
ហិរញ្ញវត្ថុអ្នកជំង ឺ

សេចក្ដីេសងខេបអំពដីជំនួយ
សេចក្ដី េសងខេប ជាភាសាសាមញ្ញ

េំណួរេំខាន់ៗ ដែលបានស្លើយ៖

•  សតើសេវាកម្មអ្ដីខលលះដែល តតរូវបានត្របែណ្ដប?់

•  សតើ ខ្ថុំដាក់ពាក្យសេ្នើេុំជំនួយសដាយរសបៀបណា?

•  សតើនរណាមានេិទ្ិទទួលបាន ជំនួយ?

•  សតើ ដែនកំណត់ចំណូល្រឺប៉ុន្្ន?

•  ចុលះសបើខ្ថុ ំមិនបំសពញតាម ដែនកំណត់ចំណូលសនលះ?

•   សតើខ្ថុំអាច យកពាក្យសេ្នើេុំសែើម្បដីដាក់ពាក្យសេ្នើេុំសៅ

កដនលងណា?

4412299-519

Memorial Hermann Surgical Hospital  
First Colony 
សែើម្បដី ែឹងថាសតើ អ្នកមានេិទិ្ ទទួលបានជំនួយ ហិរញ្ញវត្ថុ, 
Medicaid, Medicare ឬកម្មវិធដី ស្្េងសទៀត និង េតមាប ់
ជំនួយេមា្្ត់ សដាយមិន្រិតថ្លក្នថុងការដាក់ពាក្យសេ្នើេុ ំ
ចូរទាក់ទងសៅកាន់៖

Patient Business Services 
Attention: Financial Assistance
16906 Southwest Freeway
Sugar Land, TX 77479

ទូរេ័ព្ទ៖ 281.243.1073 ឬ
281.243.1000, ជសតមើេទដី 9

ថ្ងៃេុតក៖ សមា៉្ង 8 តពឹក - 5 ល្្ច
ច័ន្ទ – តពហេ្បតិ៍៖ សមា៉្ង 8 តពឹក - 7 ល្្ច

កាលបរិសចឆេទកំដណ៖ ថ្ងៃទដី 1 ដខតុល ឆ្្ ំ2018

 

ច្បាប់ចមលងថនពាក្យសេ្នើេុំជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ សោលនសោបាយ 
េ្ដីពដីជំនួយ ហិរញ្ញវត្ថុ សេចក្ដី េសងខេប ជាភាសាសាមញ្ញ និង 
សោលនសោបាយ េ្ដីពដីការបង់តបាក់ និងការតបមូលតបាក់ 
មានជាភាសាអង់ស្រលេ សអេ្ប្៉ាញ និង ភាសា ស្្េងសទៀត 
ដែល បំសពញតាម លកខេខណ្ឌ ដែលបានសរៀបរាប់ 
សៅក្នថុងសោលនសោបាយ េ្ដីពដីជំនួយ ហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈ៖

•  ការទាក់ទង សៅដ្្នក ទទួលអ្នកជំងឺរបេ់មន្ទដីរសពទ្យ/ 
 ដ្្នកចុលះស្្្លះ

•  ការសៅទូរេ័ព្ទសៅកាន់ 281.243.1073 ឬ
 281.243.1000, ជសតមើេទដី 9

•  ការសេ្នើេុ ំពាក្យសេ្នើេុ ំតាមអ៊ីដម៉ល៖ 
 Attn: Financial Assistance
 16906 Southwest Freeway
 Sugar Land, TX 77479

•  ការទាញយកពាក្យសេ្នើេុំពដីស្រហទំព័រ Memorial 
Hermann Surgical Hospital First Colony៖ 
http://www.memorialhermannfirstcolony.com/
financial-assistance-program/

http://www.memorialhermannfirstcolony.com/financial-assistance-program/
http://www.memorialhermannfirstcolony.com/financial-assistance-program/


សោលការណ៍ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ (FAP)

សតើសេវាកម្មអ្ដីខលលះដែលតតរូវបានត្របែណ្ដប?់
សោលនសោបាយជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ (FAP) 
ត្របែណ្ដប់សលើសេវា េស្គ្្លះបន្្ន់  
និងសេវាសវជ្ជសា្េ្តចាំបាច់ ដែលតតរូវបាន្្តល់សៅ មន្ទដីរសពទ្យ 
Memorial Hermann Surgical Hospital First Colony ។

សោលនសោបាយ េ្ដីពដីជំនួយ ហិរញ្ញវត្ថុមិនត្របែណ្ដប់៖ 
សេវាដ្រក្សាេម្ផេ្េ សេវាកម្ម ដែល្្ល់សដាយ ត្ររូសពទ្យ  
និងអ្នក្្តល់សេវាស្្េងសទៀតដែលព្យាបាលអ្នក 
សៅមន្ទដីរសពទ្យ Memorial Hermann Surgical Hospital 
First Colony ប៉ុដន្តមិនតតរូវបានជួលសដាយមន្ទដីរសពទ្យ  
ឬអ្នក្្តល់សេវាដែលបង់វិក័យប័តត 
ដាច់សដាយដែកពដីមន្ទដីរសពទ្យេតមាប់សេវារបេ់ពួកស្រ

