សេចក្ត ីេសខេ បក្នុខភាសាេមញ្ញ

សោលនសោបាយជំនួយហរិ ញញ្ញវត្ថុេម្រាប់អ្នក្ជំខឺរ(Patient

Financial Assistance Policy, FAP)៖

Loma Linda University Children’s Hospital (“LLUCH”) គឺជាអង្គ ការផ្អែ កទៅទ ើជំទ ឿមួ យ
ផ្ែ ខិតខំបំទេញតាមតម្មូវការខាង្ការផ្ែទ ំសុខភាេរបស់អនកជំង្ឺ ទៅកនុង្តំប ់ទសវាន ភូ មិសាស្តសររបស់ទយើង្។
ទបសកកមម របស់ LLUCH គឺ “ទែើមបីប រ ូ វការអសេវ អាយទម្ោសទ

ោះរបស់ម្េោះទយសូ វម្គីសទ

ិង្

ទែើមបីទ្វ ើបុរសរ ួចេីោបកមម ។” ទបសកកមម របស់ LLUCH គឺម្តូវោ បង្ហាញសំផ្ែង្តាមរយៈ FAP ទ ោះ។
ទំ ួ ខុសម្តូវចមបង្ ង្
ិ សំខា ់បំអុតរបស់ LLUCH គឺទែើមបីទ្វ ើយ៉ាង្ណាថាអន កជំង្ឺរបស់ខល ួ
ទទួ
ូ វការផ្ែទខា
ំ ង្ទវជជ សាស្តសរទោយអាណិតទមតារ ទ ់ទេ ទវ
ិង្ ម្តឹមម្តូវ ទោយការគិតែ ់ការសម្ងាត់
ភាេនែៃ ែនរូ ង្
ិ ការអ ុញ្ញាតជម្ម្ងបម្ោប់ របស់អនកជំង្។ឺ
ទយើង្ខ្ុំទបរ ជាាចិតរ ធានាថា ការផ្ែទ ំទោយអាណិតទមតារ
ិង្ ម្ង គុណភាេ ម្តូវោ អរ ់ជូ ជ ម្គប់រ ូប
ទោយមិ ម្ង ម្បកា ់ចំទ ោះសមតថ ភាេន ការ បង្់ម្ោក់របស់េួកទគទ ើយ។ FAP របស់ LLUCH
ជួ យទ្វ ើឲ្យទសវាទវជជ សាស្តសរចំោច់ ម្ង ជូ សម្ងជិកន សហគម ៍របស់ខល ួ ។
ទ ោះម្ង រ ួមទ ំង្ម្បជាេ រែឋ ផ្ែ គ្មម ការធានារ៉ាប់រង្សុខភាេ ង្
ិ មិ អាចបង្់ វ ិក័យបម្តម ទ ីរទេទយ
ក៏ែូចជាអន កជំង្ឺផ្ែ ម្ង ការធានារ៉ាប់រង្ ប៉ាុផ្ រ មិ អាចបង្់ចំផ្ណកន វ ិក័យបម្តរបស់េួកទគ
ផ្ែ មិ ម្តូវោ រ៉ាប់រង្ ទោយការធានារ៉ាប់រង្អង្ផ្ែរ។ អាម្ស៍យទ ើកា ៈទទសៈនានាែូ ចជា ម្ោក់ចំណូ
ទំហុំន ម្គួ សារ អន កជំង្ឺខៃោះ ឹង្មិ តម្មូវឲ្យបង្់ម្ោក់សម្ម្ងប់ទសវា; រ ីឯខៃ ោះទទៀត
ម្បផ្ហ
ង្
ឹ ម្តូវោ ទសន ើសុំឲ្យទ្វ ើការបង្់ផ្តមួ យចំផ្ណកប៉ាុទណា
ណ ោះ។
សត្ើអ្នក្ណាានលក្េ ណេមបត្ត ិ?
អន កជំង្ឺផ្ែ ម្ោក់ចំណូ ម្គួ សាររបស់ខល ួ ម្ង ចំ ួ 350% ឬ
តិចជាង្ទគ្ម ការណ៍ផ្ណនាំន ទ ិទទភាេកម្មិតសហេ័ ធ អាចម្ង
កខ ណសមបតរ ិសម្ម្ងប់ជំ ួ យតាមរយៈ
LLUCH។ ការេាោ ទោយមិ អស់ ុយ គឺម្ង ជូ សម្ម្ងប់អនកជំង្ឺផ្ែ គ្មម ការធានារ៉ាប់រង្
ផ្ែ ម្គួ សាររបស់ខល ួ ម្ង ម្ោក់ចំណូ 200% ឬ តិចជាង្ទគ្ម ការណ៍ផ្ណនាំន ទ ិទទភាេកម្មិតសហេ័ ធ ។
ការបញ្ុោះតនមៃ ខៃោះគឺម្ង ជូ សម្ម្ងប់អនកជំង្ឺផ្ែ ម្ង ការធានារ៉ាប់រង្ ង្
ិ គ្មម ការធានារ៉ាប់រង្
ម្ង ម្ោក់ចំណូ រវាង្ 201% ិង្ 350% ឬ តិចជាង្ទគ្ម ការណ៍ផ្ណនាំន ទ ិទទភាេកម្មិតសហេ័ ធ ។
ទម្

