្ត្ូវបានយក្ម្ក្វ ិនិចឆ័យគៅគពលសគ្ម្ចថាគត្ើបុគគលមានក្់មានគុណសម្បត្ត ិស្មាប់ជំនួយ
ខាងហិរញ្ញ វត្ថុអនុគោម្ចំគ េះគោលនគោបាយអាចរ ួម្មាន៖

6.1

ត្បាក់ចាំណូលត្រសា ស្អរសាំអាងគៅគលើនិវរត ន៍ព្នធ ស ព្័នធ កនទចយតសកែា ីែ្ គមាង ឬ
ព័ត្៌មានជាប់ ក្់ព័នធឯគទៀត្ បានផ្ត ល់ឲ្យអន ក្ជំងឺក្នុងអវត្ត មានគែៃ ើងគៅក្នុងឯក្ស្ថរ; និង

6.2

ទំហំ្គួ ស្ថរ

គុណសម្បត្ត ិចំគ េះជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថុនឹងអាចផ្ត ល់ឲ្យ ស្មាប់ការដែទ ំម្នុសសធ្ម្៌ ឬការបង់បញ្្ុេះត្នម្ៃ
គឺសំអាងគៅគលើ ក្្ម្ិត្គុណសម្បត្ត ិ
អន ក្ត្ំណាងអន ក្ជំងឺឬ្គួ ស្ថរ ូ ចដ លបានផ្ត ល់ជានិយម្ន័យគៅក្នុងលក្ខ ណវ ិនិចឆ័យនន FAP គនុះ។
ការសគត្មចជាំនួយខាង ិរញញ វរថចនឹងត្រូវបានគ្វ ើគ ើងតរតាមរយៈបុគគលិក្បានអនុញ្ជញត្គោយ LLUCH
អនុគោម្គៅនឹងក្្ម្ិត្ននការអនុញ្ជញត្គៅខាងគ្កាម្៖

7.1

យក្ននការ ិោល័យ

ណិជជក្ម្ម អនក្ជំងឺ (Patient

Business Office)៖

ណិជជក្ម្ម អនក្ជំងឺ (Patient

Business Office)៖

គណនីត្ិចជាង

$50,000
7.2

្បធានននការ ិោល័យ

គណនីត្ិចជាង $100,000
7.3

យក្្បត្ិបត្ត ិននការ ិោល័យ

ណិជជក្ម្ម អនក្ជំងឺ (Business

Office)៖

គណនីត្ិចជាង

$250,000
7.4

អនុ្បធាន, ខួ រត្បាក់ជាំនួយ៖

គណនីយគ្ចើនជាង

$250,000

8.

កាលណាបានសគ្ម្ចរ ួចគហើយ
គុណសម្បត្ត ិជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថុនឹងអនុវត្ត គៅគសវានិងកាលបរ ិគចឆ ទគសវាជាក្់ចាស់
ដ លការោក្់ ក្យសុំ្ត្ូវបានគធ្វ ើគ ើងគោយអន ក្ត្ំណាងអន ក្ជំងឺ និង/ឬ ្គួ ស្ថររបស់អនក្ជំងឺ។
គៅក្នុងក្រណីននការបនត នូ វការពាបាល ក្់ព័នធគៅនឹងការវ ិនិចឆ័យអន ក្ជំងឺដ លត្្ម្ូវនូ វគសវាជាលំោប់
លំគោយ គសវា ក្់ព័នធ LLUCH, គៅចំគ េះការវ ិនិចឆ័យដត្ម្ួ យគត្់របស់វា
អាចអនុវត្ត គៅគលើពាបាលជាបនត ប ៃ ប់
ក្នុង ម្ជាក្រណីម្ួយដ លគៅក្នុងគ េះគុណសម្បត្ត ិអាចយក្អនុវត្ត គៅគសវាជាលំោប់លំគោយ ក្់ព័នធ
ទ ំងអស់្ត្ូវបានផ្ត ល់ LLUCH។
គណនីមាន្បាក្់ជំ ក្់យូរអដងវ ងននអន ក្ជំងឺមានជាម្ុនរ ួចជាគ្សចឯគទៀត្ គៅគពលននការសគ្ម្ច
ននគុណសម្បត្ត ិគោយ LLUCH
នឹង្ត្ូវបានោក្់បញ្្ល
ូ ថាមានគុណសម្បត្ត ិ្គប់្ោន់ស្មាប់ការសរគសរបិទ
គៅក្នុងការវ ិនិចឆ័យដត្ម្ត ងនន ការ្គប់្គងLLUCH។

9.

ទំនួលខុស្ត្ូវរបស់អនក្ជំងឺស្មាប់ការដចក្រំ ដលក្ននត្នម្ៃ ការបង់ស្មាប់ Medi-Cal/Medicaid
នឹងម្ិន្ត្ូវលប់គចល គៅគ្កាម្កាលៈគទសៈណាម្ួ យ។ ប៉ាុដនត ,
ប ៃ ប់ពីការ្បម្ូ ល្បាក្់ជំ ក្់ននចំដណក្ននការដចក្រំ ដលក្ត្នម្ៃ របស់អនក្ជំងឺ ការោមនការធា រ៉ាប់រង
និងការគៅជាប់ជំ ក្់ម្ិនទន់បានបង់សងឯណាគទៀត្ទក្់ទងគៅនឹងការដចក្រំ ដលក្ការបង់ MediCal/Medicaid អន ក្ជំងឺអាច្ត្ូវបានរប់ទុក្ជាស្មាប់ការពាបាលម្នុសសធ្ម្៌។

10.

អន ក្ជំងឺដ លសា ិត្ក្នុងក្្ម្ិត្ 201% និង 350% របស់ FPL នឹងម្ិនបង់គលើលពីចំនួនដ ល Medicare
នឹងបង់តាម្ធ្ម្ម តាស្មាប់គសវា្ចំដ លៗ្សគ ៀងោនគ ើយ។
គនេះនឹងអនុវត្ត គៅគលើការពាបាលស្ថនក្់ក្នុងម្នៃ ីរគពទយ គ្ៅម្នៃ ីរគពទយ គសវា្ចំដ លៗ និង
សគស្ត្គេះអាសនន ដ លចត្់ទុក្ថាជាគវជជ ស្ថស្តសតទ ំងអស់គោយ LLUCH។

11.

អន ក្ជំងឺមានគុណសម្បត្ត ិ FAP ្ត្ូវបានគគទរលុយត្ិចជាងត្នម្ៃ ទ ំង ុំ។

ប្រគេទ៖

ហិរញ្ញ វត្ថុ

ការប្ររ់ប្រងហិរញ្ញវតថុ៖

CH-C-22

ប្រធានរទ៖ គោលនគោបាយជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ
ទំព័រ៖
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D.

ការពាបាលម្នុសសធ្ម្៌គពញគលញ និងបញ្្ុេះត្នម្ៃ - ក្្ម្ិត្គុណសម្បត្ត ិ្បាក្់ចំណូល អន ក្ជំងឺោមនការធា
អន ក្ជម្ង ឺោមនការធា

រ៉ាប់រង

រ៉ាប់រង

1.

្បសិនគបើ្បាក្់ចំណូល្គួ ស្ថរននអន ក្ជំងឺដ លោមនការធា រ៉ាប់រងមានចំនួនត្ិចជាង 200%
ឬត្ិចជាងក្្ម្ិត្្បាក្់ចំណូល្ក្ី្ក្ដ លបានស្ថាប គ ើង សំអាងគៅគលើគសចក្ត ីដណ ំ FPL បច្ុបបនន ,
គហើយអន ក្ជំងឺមានគុណសម្បត្ត ិ្សបតាម្ក្ិចចត្្ម្ូវននជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថុ
អន ក្ជំងឺមានគុណសម្បត្ត ិស្មាប់ការពាបាលម្នុសសធ្ម្៌គពញគលញ។

2.

