ບ ົດສະຫຼຸ ບໃນພາສາທີ່ ເຂົົ້າໃຈງາຍ
ີ່
ນະໂຍບາຍການຊວ
ີ່ ຍເຫຼືອດາົ້ ນການເງິນສາລ ັບຄ ົນເຈັບ (Financial Assistance Policy, FAP):

Loma Linda University Children’s Hospital (“ LLUCH”) ແມນສ
ີ່ ວ
ີ່ ນໜີ່ ງຂອງອ ົງການທີ່ ມຄວາມເຊຼືີ່ ອສ ັດ
ທາເປັນພຼືົ້ນຖານຫ ັກ ຊີ່ ງມຼຸງໝ
ັ ົ້ ີ່ ຈະສະໜອງຕອບຕີ່ ຄວາມຕອ
ີ່ ນທ
ົ້ ງການດາົ້ ນການເບິີ່ ງແຍງສຼຸຂະພາບຂອງຄ ົນເຈັບໃນ
ເຂດພຼືົ້ນທີ່ ໃຫບ
ົ້ ລິການຂອງພວກເຮົາ. ພາລະໜາົ້ ທີ່ ຂອງ LLUCH ແມນ
ີ່ “ເພຼືີ່ ອສຼືບຕີ່ ການບາບ ັດຮ ັກສາຂອງອ ົງພະ
ເຢຊູ ແລະເພຼືີ່ ອເຮັດໃຫມ
ສ
ົ້ ະນຼຸດສ ົມບູນ.” ພາລະໜາົ້ ທີ່ ຂອງ LLUCH ແມນໄດ
ີ່
ົ້ ະແດງອອກໃຫເົ້ ຫັ ນຢາີ່ ງຈະແຈງົ້
ຜາີ່ ນ ໂຄງການ FAP. ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບທາອິດແລະສູງສຼຸດຂອງ LLUCH ແມນການເບິີ່
ງວາີ່ ຄ ົນເຈັບທັງຫາຍ
ີ່
ໄດຮ
ົ້ ັບການເບິີ່ງແຍງຮ ັກສາທາງການແພດດວ
ົ້ ຍຄວາມເມດຕາ, ຢາີ່ ງກ ົງຕີ່ ເວລາ, ແລະເໝາະສ ົມ ໂດຍຄານງເຖິງ
ຄວາມເປັນສວ
ີ່ ນຕ ົວ, ກຽດສ ັກສ, ແລະຄວາມຍິນຍອມຂອງຄ ົນເຈັບ.
ພວກເຮົາອຼຸທິດຕ ົນເພຼືີ່ອຮ ັບປະກ ັນວາີ່ ຄວາມເມດຕາ, ຄຼຸນນະພາບການເບິີ່ ງແຍງແມນມ
ຼຸ ຄ ົນ, ໂດຍບີ່ ຄານງ
ີ່ ໃຫແ
ົ້ ກທ
ີ່ ກ
ເຖິງ ຄວາມສາມາດໃນການຈາຍຂອງພວກເຂົ
າ. ໂຄງການ FAP
ີ່