រសបៀបដាក់ពាក្យសេ្នើេុំ
សោលនសោបាយ េ្ដីពដីជំនួយ ហិរញ្ញវត្ថុ និង ពាក្យសេ្នើេុ ំអាច 
ទទួលបាន សដាយផ្្ល ់តាមរយៈអ៊ីដម៉ល តាមរយៈទូរេ័ព្ទ 
និង ពដី ស្រហទំព័រ Memorial Hermann Surgical 
Hospital First Colony ។ បំសពញពាក្យសេ្នើេុ ំ
រួមមាន ឯកសារដែលបានសេ្នើ និង ដាក់បញ្ជជូន សៅ 
ដ្្នកចុលះស្្្លះ/ដ្្នកទទួល អ្នកជំងឺរបេ់មន្ទដីរសពទ្យ ឬ សៅ 
អាេយដា្្ន ដែលមានសៅ ខាងសតកាយ ខិតប័ណ្ណសនលះ។

សតើនរណាដែលមានេិទ្ិទទួលបាន ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ?
ចំនួនថនជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ ដ្អែកសលើ ចំណូលរបេ់អ្នក 
ទំហំត្ររួសារ និង កតមិតភាពតកដីតកេហព័ន្។ 
អ្នកជំងឺដែលមាន ចំណូលត្ររួសារ 200% ថន កតមិត 
ភាពតកដីតក េហព័ន ្ឬ តិចជាងសនលះ អាច មានេិទិ្ 
ទទួលបាន ការបញ្ថុលះតថមល 100%។ អ្នកជំងឺដែលមាន 
ចំណូលត្ររួសារសលើេពដី 200% ថនកតមិតភាពតកដីតក 
េហព័ន ្អាច មានេិទិ្ ទទួលបានការបញ្ថុលះតថមល។

េូមសមើល ព័ត៌មានលមអែិត ក្នថុងសោលនសោបាយ សនលះសៅ៖ 
http://memorialhermannfirstcolony.com/
financial-assistance-program

អ្នក ជំងឺដែលមានេិទិ្ទទួលបាន នឹងមិន តតរូវបាន្រិតថ្ល 
េតមាប ់េស្គ្្លះបន្្ន់ ឬ សេវាដ្ទា ំចាំបាច់ដ្្នកសវជ្ជសា្េ្ត 
ស្្េងសតចើនជាង ចំនួនដែល តតរូវបង់ជាទូសៅ  ចំសពាលះអ្នក ជំង ឺ
ដែល មាន ធានរា៉្ប់រងសែើយ។

ទតមង ់ថនការកំណត់អត្តេញ្្ណរូបភាព ែូចខាងសតកាម 
អាច ទទួលយកបាន េតមាប់ភេ្តថុតាង ថនអត្តេញ្្ណ៖
•  ប័ណ្ណសបើកបរ ឬ ប័ណ្ណេមា្្ល់ខលលួន ដែល សចញសដាយរែ្ឋ
•  ប័ណ្ណេមា្្ល់ខលលួនេិេ្េ/និេ្េិត
•  លិខិត ល្ងដែន (េហរែ្ឋអាសមរិក ឬបរសទេ)
•  ឯកសារអសនត្រតបសវេន៍ េហរែ្ឋអាសមរិក
•  ប័ណ្ណេមា្្ល់ខលលួន ដែលសចញសដាយ កុងេ៊ុលបរសទេ
•  ប័ណ្ណឥណទាន (ដែលមានរូប្ត)

សោលការណ៍ដណនំ េ្ដីពដី ភាពតកដីតកឆ្្ ំ2019

បុ្រ្គលដែលសៅក្នថុង 
តកុមត្ររួសារ/ត្ររួសារ

1

2

3

4

5

6

7

8

ចំណូល 
ក្នថុងមួយឆ្្ំ

$12,490

$16,910

$21,330

$25,750

$30,170

$34,590

$39,010

$43,430

Memorial Hermann Surgical Hospital First Colony 

្្ល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ ែល ់អ្នកជំងឺដែលមានេិទិ្ទទួលបាន 

ដ្អែកសលើ ចំណូល ទំហំត្ររួសារ និង កតមិតភាពតកដីតកេហព័ន ្

េតមាប ់សេវាដ្ទាំចាំបាច់ ដ្្នកសវជ្ជសា្េ្ត សៅ មន្ទដីរសពទ្យ 
ឬបន្្ន់ដែលបញ្ថុលះតថមលសដាយដ្្នក ឬសពញសលញ។ 

អ្នកជំង ឺដែលដេ្ងរក ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ តតរូវ ដាក់ពាក្យសេ្នើេុ ំ
កម្មវិធដី ដែល តតរូវបានេសងខេបសៅក្នថុងឯកសារសនលះ។

ដែនកំណត់តបាក់ចំណូល
កតាត្មួយដែលនំឱ្យមានេិទិ្ទទួលបាន្រ ឺចំណូលដ្អែកសលើ 
តារាងខាងសតកាម៖ 

េតមាប់តកុមត្ររួសារ/ត្ររួសារដែលមានមនុេ្េសតចើនជាង 8 នក់៖ 
បដន្មចំនួន $ 4,420 េតមាប់មនុេ្េមា្្ក់ៗដ្មសទៀត។

http://memorialhermannfirstcolony.com/financial-assistance-program
http://memorialhermannfirstcolony.com/financial-assistance-program