្បសិនគបើ្បាក្់ចំណូល្គួ ស្ថរននអន ក្ជំងឺមានចំនួនត្ិចជាង 201% និង 350%
ឬត្ិចជាងក្្ម្ិត្្បាក្់ចំណូល្ក្ី្ក្ដ លបានស្ថាប គ ើង សំអាងគៅគលើគសចក្ត ីដណ
គហើយអន ក្ជំងឺមានគុណសម្បត្ត ិ្សបតាម្ក្ិចចត្្ម្ូវននជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថុ
អន ក្ជំងឺមានគុណសម្បត្ត ិស្មាប់ការពាបាលម្នុសសធ្ម្៌គពញគលញ។

2.1

្បសិនគបើគសវាម្ិន្ត្ូវបានរ៉ាប់រងគោយអន ក្បង់ភាគីទីបីណាម្ួ យ
គ ើម្បីឲ្យអន ក្ជំងឺតាម្ធ្ម្ម តានឹងមានទំនួលខុស្ត្ូវស្មាប់ការទរ្បាក្់បង់សង់គពញចំនួន
ទំនួលខុស្ត្ូវននការបង់្បាក្់របស់អនក្ជំងឺនឹងជាចំដណក្ភាគរយននចំនួនរបស់ Medicare
(អា្តាននការបង់គពញគលញគោយ Medicare ឧ. សនៃ សសន៍្បាក្់ឈន ួល IME (Indirect
Medical Expenses), DME (Direct Medical Expenses) ។ល។
និងទំនួលខុស្ត្ូវការបង់របស់អនក្ជំងឺ) ក្ម្ម វ ិធ្ី Medicare
នឹង្ត្ូវបានបង់ស្មាប់គសវារ ួចជាគ្សច ្បសិនគបើអនក្ជំងឺគឺជាអន ក្ទទួ លអត្ា ្បគោជន៍
Medicare ។ ភាពភាគរយពិត្្ត្ូវបានបង់គោយអន ក្ជំងឺមានក្់ៗ
គបបីនឹង្ត្ូវបានសំអាងគៅគលើជញ្ជ ីងខានត្ ប្ាញគៅក្នុងតារងខាងគ្កាម្៖

ភាររយម្នប្រួ សារម្ន FPL

201 – 260%
261 – 320%
321 – 350%

3.

ំ FPL បច្ុបបនន ,

តារាង 1
កាលវ ិភាររញ្្ុុះតម្លៃ តាលមាប្តដាាន
ការរញ្្ុុះតម្លៃ ម្ន
M/Careការពាបាលដែលប្តូវបានអនុញ្ញញតឲ្យ

75%
50%
25%

ភាររយម្នការរង់ OOP
(Out of Pocket) (ម្ន
M/Care ការពាបាល)
25%
50%
75%

្បសិនគបើ្បាក្់ចំណូល្គួ ស្ថរននអន ក្ជំងឺមានចំនួនគ្ចើនជាង 350% ឬរិចជាងកត្មិរត្បាក់ចាំណូល
ត្កីត្កតែលបានស្អថរនាគ ើង សាំអាងគៅគលើគសចកត ីតណនាាំ FPL រច្ចរបនា , គ ើយអា កជាំងឺមានរុណ
សមបរត ិត្សរតាមកិចចរត្មូវម្នជាំនួយ ខាង ិរញញ វត្ថុ អន ក្ជំងឺមានគុណសម្បត្ត ិស្មាប់ការពាបាល
ម្នុសសធ្ម្៌គពញគលញ។

3.1

ត្រសិនគរើគសវាមិនត្រូវបានរ៉ារ់រងគោយអា ករង់ភារីទីរីណាមួ យ គែើមបីឲ្យអា កជាំងឺតាម្ម្ម តា
នឹង
មានទាំនួលខុសត្រូវសត្មារ់ការទរត្បាក់រង់សង់គព្ញចាំនួន ទំនួលខុស្ត្ូវគពញគលញននការបង់
្បាក្់របស់អនក្ជំងឺនឹងជាចំនួនគសម ើរោនគៅនឹង 100% ម្នចាំនួនទ ាំងែុាំ
(អាត្តាម្នការរង់គព្ញគលញគោយ Medicare ឧ. សនទ សសន៍ត្បាក់ឈ្ន ួល IME DME ។ល។
និងទាំនួលខុសត្រូវការរង់ររស់អាកជាំងឺ) កមា វ ិ្ី Medicare នឹងត្រូវបានរង់
សត្មារ់គសវារ ួចជាគត្សច គបើសិនអន ក្ជំងឺជាអន ក្ទទួ លអត្ា ្បគោជន៍ Medicare ។

អន ក្ជំងឺមានការធា

រ៉ាប់រង

ប្រគេទ៖

ហិរញ្ញ វត្ថុ

ការប្ររ់ប្រងហិរញ្ញវតថុ៖

CH-C-22

ប្រធានរទ៖ គោលនគោបាយជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ
ទំព័រ៖
9នន 14
____________________________________________________________________________________

1.

្បសិនគបើ្បាក្់ចំណូល្គួ ស្ថរននអន ក្ជំងឺមានចំនួនត្ិចជាង 201% និង 350%
ឬត្ិចជាងក្្ម្ិត្្បាក្់ចំណូល្ក្ី្ក្ដ លបានស្ថាប គ ើង សំអាងគៅគលើគសចក្ត ីដណ
គហើយអន ក្ជំងឺមានគុណសម្បត្ត ិ្សបតាម្ក្ិចចត្្ម្ូវននជំនួយ ខាងហិរញ្ញ វត្ថុ
អន ក្ជំងឺមានគុណសម្បត្ត ិស្មាប់ការពាបាលម្នុសសធ្ម្៌ គពញគលញ។

1.1

2.

FPL បច្ុបបនន ,

ស្មាប់គសវាទទួ លគោយអន ក្ជំងឺ ្ត្ូវបានរ៉ាប់រងគោយអន ក្បង់ភាគីទីបី
ដ លអន ក្ជំងឺទទួ លខុស្ត្ូវដត្ម្ួ យចំដណក្នន វ ិក្័យប័្ត្ទរលុយ (ឧ. ត្បាក់ែករង់មុន ឬ
ស ការរង់) រ ួចគ ើយទាំនួលខុសត្រូវការរង់ររស់អាកជាំងឺនឹងជាចាំនួនគសា ើរោាគៅនឹង
សាំណល់រវាងអវ ីតែលការធានារ៉ាុ ប់រងបានបង់ និងចំនួនននការបង់របស់ Medicare, (ឧ.
សនទ សសន៍ត្បាក់ឈ្ន ួល IME DME ។ល។ និងទាំនួលខុសត្រូវការរង់ររស់អាកជាំងឺ) នូ វចាំនួនតែល
Medicare បានរង់រ ួចគៅគ ើយត្សរតាមចាំនួនអនុញ្ញញរឲ្យរង់ ត្រសិន
គរើអាកជាំងឺរឺជាអា កទទួ លអរថ ត្រគោជន៍ Medicare (ឧ.
ត្រសិនគរើការធានារ៉ារ់រងបានបង់គលើសពីចំនួនអនុញ្ជញត្ឲ្យបង់
អន ក្ជំងឺនឹងមានជាប់ជំ ក្់អវីគទៀត្គ ើយ ប៉ាុដនត ្បសិន
គបើការធា រ៉ាប់រងរបស់អនក្ជំងឺបានបង់ត្ិចជាងចំនួនដ ល Medicare អនុញ្ញញរឲ្យរង់
អា កជាំងឺនឹងរង់ចាំនួនគសសសល់ រវាងចាំនួនរង់គោយការធានារ៉ារ់រង និងចាំនួន Medicare
អនុញ្ញញរឲ្យរង់)។

្បសិនគបើ្បាក្់ចំណូល្គួ ស្ថរននអន ក្ជំងឺមានចំនួនគ្ចើនជាង 350% ឬរិចជាងកត្មិរត្បាក់ចាំណូល
ត្កីត្កតែលបានស្អថរនាគ ើង សាំអាងគៅគលើគសចកត ីតណនាាំ FPL រច្ចរបនា និងអនុវរត គៅគលើ៖

2.1

E.

