
[Hospital/system name/logo] 
ការថែទាំសបប្រុស/ការថែនាំពទីម្រងថ់បបបទពាកយ្ស ាំជាំនយួហរញិ្ញវត្ថ ុ

 

ននេះគឺជាពាក្យស ាំជាំនួយហរិញ្ញវត្ថុ (ក៏ម្តូ្វបានស្គាល់ថាជាការថែទាំសប្បុរស) នៅ [hospital or system name]។  
 

រដ្ឋវ៉ាស នីនោនត្ម្រវូឱយ្រនទរីនពទយ្ទាំងអសផ់្តលន់វូជាំនយួហរិញ្ញវត្ថដុ្ល់រ់ន ស្ស និងម្គួស្គរថដ្លបាំនពញបានោរត្ម្រូវការម្បាក់ចាំែូលជាក់ថសតងនន។ អនកអាច
មានលកខែៈសរ្បត្តិម្គប់ម្ាន់សម្មាប់ការថែទាំឥត្គិត្ថ្ែៃ ឬកាត់្បនថយត្ថ្រៃនោយថផ្ែកនលើទាំហាំ និងម្បាក់ចាំែូលម្គួស្គររបស់អនក នទេះបីជាអនកមាននន
រ៉ាប់រងស ខភាពក៏នោយ។ [insert hospital policy regarding eligibility and sliding scale FPL%] [link to FPL guidelines on hospital website].   
 

នត្ើជាំនយួហរញិ្ញវត្ថនុនរ៉ាបរ់ងអវខីៃេះ?  ជាំនួយហរិញ្ញវត្ថុរនទីរនពទ្យននរ៉ាប់រងនលើនសវករមថដ្លថផ្ែកនលើរនទីរនពទ្យសរររ្យថដ្លបានផ្តល់ឱ្យនោយ 
[hospital/health system, clinics, etc] នោយថផ្ែកនលើភាពមានសិទធិទទួលបានរបស់អនក។ ជាំនួយហរិញ្ញវត្ថុអាចរិនននរ៉ាប់រងថ្ែៃចាំណាយថែទាំស ខភាព
ទាំងអស់ថដ្លរួរមានទាំងនសវករមនផ្្សងៗថដ្លបានផ្តល់ឱ្យនោយអងគភាពនផ្្សងនទៀត្។ 
 

ម្បសនិនបើអនកមានសាំែួរនផ្ស្ងៗ ឬម្ត្វូការជាំនយួកនងុការបាំនពញពាកយ្ស ាំននេះ៖ [Identify the location and phone number of the appropriate office or 
department to contact for more information.] អនកអាចទទួលបានជាំនួយសម្មាប់នហត្ ផ្លណារួយ រួរទាំងពិការភាព និងជាំនួយភាស្គ។ 
 

នដ្ើរប្ឱីយ្ពាកយ្ស ាំរបសអ់នកអាចដ្ាំនែើរការបាន អនកម្ត្វូ៖ 
□ ផ្ដលឱ់យ្ពកួនយើងនវូពត័្ម៌ានអាំពមី្គសួ្គររបសអ់នក 

បាំនពញចាំនួនសមាជិកម្គួស្គរកនុងផ្ទេះរបស់អនក (ម្គួស្គររួរបញ្ចូលទាំងរន ស្សថដ្លជាប់ស្គច់ឈារ នោយអាពាហ៍ពិពាហ៍ ឬឬ
កូនស ាំនគរកចិញ្ចឹរថដ្លរស់នៅជារួយាា) 

□ ផ្ដលឱ់យ្ពកួនយើងនវូពត័្ម៌ានអាំពមី្បាកច់ាំែូលម្បចាំថខទាំងអសរ់បសម់្គសូ្គរអនក (ចាំែូលរ ននពលបងព់នធ នងិការកាត្យ់ក) 
□ ផ្ដលន់វូឯកស្គរសម្មាបម់្បាកច់ាំែូលម្គសួ្គរ នងិម្បកាសម្ទពយ្សករម 
□ ភាាបព់ត័្ម៌ានបថនថរ ម្បសនិនបើម្ត្វូការ 
□ ច េះហត្ថនលខា នងិកាលបរនិចេទនលើទម្រងថ់បបបទ 

 