ຂອງ LLUCH ຊວ
ີ່ ຍເຮັດໃຫກ
ົ້ ານບລິການທີ່

ົ້ ມນລວມເຖິ
ຈາເປັນໃນທາງການແພດມໃຫແ
ງ ຜູຄ
ົ້ ກສ
ີ່ ະມາຊິກໃນຊຼຸມຊ ົນຂອງຕ ົນ. ນແ
ີ່
ົ້ ົນທີ່ ບີ່ ມປະກ ັນສຼຸຂະພາບ ແລະ
ບີ່ ສາມາດຈາຍໃບບິ
ນຂອງໂຮງໝ, ເຊັີ່ ນດຽວກ ັບ ບ ັນດາຄ ົນເຈັບທີ່ ມປະກ ັນພ ັຍແຕບ
ວ
ີ່
ີ່ ີ່ ສາມາດຈາຍບາງສ
ີ່
ີ່ ນຂອງ
ົ້ ຢູກ
ໃບບິນທີ່ ບີ່ ຢູພ
ີ່ າຍໃຕກ
ົ້ ານຄຼຸມ
ົ້ ຄອງຂອງປະກ ັນ. ໂດຍຂນ
ີ່ ັບສະພາບການຕາີ່ ງໆ, ລາຍໄດ ົ້ ແລະຂະໜາດຄອບຄ ົວ,
ຄ ົນເຈັບບາງຄ ົນຈະບີ່ ຈາເປັນຕອ
າີ່ ບລິການ; ຄ ົນອຼືີ່ນໆ ອາດຖຼືກຂໃຫຈ
າີ່ ບາງສວ
ົ້ ງຈາຍຄ
ີ່
ົ້ າຍຄ
ີ່
ີ່ ນ.
ໃຜມສິດເໝາະສ ົມ?
ບ ັນດາຄ ົນເຈັບຜູທ
ົ້ ີ່ ຄອບຄ ົວຂອງເຂົາມລາຍໄດ ົ້ 350% ຫຼື ໜອ
ົ້ ຍກວາີ່ ນນັ ົ້ ຕາມລະດ ັບຄວາມທຼຸກຍາກທີ່ ຣ ັຖບານ
ກາງການ ົດໄວ ົ້ ອາດມສິດເໝາະສ ົມທີ່ ຈະໄດຮ
ົ້ ັບການຊວ
ີ່ ຍເຫຼືອຜາີ່ ນ LLUCH. ການເບິີ່ ງແຍງຮ ັກສາໂດຍບີ່ ເສັ ຽຄາີ່
ແມນມ
ີ່ ໃຫແ
ົ້ ກຄ
ີ່ ົນເຈັບທີ່ ບີ່ ມປະກ ັນພ ັຍຊີ່ ງຄອບຄ ົວຂອງເຂົາມລາຍໄດ ົ້ 200% ຫຼືໜອ
ົ້ ຍກວາີ່ ນນັ ົ້ ຕາມລະດ ັບຄວາມ
ທຼຸກຍາກທີ່ ຣ ັຖບານກາງການ ົດໄວ.ົ້ ການຫຼຸ ດລາຄາບາງສວ
ີ່ ນແມນມ
ີ່ ໃຫແ
ົ້ ກບ
ີ່ ັນດາຄ ົນເຈັບທີ່ ມ ແລະບີ່ ມປະກ ັນພ ັຍ ທີ່
ມລາຍໄດລ
ົ້ ະຫວາີ່ ງ 201% ຫາ 350% ຂອງລະດ ັບຄວາມທຼຸກຍາກທີ່ ຣ ັຖບານກາງການ ົດໄວ.ົ້
ເນຼືີ່ ອງຈາກວາີ່ ມນຈະເປັ
ນປະໂຫຍດຕີ່ ທາີ່ ນ, ຖາົ້ ວາີ່ ທາີ່ ນບີ່ ມປະກ ັນພ ັຍ, ພວກເຮົາຂໃຫທ
ັ
ັ ຂ
ົ້ າີ່ ນສະໝກ
Medi-Cal. ຖາົ້ ວາີ່ ທາີ່ ນກາລ ັງຮ ັບບລິການຢູທ
ກ
ັ ົ້
ັ
ີ່ ີ່ LLUCH, ພວກເຮົາສາມາດຊວ
ີ່ ຍທາີ່ ນໄດກ
ົ້ ັບຂນຕອນການສະໝ
ຂ Medi-Cal. ໃນລະຫວາີ່ ງການລ ົງທະບຽນແບບເປດ, ທາີ່ ນສາມາດຂຮ ັບປະກ ັນພ ັຍຄຼຸມ
ົ້ ຄອງໄດພ
ົ້ າຍໃຕ ົ້

Covered California.

ບ ົດສະຫຼຸ ບໃນພາສາທີ່ ເຂົົ້າໃຈງາຍ
ີ່
ມຫຍ ັງແດທ
ີ່ ີ່ ຢູພ
ີ່ າຍໃຕກ
ົ້ ານຄຼຸມ
ົ້ ຄອງຂອງ FAP?
ໂຄງການ FAP ຄຼຸມ
ົ້ ຄອງການບລິການເບິີ່ ງແຍງສຼຸຂະພາບທີ່ ຈາເປັນໃນທາງການແພດແລະສຼຸກເສນ ຊີ່ ງຈ ັດຫາໃຫທ
ົ້ ີ່