ំ

ស្មាប់គសវាបានទទួ លគោយអន ក្ជំងឺ រ៉ាប់រងគោយអន ក្បង់ភាគីទីបី
ក្នុង្បគភទម្ួ យដ លអន ក្ជំងឺទទួ លខុស្ត្ូវស្មាប់ដត្ចំដណក្គៅក្នុង វ ិក្័យប័្ត្ (ឧ.,
ការការ់ព្ីត្បាក់ឈ្ន ួល ឬ ស ការរង់) រ ួចគ ើយទាំនួលខុសត្រូវម្នការរង់ររស់អាកជាំងឺ
នឹងជាចាំនួនគសា ើរ
ោានឹងចាំនួនគសសសល់រវាងអវ ីតែលការធានារ៉ារ់រងបានរង់និងចាំនួនទង
ាំ ែុាំតែល Medicare
តែលររបីបានរង់សត្មារ់គសវា រ ួមទ ាំងម្មៃ ភាររយ (20%)។ ជាឧទ រណ៍
ត្រសិនគរើការធា រ៉ាប់រងបានបង់គ្ចើនជាង Medicare តែលបានអនុញ្ញញរឲ្យរង់រ ួមទង
ាំ
20% អា កជាំងឺនឹងមិនជារ់ចាំ ក់គទៀរគ ើយ រ៉ាុតនត ត្រសិនគរើការធានារ៉ារ់រង
ររស់អាកជាំងឺបានរង់រិចជាង Medicare អនុញ្ញញរឲ្យរង់រ ួមទ ាំង 20%, អា កចមង ឹនឹង
រង់ចាំនួនគសសសល់រវាងអវ ីតែលការធានារ៉ារ់រងបានរង់និងចាំនួនគសា ើរគៅនឹងចំនួន
Medicare តែលអនុញ្ញញរឲ្យរង់ 20%។

កាលៈគទសៈការពាបាលម្នុសសធ្ម្៌ពិគសស

1.

្បសិនគបើអនក្ជំងឺ្ត្ូវបានសគ្ម្ចគោយ LLUCH
បុគគលិក្ចុេះគ្មេះទទួ លស្ថគល់កាៃយគៅជាោមនផ្ៃ េះសំដបង និងោមន ការរ៉ាប់រងរបស់អនក្បង់ភាគីទីបី
ោត្់នឹង្ត្ូវបានរប់ទុក្ថាមានគុណសម្បត្ត ិ្គប់្ោន់គោយសវ ័យ្បវត្ត ិស្មាប់ការដែទ ំ
ម្នុសសធ្ម្៌គពញគលញ។

2.

អន ក្ជំងឺដ លបានស្ថៃប់ដ លោមនការរ៉ាប់រងអន ក្បង់ភាគីទីបីណាម្ួ យ មាន្ទពយសម្បត្ត ិ
ឬស្មាប់នរណាដ លសវ ការសុពលភាព គឺគបបីគក្ើត្គ ើង វ ិញ
្ត្ូវបានរប់ទុក្ជាគុណសម្បត្ត ិសវ័យ្បវត្ត ិសម្្ស្ថប់ការដែទ ំម្នុសសធ្ម្៌គពញគលញ។

3.

អន ក្ជំងឺដ លបាន្បកាសថាបានក្ស័យធ្ន់គោយត្ុោការក្ស័យធ្ន់សហព័នធ ក្នុងអំ ុ ង ប់ពីរ (12)
តខនឹងត្រូវបានររ់ទុកជាមានលកខ ណសមបរត ិត្ររ់ត្ោន់សត្មារ់ទទួ លការព្ាបាល
មនុសសធ្ម្៌គព្ញគលញ។ អា ករាំណាងអា កជាំងឺឬត្រសា ស្អរររបីផ្តល់សាំគៅម្នឯកស្អររញ្ញជរុលាការទុក
ជាតផ្ា កម្នការោក់ កយសុាំររស់គគ។

4.

អន ក្ជំងឺដ ល្ត្ួ វបានពិនិត្យក្នុង យក្ោឋនសគស្ត្គេះអាសនន ដ ល
ម្ិនអាចគចញគសចក្ត ីដែៃ ងការណ៍ វ ិក្័យប័្ត្ ល់ខល ួន

LLUCH

ប្រគេទ៖

ហិរញ្ញ វត្ថុ

ការប្ររ់ប្រងហិរញ្ញវតថុ៖

CH-C-22

ប្រធានរទ៖ គោលនគោបាយជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ
ទំព័រ៖
10នន 14
____________________________________________________________________________________
អាចមានគណនីទរ្បាក្់ដ ល្ត្ូវបាន ក្គចញគោយចត្់ទុក្ជាការដែទ ំម្នុសសធ្ម្៌គពញគលញ (ឧ.
អន ក្ជំងឺចក្គចញម្ុននឹងព័ត្៌មាននន វ ិក្័យប័្ត្្ត្ូវបានទទួ ល)។ កាលៈគទសៈទ ំងអស់នឹង្ត្ូវបាន
សំោល់គៅគលើក្ំណត្់ស្ថរគណនីរបស់អនក្ជំងឺ ទុក្ជាដផ្ន ក្ ៏សំខាន់នន ំគណើរការននឯក្ស្ថរ។

5.

LLUCH

6.

ការវាយត្នម្ៃ ស្មាប់ជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថុណាម្ួ យទក្់ទងនឹងអន ក្ជំងឺដ ល្ត្ូវបានរ៉ា់ប់រងគោយក្ម្ម វ ិធ្ី
Medicare ត្រូវតររ ួមជាមួ យការវ ិភារសមគ រុផ្លម្នត្ទព្យសកមា ទាំនួលខុសត្រូវ ត្បាក់ចាំណូលនិង
ការចំណាយម្ុននឹងគុណសម្បត្ត ិស្មាប់ក្ម្ម វ ិធ្ីជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថុ។ ការវាយត្នម្ៃ
ជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថុfត្រូវតរបានគ្វ ើគ ើងមុននឹងការរញច រ់គសវាគោយ LLUCH។