កាំែត្ស់មាាល៖់ អនករនិចាំបាចម់្ត្វូផ្ដលន់លខសនដសិ ខសងគរនដ្ើរប្ោីកព់ាកយ្ស ាំជាំនយួហរញិ្ញវត្ថនុ ើយ។ ម្បសិននបើអនកផ្ដល់ឱ្យពួកនយើងនូវនលខសនដិស ខសងគរ វ
នឹងជួយបថនថរនល្បឿនដ្ាំនែើរការថ្នពាក្យស ាំរបស់អនក។  នលខសនដិស ខសងគរម្តូ្វបាននម្បើនដ្ើរ្បីនផ្ទៀងផ្ទាត្់ព័ត៌្មានថដ្លបានផ្ដល់ឱ្យពួកនយើង។ ម្បសិននបើអនករិន
មាននលខសនដិស ខសងគរ សូរគូសសមាាល់ "រិនអាចអន វត្តបាន" ឬ "រិនមាន"។   
 

នផ្ញើសាំប ម្ត្ ឬទរូស្គរនវូពាកយ្ស ាំថដ្លបានបាំនពញរចួជារយួឯកស្គរទាំងអសន់ៅ៖ [Hospital name and address]។  ម្តូ្វម្បាកដ្ថារក្ាច្ាប់ចរៃងរួយសម្មាប់
ខៃួនអនក។ 
 

នដ្ើរប្មី្បគលព់ាកយ្ស ាំថដ្លបានបាំនពញរចួរបសអ់នកនោយផ្ទាល៖់ [Department/office, address, hours, phone] 
 

នយើងនឹងជូនដ្ាំែឹងអនកនូវការសនម្រចច ងនម្កាយថ្នភាពមានសិទធិទទួល និងសិទធិបែតឹងឧទធរែ៍ នបើអាច កនុងនពល 14 ថ្ែៃម្បតិ្ទិនថ្នការទទួលបានពាក្យស ាំ
ជាំនួយហិរញ្ញវត្ថុនពញនលញ ថដ្លរួរទាំងឯកស្គរម្បាក់ចាំែួល។ 
 

នោយម្បគល់ពាក្យស ាំជាំនួយហិរញ្ញវត្ថុ អនកផ្ដល់ការយល់ម្ពររបស់អនកឱ្យនយើងន វ្ើការស្គកសួរចាំបាច់នដ្ើរ្បីបញ្ជាក់កាត្ពវកិចច និងព័ត៌្មានហរិញ្ញវត្ថុ។ 
 

 
 

នយើងចងជ់យួ។  សរូម្បគលព់ាកយ្ស ាំរបសអ់នកឱយ្បានឆាប!់  
អនកអាចទទលួវកិកយបម្ត្រហតូ្ទលថ់ត្នយើងទទលួបានពត័្ម៌ានរបសអ់នក។ 



[Hospital/system name/logo] 
ការថែទាំសបប្រុស/ទម្រងថ់បបបទពាកយ្ស ាំជាំនយួហរញិ្ញវត្ថ ុ– ជាការសមាាត្ ់

សូរបាំនពញព័ត៌្មានទាំងអស់ឱ្យបាននពញនលញ។  ម្បសិននបើវរិនអន វត្ត ចូរសរនសរ “រិនមាន”។ ភាាប់ទាំព័របថនថរ នបើចាំបាច់។ 
ការម្ត្តួ្ពនិតិ្យ្ពត័្ម៌ាន 

នត្ើអនកម្តូ្វការអនកបកថម្បថដ្រនទ?  □ បាទ/ចា៎ស  □ នទ    នបើម្តូ្វការ ចូររយភាស្គថដ្លនពញចិត្ត៖ 
នត្ើអនកជរៃឺបានោក់ពាក្យស ាំ Medicaid ថដ្រនទ? □ បាទ/ចា៎ស  □ នទ    អាចម្តូ្វបានត្ម្រូវឱ្យោក់ពាក្យស ាំរ ននពលម្តូ្វបានពិចរណាសម្មាប់ជាំនួយហរិញ្ញវត្ថុ 
នត្ើអនកជរៃឺទទួលបាននសវស្គនរែៈរដ្ឋ ដ្ូចជា TANF អាហាររូលោាន ឬ WIC ថដ្រនទ? □ បាទ/ចា៎ស □ នទ     
នត្ើអនកជរៃឺបចចុប្បននាានផ្ទេះសថរ្បង? □ បាទ/ចា៎ស □ នទ     
នត្ើនសចកតីម្តូ្វការការថែទាំនវជជស្គស្រសដរបស់អនកជរៃឺទក់ទងនៅនឹងនម្ាេះថាាក់រែយនត ឬការរងរបួសការងារ? □ បាទ/ចា៎ស □ នទ     