ោះវា ឹង្ម្ង ម្បទយជ ែ
៍
់ទ

ម្បសិ ទបើទ

កអន កគ្មម ការធានារ៉ាប់រង្។ ម្បសិ ទបើទ

ទយើង្ខ្ុំអាចជួ យទ
ទ

កអន ក ទយើង្ខ្ុំទសន ើសុំទ

កអន កចំទ

ោះែំទណើរការន ការោក់

កអន កឲ្យោក់

កយសុំ Medi-Cal

កអន កកំេុង្ផ្តម្ង ទសវា ម្តូវោ អរ ់ឲ្យទៅ LLUCH,
កយសុំ Medi-Cal។ កនុង្អំ ុ ង្ទេ ទបើកឲ្យចុោះទ្មោះ

កអន កអាចទទួ ការរ៉ាប់រង្ទៅទម្កាមកមម វ ិ្ី Covered

California។

សត្ើក្មម វ ញធីរFAPររ៉ាប់ិខអ្វ ីខ្លះ?
កមម វ ិ្ី FAP រ៉ាប់រង្ទសវាទវជជ សាស្តសរចំោច់ ិង្ សទស្តង្ហគោះអាស ន អរ ់ឲ្យទៅ LLUCH។
ទសវាមួ យគឺជាទសវាទវជជ សាស្តសរចំោច់ទៅទេ ផ្ែ វាសមទហតុអ
ង្
ិ ចំោច់ទែើមបីការ រជី វ ិត
ទែើមបីទប់សាាត់ជំង្ឺ្ា ់្ារ ឬ អសមតថ ភាេសំខា ់ៗ ឬ ទែើមបីសម្ម្ង
ូ វការឈឺចប់ខាៃំង្។
មិ រប់បញ្ ូ
័យ យ
ិ មទ ោះ គឺជាទសវាេិទសស
ទៅកផ្ ៃ ង្ណាផ្ែ ម្ង ការេាោ ចំោច់ម្បកបទោយម្បសិទធិភាេទអសង្ទទៀត ផ្ែ ម្ង ជូ ទនាោះទ ើយ។
ឧទហរណ៍រ ួមម្ង ៖ 1) ទសវាវោះកាត់សំអិតសំអាង្ខល ួ
ង្
ិ /ឬផ្កសមឆ សស; 2) ទសវាភាេគ្មម កូ ; 3) ការផ្កផ្ភន ក; 4)
ការេាោ ទម្បើម្បូែ ; 5) ីតិ វ ិ្ីរ៉ា ូបត; 6) ទម្គឿង្អវៈយវៈ រណប/សបប ិមិតរជំ ួ ស; 7) ម្ង គភ៌ជំ ួ ស; ឬ 8)
ទសវាឯទទៀតផ្ែ សំខា ស
់ ម្ម្ងប់ផាសុខភាេន អន កជំង្ឺ ង្
ិ /ឬភាេង្ហយម្សួ ន អន កជំង្។ឺ កមម វ ិ្ី FAP
គ្មម អ ុវតរ ៍ចំទ ោះទសវាទវជជ បណឌិត អរ ់ឲ្យទៅ LLUCH ទ ើយ។ បញជ ីទេញទ ញន អន កអរ ់ទសវា មិ
រ៉ាប់រង្ទៅទម្កាមទគ្ម
ទយោយទ ោះ អាចរកោ ទៅទគហទំេ័រ

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

សេចក្ត ីេសខេ បក្នុខភាសាេមញ្ញ

ចំនួនរវ ញក្័យបម្រត្ទាលុយទូ សៅរ(Amounts

Generally Billed, AGB)?