ចត្់ទុក្អន ក្ជំងឺទ ំងគ េះថាមានលក្ខ ណសម្បត្ត ិ្គប់្ោន់ស្មាប់ក្ម្ម វ ិធ្ីជំនួយ្បាក្់ចំណូលក្្ម្ិត្ទប
ធា គ ើងគោយរោឋភិបាល (ឧ. Medi-Cal/Medicaid, គសវាគក្ម ងរ ឋ កាលីហវ័ញ៉ា,
និងក្ម្ម វ ិធ្ី្បាក្់ចំណូលទបតាម្ម្ូ លោឋននិងរ ឋ ជាប់ ក្់ព័នធឯគទៀត្)
គ ើម្បីមានលក្ខ ណសម្បត្ត ិ្គប់្ោន់គោយសវ ័យ្បវត្ត ិស្មាប់ការពាបាលម្នុសសធ្ម្៌គពញគលញគពលការប
ង់ម្ិន្ត្ូវបានគធ្វ ើគ ើងគោយក្ម្ម វ ិធ្ីរោឋភិបាល។ ជាឧហរណ៍ អន ក្ជំងឺដ លមានគុណសម្បត្ត ិចំគ េះ MediCal/Medicaid ក្៏ ូ ចជាក្ម្ម វ ិធ្ីរោឋភិបាលឯគទៀត្
បគ្ម្ើចំគ េះត្្ម្ូវការននអន ក្ជំងឺមាន្បាក្់ចំណូលទប (ឧ. CHDP និង CCS ខៃ េះ)
ជាទីក្ដនៃ ងដ លក្ម្ម វ ិធ្ីម្ិនគធ្វ ើការបង់្បាក្់ស្មាប់គសវាទ ំងអស់ ឬនែង ក្នុងគពលស្មាក្ក្នុងម្នៃ ីរគពទយ
មានលក្ខ ណសម្បត្ត ិ្គប់្ោន់ស្មាប់ការរ៉ាប់រងជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថុ។ គៅគ្កាម្ FAP របស់ LLUCH,
្បគភទននសម្ត្ុលយគណនីអនក្ជំងឺដ លម្ិនបង់្បាក្់សងទ ំងគនេះ
មានលក្ខ ណសម្បត្ត ិ្គប់្ោន់ស្មាប់ការលុបគចញគោយចត្់ជាការពាបាលម្នុសសធ្ម្៌។
ការទរ្បាក្់ជាពិគសស្ត្ូវរ ួម្បញ្្ល
ូ ជាការពាបាលម្នុសសធ្ម្៌គ េះ
គឺការទរលុយទ ំងឡាយណាដ ល ក្់ព័នធគៅនឹងការប ិគសធ្ននការស្មាក្ក្នុងម្នៃ ីគពទយ
និងនែង ននការពាបាល។ រល់ការប ិគសធ្សំគណើអនុញ្ជញត្ននការពាបាលទ ំងអស់ (Treatment
Authorization Request, TAR) បានផ្តល់គៅ Medi-Cal/Medicaid
និងអន ក្ជំងឺឯគទៀត្ដ លរ៉ាប់រងគោយក្ម្ម វ ិធ្ី្បាក្់ចំណូលទបដ លមានគុណសម្បត្ត ិចំគ េះ
និងការប ិគសធ្ឯគទៀត្ៗ (ឧ. ការរ៉ាប់រងមានក្្ម្ិត្) ្ត្ូវបានរប់ទុក្ជាការពាបាលម្នុសសធ្ម្៌។

6.1

ែវ ីគបើមានការបង់ម្ុន, ចំដណក្ននគណនីអនក្ជំងឺ Medicare (a) តែលអា កជាំងឺទទួ លខុស
ត្រូវខាង ិរញញ វរថច (ចាំនួនស ការធានារ៉ារ់រង និង ត្បាក់ែករង់មុន), (b) តែល
មិនត្រូវបានរ៉ារ់រងគោយការធានារ៉ារ់រង ឬអា ករង់រ្ុុ ក្់ណាមានក្់រ ួម្ជាម្ួ យ MediCal/Medicaid, និង (c) តែលមិនត្រូវបានរង់សង គោយ Medicare កនចងនាមជារាំណុលអាត្កក់
អាចររ់ទុកជាការព្ាបាលមនុសស្ម៌ត្រសិនគរើ៖

a.

b.

7.

អា កជាំងឺរឺជាអា កទទួ លអរថ ត្រគោជន៍មាាក់គៅគត្កាមកមា វ ិ្ី Medi-Cal/Medicaid
ឬកមា វ ិ្ីមួយគទៀរ រគត្មើចាំគ ុះរម្ុុូវការការដែទ ំសុខភាព
ននអន ក្ជំងឺមាន្បាក្់ចំណូលទប; ឬ
គបើម្ិន ូ គចនេះគទ
អន ក្ជំងឺដ លមានគុណសម្បត្ត ិ្គប់្ោន់ស្មាប់ជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថុគៅគ្កាម្គោលន
គោបាយគនេះ
គហើយគៅនឹងទំហំននលុបគចលដ លបានផ្ត ល់ឲ្យគ្កាម្គោលនគោបាយគនេះ។

អន ក្ជំងឺោមនការធា រ៉ាប់រងណាម្ួ យ ដ ល្បាក្់ចំណូលរបស់ខល ួនមានចំនួនគ្ចើនជាង 350% ននចំនួន
FPL បច្ុបបនន គហើយជួ ប្បទេះនូ វ្ពឹត្តិការណ៍គវជជ ស្ថស្តសត ុនោប
្ត្ូវអាចចត្់ទុក្ថាមានលក្ខ ណសម្បត្ត ិ្គប់្ោន់ស្មាប់ជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថុ។ អន ក្ជំងឺដបបគ េះ
ដ លមានចំនួន្បាក្់ចំណូលខព ស់ ពុំមានគុណសម្បត្ត ិស្មាប់ការពាបាលម្នុសសធ្ម្៌គពញគលញ
ឬការដែទ ំបញ្្ុេះត្នម្ៃ ្បចំគ ើយ។ ប៉ាុដនត , ការគិត្ វ ិនិចឆ័យនន្ពឹត្តិការណ៍ធ្ងន់ធ្ងរ
ម្ួ យ្ត្ូវអាចគធ្វ ើគ ើងបានតាម្ម្ូ លោឋនពីក្រណីម្ួយគៅក្រណីម្ួយ។
ការសគ្ម្ចនន្ពឹត្តិការគវជជ ស្ថស្តសតធ្ង ន់ធ្ងរ
នឹង្ត្ូវបានសំអាងគៅគលើចំនួនននទំនួលខុស្ត្ូវរបស់អនក្ជំងឺគៅគពលគគទរលុយ
និងការគិត្ វ ិនិចឆ័យនន្បាក្់ចំណូលនិង្ទពយសក្ម្ម របស់អនក្ជំងឺ
ូ ចដ លបានរយការណ៍គៅគពលននការគក្ើត្គ ើង។ ការ្គប់្គង្ត្ូវដត្គ្បើ្បាស់សម្គហត្ុផ្ល

ប្រគេទ៖

ហិរញ្ញ វត្ថុ

ការប្ររ់ប្រងហិរញ្ញវតថុ៖

CH-C-22

ប្រធានរទ៖ គោលនគោបាយជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ
ទំព័រ៖
11នន 14
____________________________________________________________________________________
ក្នុងការគធ្វ ើការសគ្ម្ច គោយសំអាងគៅគលើ្ពឹត្តិការណ៍គវជជ ស្ថស្តសតធ្ង ន់ធ្ងរ។ ជាគោលការណ៍ដណ ំទូគៅម្ួ យ
គណនីណាដ លមានទំនួលខុស្ត្ូវ អន ក្ជំងឺស្មាប់គសវាផ្ត ល់ឲ្យដ លមានចំនួនគលើសពី $200,000
្ត្ូវអាចរប់ទុក្ថាមានលក្ខ ណសម្បត្ត ិដ លមានគ្មេះថា្ពឹត្តិការណ៍គវជជ ស្ថស្តសតធ្ង ន់ធ្ងរ។

8.