សរូកត្ច់ាំណាាំ 
 នយើងរិនអាចននថា អនកនឹងមានលកខែៈសរប្ត្តិម្គប់ម្ានស់ម្មាប់ជាំនួយហរញិ្ញវត្ថ ុនទេះបជីាអនកោក់ពាក្យស ាំក៏នោយ។ 
 នៅនពលអនកនផ្ញើពាក្យស ាំរបសអ់នក នយើងអាចម្ត្ួត្ពិនតិ្្យពត័្៌មានទាំងអស់ នហើយអាចនសនើស ាំពត័្៌មានបថនថរ ឬភសតោុងថ្នម្បាក់ចាំែូល។ 
 កនុងនពល 14 ថ្ែៃម្បត្ិទនិ បនាប់ពីនយើងទទួលបានពាក្យស ាំថដ្លបានបាំនពញរួច នងិឯកស្គរ នយើងនងឹជនូដ្ាំែឹងអនក ម្បសនិនបើអនកមានលកខែៈសរប្ត្តិម្គប់ម្ានស់ម្មាប់ជាំនួយ។ 

 

ពត័្ម៌ានអាំពអីនកជរៃ ឺនងិពាកយ្ស ាំ 
នឈាាេះរបស់អនកជរៃឺ នឈាាេះកណាាលរបស់អនកជរៃឺ ម្ត្កូលរបស់អនកជរៃឺ 

□ ម្ប ស     □ ម្ស ី      
□ នផ្្សងនទៀត្ (អាចបញ្ជាក់ _____________) 

ថ្ែៃថខឆាាាំកាំនែើត្ នលខសនដិស ខសងគររបស់អនកជរៃឺ (នម្សចចិត្ត*)  
 
*នម្សចចិត្ត ប  ថនដបានម្តូ្វការសម្មាប់ជាំនួយសប្បុរសនម្ចើននទៀត្ពីនលើត្ម្រូវការច្ាប់រដ្ឋ 

ប គគលថដ្លទទួលខ សម្តូ្វនលើវិកកយបម្ត្ទូទត្់ ទាំនក់ទាំនងនៅនឹងអនកជរៃឺ 
 

ថ្ែៃថខឆាាាំកាំនែើត្ នលខសនដិស ខសងគរ (នម្សចចិត្ត*) 
 
*នម្សចចិត្ត ប  ថនដបានម្តូ្វការសម្មាប់ជាំនួយសប្បុរសនម្ចើននទៀត្ពីនលើត្ម្រូវការច្ាប់រដ្ឋ 

អាសយោាននផ្ញើសាំប ម្ត្ 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________                                                                                     
ទីម្ក ង                                                     រដ្ឋ                                        កូដ្ត្ាំបន់ 

នលខទាំនក់ទាំនងសាំខាន់(នន) 
(      ) __________________ 
(      ) __________________ 
អាសយោានអ ៊ីថរ ល 
____________________________ 

ស្គានភាពការងារថ្នប គគលថដ្លទទួលខ សម្តូ្វនលើវិកកយបម្ត្ទូទត់្ 
□ មានការងារន្វើ (កាលបរិនចេទថ្នការជួល៖ _____________________)   □ ាានការងារន្វើ (យូរប  ណាាថដ្លាានការងារន វ្ើ៖________________________)    
□ ន្វើការឱយ្ផ្ទាលខ់ៃនួ               □ សសិស្                   □ ជនពកិារ                   □ ចលូនវិត្តន ៍              □ នផ្ស្ងនទៀត្ (______________________) 

 

ពត័្ម៌ានអាំពមី្គសួ្គរ 
រយសមាជិកម្គួស្គរកនុងផ្ទេះរបស់អនក រួរទាំងអនក។ “ម្គួស្គរ” រួរទាំងរន ស្សជាប់ស្គច់ឈារ នោយអាពាហ៍ពិពាហ៍ ឬឬកូនស ាំនគរកចិញ្ចឹរថដ្លរស់នៅជារួយាា។  
 ទាំហាំម្គសួ្គរ ___________  ភាាប់ទាំព័របថនថរនបើម្តូ្វការ 
នឈាាេះ ថ្ែៃថខឆាាាំកាំនែើត្ ទាំនក់ទាំនងនៅនឹងអនកជរៃឺ 