LLUCH. ການບລິການແມນຈ
ີ່ າເປັນໃນທາງການແພດເມຼືີ່ ອມເຫດຜ ົນສ ົມຄວນ ແລະຈາເປັນເພຼືີ່ ອປົກປອ
ົ້ ງຊວິດ,
ເພຼືີ່ ອປອ
ົ້ ງກ ັນການເຈັບທີ່ ສາຄ ັນ ຫຼື ປົ້ອງກ ັນຄວາມພິການທີ່ ສາຄ ັນ, ຫຼື ເພຼືີ່ ອບ ັນເທົ າຄວາມເຈັບປວດຮຼຸນແຮງ. ການ
ບລິການທີ່ ບີ່ ລວມຢູໃີ່ ນຄາອະທິບາຍນ ົ້ ໄດແ
ົ້ ກ ີ່ ການບລິການສະເພາະຊີ່ ງສາມາດບາບ ັດຮ ັກສາໄດຢ
ົ້ າີ່ ງມ ປະສິດທິ
ພາບໃນທາງການແພດດວ
ົ້ ຍວິທການອຼືີ່ ນ. ຍ ົກຕ ົວຢາີ່ ງ ແມນ:
ີ່ 1) ການບລິການດາົ້ ນຄວາມງາມ ແລະ/ຫຼື ການຜາີ່
ຕ ັດເສມຄວາມງາມ; 2) ການບລິການເຮັດໝນ
ັ ; 3) ການແກໄົ້ ຂສາຍຕາ; 4) ການບາບ ັດຮ ັກສາດວ
ົ້ ຍລ ັງສໂປຣຕອນ;

5) ການຮ ັກສາໂດຍໃຊຫ
ົ້ ນ
ີ່ຼຸ ຍ ົນຊວ
ີ່ ຍ; 6) ອຼຸປະກອນເສມຮາີ່ ງກາຍ/ອຼຸປະກອນທຽມ; 7) ການຖຼືພາແທນ; ຫຼື 8)
ການບລິການອຼືີ່ ນໆ ທີ່ ເຮັດເພຼືີ່ ອຄວາມສະດວກ ແລະ/ຫຼື ຄວາມສະບາຍຂອງຄ ົນເຈັບເປັນຫ ັກ.
ໂຄງການ FAP ນາໃຊບ
ົ ຂອງ
ົ້ ີ່ ໄດກ
ົ້ ັບການບລິການຈາກແພດໝທີ່ ໃຫບ
ົ້ ລິການຢູທ
ີ່ ີ່ LLUCH. ລາຍຊຼືີ່ ທັງໝດ
ົ້ າມາດເບິີ່ ງໄດທ
ຜູໃົ້ ຫບ
ົ້ ລິການທີ່ ບີ່ ຢູໃີ່ ນການຄຼຸມ
ົ້ ຄອງພາຍໃຕນ
ົ້ ະໂຍບາຍນສ
ົ້ ີ່

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

ຈານວນເງິນທີ່ ຮຽກເກັບໂດຍທົີ່ ວໄປ (Amounts Generally Billed, AGB) ແມນຫຍ
ັງ?
ີ່
ບຼຸກຄ ົນທີ່ ມສິດໄດຮ
ົ້ ັບ FAP ຈະບີ່ ຖຼືກຮຽກເກັບເງິນຫາຍກວາີ່ ອ ັດຕາຂອງ Medicare ສາລ ັບການເບິີ່ງແຍງແບບ
ສຼຸກເສນ ຫຼື ການເບິີ່ ງແຍງທີ່ ຈາເປັນໃນທາງການແພດອຼືີ່ ນໆ.
ວິທການສະໝກ
ັ :
ໃບສະໝກ
ັ FAP ແມນມ
ັ ມຢູທ
ີ່ ໃຫແ
ົ້ ກຄ
ີ່ ົນເຈັບທຼຸກຄ ົນໂດຍບີ່ ເສັ ຽຄາີ່ . ໃບສະໝກ
ີ່ າງອອນໄລນທ
໌ ີ່