F.

គណនីណាដ លបានបញ្ជន
ូ ្ត្ ប់គៅ LLUCH វ ិញពីទីភានក្់្រ្បម្ូ ល្បាក្់ជំ ក្់
ដ លមានការក្ំណត្់ថាអន ក្ត្ំណាងអន ក្ជំងឺ ឬ្គួ ស្ថរ ពុំមានធ្នធាននឹងបង់ វ ិក្័យប័្ត្របស់ខល ួន
អាច្ត្ូវបានរប់ទុក្ថាមានលក្ខ ណសម្បត្ត ិស្មាប់ការពាបាលម្នុសសធ្ម្៌។
ឯក្ស្ថរននអសម្ត្ា ភាពរបស់អនក្ត្ំណាងអន ក្ជំងឺ ឬ្គួ ស្ថរ
គ ើម្បីនឹងបង់ស្មាប់គសវានឹង្ត្ូវរក្ារទុក្ក្នុងសំណុំគរឿងឯក្ស្ថរការពាបាលម្នុសសធ្ម្៌។
លក្ខ ណវ ិនិចឆ័យស្មាប់ការចត្់តាំងស្ថរជាែម ី ពីបំណុលអា្ក្ក្់ គៅជាការពាបាលម្នុសសធ្ម្៌ វ ិញ

1.

2.

G.

ទីភានក្់្រ្បម្ូ ល្បាក្់ជំ ក្់គ្ៅទ ំងអស់ដ លចុេះក្ិចចសនាជាម្ួ យ LLUCH
គ ើម្បីអនុវត្ត នូវការតាម្ោនគណនី និង/ឬ ការ្បម្ូ លបំណុលអា្ក្ក្់
នឹងបនត គ្បើលក្ខ ណវ ិនិចឆ័យខាងគ្កាម្ គ ើម្បីដសវ ងយល់អំពីស្ថានភាពផ្តៃស់បត ូ ពីបំណុលអា្ក្ក្់
គៅជាការពាបាលម្នុសសធ្ម្៌ វ ិញ។

1.1

គណនីអនក្ជំងឺ្ត្ូវដត្ពុំមានការធា រ៉ាប់រង
ឬអន ក្បង់្បាក្់ភាគីទីបីឯគទៀត្) និង

1.2

អន ក្ត្ំណាងអន ក្ជំងឺឬ្គួ ស្ថរ្ត្ូវដត្មានចំនួនឥណទន និង/ឬពិនទុឥ រ ិោបទអា្តា
គៅក្នុងចំនួនោ៉ាងទបបំផ្ុត្ទី 25
ននភាគរយននពិនទុឥណទនចំគ េះនីត្ិ វ ិធ្ីននការវាយត្នម្ៃ ឥណទនណា ដ លបានគ្បើ្បាស់;
និង

1.3

អន ក្ត្ំណាងអន ក្ជំងឺឬ្គួ ស្ថរ ដ លម្ិនបានគធ្វ ើការបង់ក្នុងអំ ុ ង 150 នែង ននចំណាត្់
គៅកាន់ទីភានក្់្រ្បម្ូ ល្បាក្់ជំ ក្់;

1.4

ទីភានក្់្រ្បម្ូ ល្បាក្់ជំ
និង/ឬ

1.5

អន ក្ត្ំណាងអន ក្ជំងឺ ឬ្គួ ស្ថរ ពុំមានគលខប័ណណសនត ិសុខ សងគ ម្ និង/ឬ
បានដែៃ ង្បកាសអាស័ោឋនោ៉ាង្ត្ឹម្្ត្ូវ គ ើម្បីសគ្ម្ចពនទុឥណទន។

ក្់ព័នធ (រ ួម្ទ ំងក្ម្ម វ ិធ្ីរ៉ាប់រង រោឋភិបាល

ក្់បានសគ្ម្ចថាអន ក្ត្ំណាងអន ក្ជំងឺ/្គួ ស្ថរគឺ ម្ិនអាចបង់;

គណនីទង
ំ អស់ដ លបានបញ្ជន
ូ ម្ក្វ ិញ ពីទីភានក្់្រ្បម្ូ ល្បាក្់ជំ ក្់ស្មាប់ចំណាត្់ម្តងគទៀត្
ពីបំណុលអា្ក្ក្់គៅ ជាការពាបាលម្នុសសធ្ម្៌នឹង្ត្ូវបានវាយត្នម្ៃ គោយ LLUCH
យក្ោឋនបុគគលិក្ វ ិក្័យប័្ត្ ម្ុននឹងចំណាត្់ថានក្់ស្ថរជាែម ីក្នុង្បព័នធនិងបណា
ណ ស្ថរគណនី
ម្នៃ ីគពទយ។

ការជូ ន ំណឹង ល់អនក្ជំងឺ

1.

កាលណាការសគ្ម្ចនូ វលក្ខ ណសម្បត្ត ិ្ត្ូវបានគធ្វ ើគ ើង លិខិត្បញ្ជជក្់អំពីស្ថានភាពននការសគ្ម្ច
នឹង្ត្ូវបានគផ្ាើរគៅ អន ក្ត្ំណាងអន ក្ជំងឺឬ្គួ ស្ថរ។
ស្ថានភាពននការសគ្ម្ចស្ថានភាពលិខិត្នឹងប្ាញក្តាតម្ួ យននក្តាតខាងគ្កាម្៖

1.1

ការអនុម្័ត្៖ លិខិត្នឹងប្ាញថាគណនី្ត្ូវបានអនុម្័ត្ ក្្ម្ិត្ននការអនុម្័ត្និង ចំនួន
ជាប់ជំ ក្់ោ៉ាងយូរ គោយអន ក្ជំងឺ។
ព័ត្៌មាននិងគសចក្ត ីដណ ំស្មាប់សក្ម្ម ភាពអន ក្ជំងឺត្បដនា ម្ណាម្ួ យក្៏នឹង្ត្ូវបានផ្ត ល់ផ្ង
ដ រ។

1.2

ការប ិគសធ្៖ ម្ូ លគហត្ុស្មាប់ការប ិគសធ្គុណសម្បត្ត ិ សំអាងគៅគលើ FAA
នឹង្ត្ូវបានពនយល់គៅអន ក្ជំងឺ។ ចំនួនជាប់ជំ ក្់យូរ របស់អនក្ជំងឺក្៏នឹងប្ាញ្បាប់ផ្ងដ រ។
ព័ត្៌មានទំ ក្់ទំនងនិងគសចក្ត ីដណ ំស្មាប់ការបង់ក្៏្ត្ូវបានផ្ត ល់ផ្ងដ រ។

ប្រគេទ៖

ហិរញ្ញ វត្ថុ

ការប្ររ់ប្រងហិរញ្ញវតថុ៖

CH-C-22

ប្រធានរទ៖ គោលនគោបាយជំនួយហិរញ្ញ វត្ថុ
ទំព័រ៖
12នន 14
____________________________________________________________________________________

1.3

H.

ក្ំពុងដត្រង់ចំ៖ អន ក្ោក្់ ក្យសុំនឹង្ត្ូវបានជ្មាប្បាប់ ថាគត្ើម្ូលគហត្ុអវី FAA
គឺម្ិនបានបញ្ច ប់។ ព័ត្៌មានជាប់ជំ ក្់ោ៉ាងយូរនឹង្ត្ូវបានជ្មាប្បាប់
និងគសន ើសុំថាព័ត្៌មាននឹងផ្ត ល់គៅកាន់ LLUCH គោយអន ក្ត្ំណាងអន ក្ជំងឺឬ្គួ ស្ថរ។

គគ្មាង ការបង់ដ លមានគុណសម្បត្ត ិ

1.