បុគគ ផ្ែ ម្ង
កខ ណសមបតរ ិ ឹង្ FAP ង្
ឹ មិ ម្តូវោ ទ យ
ុ ទ ើសេីចំ ួ អាម្តា Medicare
សម្ម្ងប់ការេាោ សទស្តង្ហគោះអាស ន ឬ ទវជជ សាស្តសរចំោច់ឯទទៀតទ ើយ។
ិសបៀបដាក្់ពាក្យេុំ៖
ការោក់

កយសុំ FAP គឺម្ង ជូ ចំទ

ោះអន កជំង្ឺម្គប់រ ូបទោយមិ អស់ ុយ។ ម្ង ជូ តាមរយៈអ ឡាញទៅ

https://medical-center.lomalindahealth.org/financial-assistance#lluch ។
សម្ម្ងប់សំទៅជាស ៃ ឹកម្កោស ចូ រសុំមកផ្អន កទទួ អន កជំង្ឺ

ង្
ិ ការចុោះទ្មោះ សថ ិតទៅកនុង្ម ទ ីរ។

សេនើេុំព័ត្៌ានននក្មម វ ញធីតាមសអ្ឡិចម្រត្ូនិច៖
សំទៅជាទអ ិចម្តូ ិចន េ័ត៌ម្ង កមម វ ិ្ី ម្ង ជូ តាមរយៈអុីផ្ម អរ ់ជូ តាមសំទណើ។ ទូ រស័េទទៅទ ខ
(951) 290-4228 ទែើមបីទសន ើសុំសំទៅជាទអ ិចម្តូ ិច។ សូ មទម្តៀមខល ួ ទែើមបី ឹង្អរ ់អាស័យោឋ អុីផ្ម
ទែើមបីឲ្យទគអាចទអាើរេ័ត៌ម្ង ទៅទេ ទ កអន កទូ រស័េទទសន ើសុំ។
ទទួ លបានព័ត្៌ានននក្មម វ ញធីសដាយផ្ទាល់៖
េ័ត៌ម្ង ន កមម វ ិ្ីគឺម្ង ជូ ទៅផ្អន កទទួ អន កជំង្ឺ

ិង្ការចុោះទ្មោះ ទូ ទ ំង្ប រ ិកាខសម្ងារៈ។

សេនើេុំព័ត្៌ានននក្មម វ ញធីរឬរជំនួយតាមទូ ិេ័ពា៖
បុគគ ិកជំ ួ យការហ រ ិញា វតថុគឺម្ង ជូ តាមរយៈទូ រស័េទ ទែើមបីអរ ់ជាេ័ត៌ម្ង សទម្មច កខ ណសមបតរ ិ
ង្
ិ ជួ យអន កជំង្ឺម្ងនក់ោក់ កយសុំសម្ម្ងប់ FAP។ ទ កអន កអាចទំនាក់ទំ ង្អន កអរ ់ឱវាទ ទ ខ៖
(951) 290-4228, នែា ច័ ទ – នែា សុម្ក, 7:30 ម្េឹក – 4:00 ា ច

FAP,

សេនើេុំព័ត្៌ានននក្មម វ ញធីរតាមិយៈេំបុម្រត្នម្របេណីយ៍រU.S.៖
អន កជំង្ឺអាចទសន ើ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, ង្
ិ ទសចកខ ីសទង្ខ បភាសាសមញា
គឺម្ង ជូ កនុង្ភាសាអង្់ទគៃ ស ិង្ភាសាទអសប៉ាញ។ ភាសាែនទទទៀតក៏ម្ង ជូ អង្ផ្ែរ។ សម្ម្ងប់េ័ត៌ម្ង បផ្ ថ ម
សូ មទូ រស័េទទៅទ ខ (951) 290-4228 ឬ ិយយជាមួ យសម្ងជិកបុគគ ិកជំ ួ យការហ រ ិញា វតថុណាម្ងនក់។