https://medical-center.lomalindahealth.org/financial-assistance#lluch. ສາລ ັບສາເນົາເຈັຽົ້ , ກະຣຼຸນາຖາມ
ທີ່ ພະແນກ ລ ົງທະບຽນແລະຮ ັບຄ ົນເຈັບ ທີ່ ຢູໃີ່ ນສະຖານທີ່ ນນັ ົ້ .
ົ້ ນ
ຂຂມ
ູ ໂຄງການທາງອິເລັ ກໂຕຣນິກ:
ົ້ ນ
ສາເນົາຂມ
ູ ໂຄງການແບບອິເລັ ກໂຕຣນິກແມນມ
ີ່ ໃຫໂ
ົ້ ດຍທາງອເມວ ເມຼືີ່ ອຮອ
ົ້ ງຂ. ໂທຣ (909) 558-8613 ເພຼືີ່ ອ
ົ້ ນ
ົ້ ນ
ຮອ
ູ ທີ່ ຢູອ
ູ ໃຫ.ົ້
ົ້ ງຂເອົ າສາເນົາອິເລັ ກໂຕຣນິກ. ເມຼືີ່ ອໂທຣໄປ ກະຣຼຸນາຕຽມພອ
ົ້ ມໃນການໃຫຂ
ົ້ ມ
ີ່ ເມວທີ່ ຈະສີ່ງົ ຂມ

ບ ົດສະຫຼຸ ບໃນພາສາທີ່ ເຂົົ້າໃຈງາຍ
ີ່
ົ້ ນ
ໄປຂເອົ າຂມ
ູ ໂຄງການດວ
ົ້ ຍຕ ົນເອງ:
ົ້ ນ
ຂມ
ູ ໂຄງການແມນມ
ີ່ ໃຫທ
ົ້ ີ່ ພະແນກລ ົງທະບຽນແລະຮ ັບຄ ົນເຈັບຕະຫອດທົີ່ ວສະຖານພະຍາບານ.
ົ້ ນ
ຂຂມ
ູ ໂຄງການ ຫຼື ການຊວ
ີ່ ຍເຫຼືອໂດຍທາງໂທຣະສ ັບ:
ົ້ ນ
ເຈົາົ້ ໜາົ້ ທີ່ ຊວ
ູ , ພິຈາລະນາການມສິດເໝາະສ ົມ
ີ່ ຍເຫຼືອດາົ້ ນການເງິນແມນພ
ີ່ ອ
ົ້ ມຊວ
ີ່ ຍເຫຼືອທາງໂທຣະສ ັບເພຼືີ່ອໃຫຂ
ົ້ ມ
ສາລ ັບໂຄງການ FAP, ແລະຊວ
ັ ຂ FAP. ເຈົາົ້ ໜາົ້ ທີ່ ທີ່ ປກສາສາມາດຕິດຕີ່ ໄດທ
ີ່ ຍຄ ົນເຈັບໃນການສະໝກ
ົ້
ເບໂທຣ: (909) 558-8613, ວ ັນຈ ັນ – ວ ັນສຼຸກ, 7:30 ໂມງເຊົົ້ າ – 4:00 ໂມງບາີ່ ຍ.
ົ້ ນ
ຂຂມ
ູ ໂຄງການໂດຍທາງໄປສະນສະຫະຣ ັຖ:
ົ້ ນ
ົ້ ນ
ຄ ົນເຈັບສາມາດຮອ
ູ ໂຄງການໄດທ
ູ ໄປທີ່ :
ົ້ ງຂຂມ
ົ້ າງໄປສະນ. ສີ່ງົ ຈ ົດໝາຍຂຂມ
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ພາສາອຼືີ່ ນໆ:
ສາເນົາຂອງ FAP, ຟອມສະໝກ
ແມນມ
ັ FAP, ແລະ ບ ົດສະຫຼຸ ບໃນພາສາທີ່ ເຂົົ້າໃຈງາຍ
ີ່
ີ່ ໃຫໃົ້ ນພາສາອ ັງກິດ
ົ້ ນ
ແລະພາສາສະເປນ. ພາສາອຼືີ່ ນໆ ກອາດມໃຫເົ້ ຊັີ່ ນກ ັນ. ສາລ ັບຂມ
ູ ເພີ່ ມເຕມ, ໂທຣ (909) 558-8613 ຫຼື ຂເວົົ້າ
ກ ັບເຈົາົ້ ໜາົ້ ທີ່ ຊວ
ີ່ ຍເຫຼືອດາົ້ ນການເງິນ.