គៅគពលការសគ្ម្ចននការដែទ ំបញ្្ុេះត្នម្ៃ ្ត្ូវបានគធ្វ ើគ ើងគោយ LLUCH
អន ក្ជំងឺនឹងមានជគ្ម្ើសគ ើម្បីនឹងបង់ចំគ េះចំនួនជាប់ជំ ក្់យូរណា
ឬទ ំងអស់គៅក្នុងចំនួនននការបង់ទ ំង ុំម្ួយ ឬតាម្រយៈលក្ខ ខណឌននគគ្មាងការបង់មានគុណសម្បត្ត ិ
។

2.

LLUCH នឹងពិភាក្ានូ វជគ្ម្ើសគគ្មាងការជាម្ួ យអន ក្ជំងឺមានក្់ៗ ដ លគសន ើសុំគធ្វ ើការគរៀបចំ
ស្មាប់លក្ខ ខណឌននការបង់សង។ គគ្មាងការបង់នីម្ួយនឹង្ត្ូវបានគរៀបចំគោយសំអាងគៅគលើ
សម្ត្ា ភាពរបស់អនក្ជំងឺគ ើម្បីនឹងអនុវត្ត តាម្លក្ខ ខណឌននការបង់។
ជាគោលការណ៍ដណ ំទូគៅគគ្មាងការបង់នឹង្ត្ូវបានស្ថាប គ ើង
គ ើម្បីឲ្យមានចំនួនគពលម្ិនគលើសពី 12 តខគ ើយ។

3.

LLUCH នឹងចរចក្នុងជំគនឿលអ ជាម្ួ យអន ក្ជំងឺ; រ៉ាុតនត នឹងោានទាំនួលខុសត្រូវគែើមបីទទួ លលកខ ខណឌ
ម្នការរង់ផ្តល់គោយអា កជាំងឺ។ គៅកនចងត្ព្ឹរតិការណ៍តែល LLUCH និងអន ក្ជំងឺមានក្់ ៗ
ឬអន ក្ធា ម្ិនអាចោច់្ស្ថច់ចំគ េះក្ិចច្ពម្គ្ពៀងគ ើម្បីស្ថាប គគ្មាងននការបង់មានគុណសម្បត្ត ិ
្គប់្ោន់គទគ េះ ម្នៃ ីគពទយនឹងគ្បើរ ូបម្នត ពិពណ៌ ក្នុងនីត្ិ្ក្ម្សុខភាពនិងសុវត្ា ិភាព Health &
Safety Code មាត្តា 127400 (i) ទុកជាមូ លោឋនសត្មារ់តផ្នការការរង់។
“រគត្មាងការរង់សមគ រុផ្ល” មាន ន័យថាការរង់ត្រចាាំតខតែលមិនគលើសព្ីចាំនួន 10 ភារ
រយម្នត្បាក់ចាំណូលត្រសា ស្អរររស់អាកជាំងឺ សត្មារ់មួយតខ រ ួមទ ាំងការោរ់គែញពីការចយវាយជីវៈចំបាច់។
គ ើម្បីនឹងអនុវត្ត រ ូបម្នត “រគត្មាងការ រង់សមគ រុផ្ល” LLUCH
្ត្ូវដត្្បម្ូ លព័ត្៌មានអំពី្បាក្់ចំណូល្គួ ស្ថររបស់អនក្ជំងឺ និង “ការចាយ វាយជីវៈចាាំបាច់” កនចង
ការអនុគលាមជាមួ យនឹងនីរិត្កម។ LLUCH
នឹងគ្បើ្បាស់ទ្ម្ង់សតង់ោគ ើម្បី្បម្ូ លព័ត្៌មានដបបគ េះ។ អន ក្ជំងឺ
ឬអន ក្ធា មានក្់ៗដ លដសវ ងស្ថាប គគ្មាងការបង់គោយអនុវត្ត រ ូបម្នត
“រគត្មាងការរង់សមគ រុផ្ល” នឹងោក់រញ្ល
ូ ត្បាក់ចាំណូលនិងព្័រ៌មានការចាយវាយត្រចាាំត្រសា ស្អរ
ែូ ចតែលបានគសា ើសុាំគលើកតលងតរព្័រ៌មានគសា ើសុាំត្រូវបានលុះរង់គោយអា ករាំណាងររស់ LLUCH។

4.

ោមន្បាក្់ការនឹង្ត្ូវបានទម្ទរចំគ េះគណនីអនក្ជំងឺមានគុណសម្បត្ត ិស្មាប់អំ ុ ងគពលននគគ្មាង
ការបង់ណាម្ួ យ គរៀបចំគៅគ្កាម្ការផ្ត ល់របស់ FAP គ ើយ។

5.

កាលណាគគ្មាងការបង់្ត្ូវបានអនុម្័ត្គោយ LLUCH គហើយ
ការអាក្់ខាននឹងបង់្បាក្់ជំ ក្់ផ្ទនៗោ
ួ
ន ក្នុងអំ ុ ងគពល 90 ម្ែង នឹងររ់ទុកជាការព្ុាំគ្វ ើតាម
សនាចាំគ ុះរគត្មាងការបង់គហើយ។ ជាទំនួលខុស្ត្ូវរបស់អនក្ជំងឺ ឬអន ក្ធា
គ ើម្បីទំ ក្់ទំនងការ ិោល័យ ណិជជក្ម្ម អនក្ជំងឺរបស់ LLUCH ត្រសិន គរើកាលៈគទសៈផ្លៃស់រតរូ
គ ើយលកខ ខណឌរគត្មាងការរង់មិនអាចអនុវរត តាមបានគទគនាុះ។ រ៉ាុតនត
កនចងករណីម្នរគត្មាងការរង់ព្ុាំបានតាមសនា LLUCH
នឹងគធ្វ ើការ្បឹងដ្បងសម្គហត្ុផ្លគ ើម្បីទំ ក្់ទំនងអន ក្ត្ំណាងអន ក្ជំងឺឬ្គួ ស្ថរតាម្រយៈទូ រស័ពៃ
គហើយក្៏ផ្តល់នូវគសចក្ត ីជូន ំណឹង ននការពុំគធ្វ ើតាម្សនាោយលក្ខ ណ៍អក្សរផ្ងដ រ។
អន ក្ជំងឺនឹងមានឱកាសគ ើម្បីចរចម្ត ងគទៀត្ចំគ េះគគ្មាងការបង់ពនារគពល
គហើយអាចគធ្វ ើដបបគនេះបាន គោយទំ ក្់ទំនងអន ក្ត្ំណាងកា រ ិោល័យ ណិជជក្ម្ម អនក្ជំងឺ
ក្នុងអំ ុ ងគពល ប់បួន (14) ម្ែង រនាទរ់ព្ីកាលររ ិគច័ ទម្នគសចកត ីជូនែាំណឹងជាលាយលកខ ណ៍អកសរ ម្ន
រគត្មាងការរង់បានព្នារគ ើយព្ុាំគ្វ ើតាមសនា ។ ត្រសិនគរើអាកជាំងឺមិនបានគសា ើសុាំនឹងការចរចាស្អរ
ជាែា ីចាំគ ុះរគត្មាងការរង់ព្នារគព្លកនចងអាំ ុ ង គព្លែរ់រួនម្ែង (14) ម្ែង
រគត្មាងការបង់នឹង្ត្ូវបានរប់ទុក្ជាោមន ំគណើរការ
គហើយគណនីនឹងសា ិត្គៅគ្កាម្ការ្បម្ូ ល្បាក្់ជំ ក្់។

ប្រគេទ៖
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6.

I.

J.

តាម្ចំណូលចិត្ត
គគ្មាងការបង់ទ ំងអស់្ត្ូវដត្បាន ំគណើរការតាម្រយៈឈម ួញគផ្ៃ រ្បាក្់ឧបត្ា ម្ភគអ ិច្ត្ូនិចខា
ងគ្ៅ(Electronic Funds Transfer, EFT)។ ប៉ាុដនត គៅក្នុង្ពឹត្តិការណ៍ អន ក្ត្ំណាងអន ក្
ជំងឺឬ្គួ ស្ថរបានប្ាញថាគគមានបំណងបង់្បាក្់តាម្គគ្មាងបង់គោយម្ិនចំបាច់ឆៃងកា
ត្់ឈម ួញគផ្ៃ រ្បាក្់ EFTខាងគ្ៅLLUCH នឹង្បឹងដ្បស្ម្ួ ល
សំគណើដ លផ្ត ល់ឲ្យអន ក្ជំងឺបង់្បាក្់ដ ល្ត្ូវបានពនាជា្បាក្់សុទធ ដសក្លុយម្៉ាុននីអ័រឌ្ឺ
ឬកាត្ឥណទន។

ំ្ស្ថយជគមាៃេះ

1.

គៅក្នុង្ពឹត្តិការណ៍ដ លមានជគមាៃេះម្ួ យគក្ើត្គ ើង ក្់ព័នធគុណសម្បត្ត ិក្ម្ម វ ិធ្ីជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថុ
អន ក្ជំងឺអាចោក្់ ក្យបណតឹងត្វា៉ាជាោយលក្ខ ណ៍អក្សរស្មាប់ការវ ិនិចឆ័យម្ត ងគទៀត្ ជាម្ួ យ LLUCH។
បណតឹងត្វា៉ា
ជាោយលក្ខ ណ៍អក្សរ្ត្ូវដត្មាននូ វការពនយល់គពញគលញននជគមាៃេះនិង ំគណាេះស្ថររបស់អនក្ជំងឺស្មាប់
ការវ ិនិចឆ័យម្ត ងគទៀត្។ ឯក្ស្ថរបដនា ម្ ក្់ព័នធណាម្ួ យ ឬទង
ំ អស់
គ ើម្បីោំ្ទការទម្ទររបស់អនក្ជំងឺ្ត្ូវដត្ោក្់ភាជប់នឹងបណតឹងត្វា៉ាជាោយលក្ខ ណ៍អក្សរ។

2.

បណតឹងត្វា៉ាណាម្ួ យ ឬទ ំងអស់នឹង្ត្ូវយក្ម្ក្ពិនិត្យស្ថរគ ើង វ ិញ
គោយ យក្្បត្ិបត្ត ិននការ ិោល័យ ណិជជក្ម្ម អន ក្ជំងឺ។
យក្្បត្ិបត្ត ិ្ត្ូវដត្គិត្ពិចរណាគសចក្ត ីដែៃ ងការណ៍ននជគមាៃេះត្វា៉ាជាោយលក្ខ ណ៍អក្សរ
និងឯក្ស្ថរភាជប់ណាម្ួ យ។
ប ៃ ប់ពីបញ្ច ប់ការពិនិត្យម្ួ យគ ើង វ ិញនិងការទម្ទររបស់អនក្ជំងឺ យក្្បត្ិបត្ត ិនឹងផ្ត ល់ ល់អនក្ជំ
ងឺជាម្ួ យនឹងការសរគសរពនយល់អំពីការរក្គៈើញនិង និងការសគ្ម្ច។
ការសគ្ម្ចទ ំងអស់គោយ យក្្បត្ិបត្ត ិគឺជាការសគ្ម្ចចុងគ្កាយ។ ោមនបណតឹងត្វា៉ាបនត គទៀត្គ ើយ។

គសចក្ត ីជូន ំណឹងស្ថធារណៈ

1.

LLUCH គួ រដត្បិទគសចក្ត ីជូន ំណឹង្បាប់ ល់ស្ថធារណជនរបស់ FAP, FAA,

គសចក្ត ីសគងខ បភាស្ថសម្ញ្ញ និងគោលនគោបាយនន វ ិក្័យប័្ត្ និង ្បម្ូ ល្បាក្់ជំ ក្់។
គសចក្ត ីជូន ំណឹងគួ របិទគៅទីក្ដនៃ ងផ្ត ល់គសវាអន ក្ជំងឺក្នុង
និងអន ក្ជំងឺគ្ៅម្នៃ ីគពទយដ លមានម្នុសសគ្ចើនរបស់ LLUCH, រ ួម្ជាម្ួ យប៉ាុដនត ពុំមានក្្ម្ិត្ចំគ េះ
យក្ោឋនសគស្ត្គេះអាសនន ការ ិោល័យ វ ិក្័យប័្ត្ ទីក្ដនៃ ងោក្់បញ្្ល
ូ នូ វការពាបាលក្នុងម្នៃ ីគពទយ និង
ការចុេះគ្មេះពាបាលគ្ៅម្នៃ ីគពទយ ឬ ទីក្ដនៃ ងរបស់អនក្ជំងឺគ្ចើនរង់ចំឯគទៀត្របស់ LLUCH។
គសចក្ត ីជូន ំណឹងក្៏នឹង្ត្ូវបិទគៅទីក្ដនៃ ង
ដ លអន ក្ជំងឺអាចបង់ វ ិក្័យប័្ត្របស់គគ។
គសចក្ត ីជូន ំណឹងនឹងរ ួម្បញ្្ល
ូ ព័ត្៌មានទំ ក្់ទំនងអំពីរគបៀបដ លអន ក្ជំងឺអាចទទួ លបានព័ត្៌មានអំ
ពីជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថុ ក្៏ ូ ចជាគៅទីក្ដនៃ ងស្មាប់ជំនួយដបបគ េះ។
1.1

2.

គសចក្ត ីជូន ំណឹងទ ំងគនេះនឹង្ត្ូវបិទជាភាស្ថអង់គគៃ សនិងភាស្ថគអស៉ាាញនិងភាស្ថ
ូ ចដ លបានត្្ម្ូវក្នុងនីត្ិ្ក្ម្ IRC មា្តា 501(r)។

ឯគទៀត្

បដនា ម្គទៀត្ គោលនគោបាយជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថុ ការោក្់ ក្យសុំជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថុ
គសចក្ត ីសគងខ បភាស្ថស្ថម្ញ្ញ និង គោលនគោបាយ វ ិក្័យប័្ត្ និង
្បម្ូ លលុយជំ ក្់នឹងមានជូ នតាម្រយៈអនឡាញ គៅ
https://medical-center.lomalindahealth.org/financial-assistance#lluch។

3.
K.

សំគៅ្ក្ោសននឯក្ស្ថរបានគោងគៅគៅខាងគលើនឹង្ត្ូវបានគធ្វ ើឲ្យមានជូ នស្ថធារណៈ
្សបតាម្ការគសន ើសុំសម្គហុុផ្ល គោយម្ិនអស់លុយពីគៅគ ៉ា គ ើយ។ LLUCH
នឹងគឆៃ ើយត្បនឹងសំគណើដបបគ េះ តាម្រគបៀបោ៉ាងឆ្ប់រហ័ស។
របាយការណ៍ការដែទម្
ំ នុសសធ្ម្៌គពញគលញនិងការបង់្បាក្់បញ្្ុេះត្នម្ៃ

1.

LLUCH នឹងរយការណ៍អំពីការពាបាលម្នុសសធ្ម្៌
បានផ្ត ល់ក្នុងការអនុគោម្ជាម្ួ យនឹងក្ិចចត្្ម្ូវបទបញ្ជជននការ ិោល័យននការគ្ោងនិងការអភិវឌ្ឈន៍
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សុខភាពទូ ទ ំងរ ឋ (Office of Statewide Health Planning and Development, OSHPD)
ូ ចដ លមានគៅក្នុងគសៀវគៅក្ប
ួ នគណនី និងរបាយការណ៍ស្មាប់ម្នៃ ីរគពទយ (Accounting and
Reporting Manual for Hospitals) គបាេះពុម្ពគលើក្ទីពីរ។ គ ើម្បីអនុវត្ត តាម្បទបញ្ជជ LLUCH
នឹងរក្ាឯក្ស្ថរជាោយលក្ខ ណ៍អក្សរ ក្់ព័នធនឹងលក្ខ ណវ ិនិចឆ័យការពាបាលម្នុសសធ្ម្៌របស់ខល ួន
និងស្មាប់អនក្ជំងឺមានក្់ៗ LLUCH នឹងរក្ាឯក្ស្ថរោយលក្ខ ណ៍អក្សរ ក្់ព័នធនឹងការសគ្ម្ច
នូ វការពាបាលម្នុសសធ្ម្៌ទង
ំ អស់។ ូ ចដ លបានត្្ម្ូវគោយ OSHPD,
ការពាបាលម្នុសសធ្ម្៌បានផ្ត ល់ ល់អនក្ជំងឺ
នឹង្ត្ូវបានក្ត្់ទុក្គៅក្នុងការទរលុយពិត្្បាក្ ស្មាប់គសវាដ លបានគធ្វ ើគ ើង។

2.

LLUCH នឹងផ្តល់ OSHPD ជាម្ួ យសំគៅនន FAP
គនេះដ លមានរ ួម្ទ ំងគោលនគោបាយការពាបាលម្នុសសធ្ម្៌
និងការបង់នែៃ គសវាបានបញ្្ុេះគៅក្នុងឯក្ស្ថរដត្ម្ួ យ។ FAP ក្៏មាន៖ 1) គុណសម្បត្ត ិ និង
ទ្ម្ង់ការគុណសម្បត្ត ិទ ំងអស់ទ ំងអស់; 2)
ការោក្់ ក្យសុំប្ម្ួ ប្ងួ ម្សមាប់ការពាបាលម្នុសសធ្ម្៌គពញគលញ និងការបង់្បាក្់បញ្្ុេះត្នម្ៃ ; និង
3) ទ្ម្ង់ការពិនិត្យគ ើង វ ិញស្មាប់ទ ំងការពាបាលម្នុសសធ្ម្៌គពញគលញនិង ការបង់្បាក្់បញ្្ុេះត្នម្ៃ ។
ឯក្ស្ថរទ ំងគនេះនឹង្ត្ូវបានផ្ត ល់ ល់ OSHPD គរៀងរល់ឆ្នំ
ឬគៅគពលណាមានការផ្តៃស់បតរចំ
ូ បាច់្ត្ូវបានគធ្វ ើគ ើង។

L.

ក្តាតឯគទៀត្

1.

ភាពសមាងត្់ - វាត្រូវបានទទួ លស្អគល់ថារត្មូវការខាង ិរញញ វរថចរឺជា វ ិររត ផ្លទល់ខល ួនោ៉ាងគត្ៅនិងទន់ភៃន់
សត្មារ់អាកទទួ ល។ ភាព្សមាងរ់ម្នសាំគណើ
ព្័រ៌មាននិងការទទួ ល្បាក្់ឧបត្ា ម្ភនឹង្ត្ូវបានរក្ារទុក្ស្មាប់អស់អនក្ដ លដសវ ងរក្
ឬទទួ លជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថុ។
ការដណ ំននបុគគលិក្និងការគ្ជើសបុគគលិក្ដ លនឹងអនុវត្ត គោលនគោបាយគនេះនឹង្ត្ូវបានដណ ំគោ
យត្នម្ៃ ទ ំងគនេះ។

2.

ក្ិចចត្្ម្ូវជំគនឿលអ - LLUCH
គធ្វ ើការគរៀបចំស្មាប់ជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថុស្មាប់អនក្ជំងឺដ លមានគុណសម្បត្ត ិ្គប់្ោន់ដ លមានជំគនឿ
លអ និងពឹងដផ្អ ក្គៅគលើការពិត្ថា ព័ត្៌មានបានសំដ ងគោយអន ក្ត្ំណាងអន ក្ជំងឺឬ្គួ ស្ថរ
គឺគពញគលញនិង្ត្ឹម្្ត្ូវ។ ការផ្ត ល់ននជំនួយខាងហិរញ្ញ វត្ថុម្ិនលប់គចលនូ វសិទធិគធ្វ ើ វ ិក្័យប័្ត្
ទ ំងការគធ្វ ើ្ត្ ប់គៅគ្កាយនិងគៅគពលននគសវា ស្មាប់គសវាទ ំងអស់គៅគពលការគបាក្បនៃ ំ
ឬព័ត្៌មានម្ិន្ត្ូវបានផ្ត ល់គោយគចត្ គោយអន ក្ត្ំណាងអន ក្ជំងឺឬ្គួ ស្ថរ។ បដនា ម្គទៀត្ LLUCH
អភិរក្សឯក្សិទធិគ ើម្បីដសវ ងរក្ ំគណាេះ្ស្ថយ ដផ្ន ក្ខាងសុី វ ិល និងឧ្ក្ិ ឋ ក្ម្ម
ពីអនក្ត្ំណាងអន ក្ជំងឺនិង្គួ ស្ថរ ទង
ំ គ េះ ដ លបានផ្ត ល់ព័ត្៌មាន
ដក្ៃ ងបនៃ ំនិងខុសគោយគចត្ គ ើម្បីនឹងមានគុណសម្បត្ត ិ្គប់្ោន់ស្មាប់ LLUCH FAP។

3.

គោលនគោបាយឥណទននិងការ្បម្ូ ល្បាក្់ជំ ក្់ - LLUCH
បានស្ថាប គោលនគោបាយ វ ិក្័យប័្ត្
និងការ្បម្ូ ល្បាក្់ជំ ក្់ដ លមានជូ នតាម្រយៈអនឡាញគៅ

https://medical-center.lomalindahealth.org/financial-assistance#lluch
LLUCH។ សក្ម្ម ភាពទ ំងអស់គោយ LLUCH

ក្នុងការទទួ លបានព័ត្៌មានឥណទនទក្់ទងនឹងអន ក្ជំងឺ/ភាគីទទួ លខុស្ត្ូវ
ចំគ េះទីភានក្់្រ្បម្ូ ល្បាក្់ជំ ក្់ខាងគ្ៅ
្ត្ូវដត្មានការទូ ទត្់ជាម្ួ យនឹងគោលនគោបាយឥណទននិងការ្បម្ូ ល្បាក្់ជំ
បានអនុម្័ត្៖ គណក្មាមធ្ិការចត្់ដចងម្នៃ ីគពទយ; អគគ
អនុ្បធានជាន់ខពស់ននហិរញ្ញ វត្ថុ LLUCH

យក្្បត្ិបត្ត ិ LLUCH; អគគ

ក្់។

យក្្បត្ិបត្ត ិLLUCH;