នបើមានអាយ  18 ឆាាាំន ើងនៅ៖ នឈាាេះ
និនោជក(នន) ឬម្បភពថ្នម្បាក់ចាំែូល 

នបើមានអាយ  18 ឆាាាំន ើងនៅ៖ ម្បាក់ចាំែូល
ម្បចាំថខសរ បទាំងអស់ (រ ននពលបង់ពនធ)៖ 

កាំព ងោក់ពាក្យស ាំជាំនួយ
ហិរញ្ញវត្ថុផ្ងថដ្រ? 

     បាទ/ចា៎ស / នទ 

     បាទ/ចា៎ស / នទ 

     បាទ/ចា៎ស / នទ 

     បាទ/ចា៎ស / នទ 

ម្បាកច់ាំែូលរបសស់មាជកិម្គសួ្គរជារន សស្នពញវយ័ទាំងអសម់្ត្វូថត្បានបងាាញ។ ម្បភពថ្នម្បាកច់ាំែូលររួទាំង ឧទហរែ៍៖      
-  ម្បាក់ឈ្នួល     -  ការរិនមានការងារន វ្ើ     -  ការន វ្ើការឱ្យខៃួនឯង     -  សាំែងរបស់ករមករ     -  ពិការភាព     -  SSI     -  ការាាំម្ទក មារ/បតី ឬម្បពនធ     
-  ករមវិ្ីសិក្ាការងារ (សិស្ស-និស្សិត្)     -  នស្គ្ននិវត្តន៍     -  វិភាគទនគែនីចូលនិវត្តន៍     -  នផ្្សងនទៀត្ (សូរពន្យល់់_____________) 



[Hospital/system name/logo] 
ការថែទាំសបប្រុស/ទម្រងថ់បបបទពាកយ្ស ាំជាំនយួហរញិ្ញវត្ថ ុ– ជាការសមាាត្ ់

ពត័្ម៌ានពមី្បាកច់ាំែូល 
ម្ត្វូចងចាំ៖ អនកម្តូ្វថត្រប់បញ្ចូលទាំងភសតុោងថ្នម្បាក់ចាំែូលជារួយពាក្យស ាំរបស់អនក។ 

អនកម្ត្វូថត្ផ្តលន់វូពត័្ម៌ានសតពីមី្បាកច់ាំែូលម្គសួ្គររបសអ់នក។ ការនផ្ទៀងផ្ទាត្ម់្បាកច់ាំែូលម្ត្វូបានត្ម្រវូឱយ្កាំែត្ជ់ាំនយួហរិញ្ញវត្ថ។ុ 
សមាជកិម្គសួ្គរទាំងអសថ់ដ្លមានអាយ  18 ឆាាាំន ើងនៅម្ត្វូថត្បងាាញពមី្បាកច់ាំែូលរបសព់កួនគ។ ម្បសនិនបើអនករនិអាចផ្តលន់វូឯកស្គរ អនកអាចម្បគល់នសចកតថីែៃងការែ៍
ថដ្លបានច េះហត្ថនលខាជាលាយលកខែ៍អកស្រថដ្លពពិែ៌នអាំពមី្បាកច់ាំែូលរបសអ់នក។ សរូផ្តលន់វូភសតោុងសម្មាបម់្បភពម្បាកច់ាំែូលនរីយួៗថដ្លបានកាំែត្អ់ត្ត
សញ្ជាែ។   
ឧទហរែ៍ថ្នភសតោុងម្បាកច់ាំែូលររួមាន៖ 

 នសចកតីថែៃងការែ៍ថដ្លរក្ាទ ក "W-2" ឬ 
 កនទុយសាំប ម្ត្បង់ម្បាក់បចចុប្បនន (ចាំបាច់ជាអប្បបរមា រិននលើសពី 3 ថខ); ឬ 
 ម្បាក់សាំែងពនធនលើម្បាក់ចាំែូលថ្នឆាាាំរ ន ថដ្លរួរទាំងកាលវិភាគ នបើអាច ឬ 
 នសចកតីថែៃងការែ៍ថដ្លមានច េះហត្ថនលខាជាលាយលកខែ៍អក្សរពីនិនោជក ឬអនកដ្ថ្ទ ឬ   
 ការអន រ័ត្/ការបដិ្នស្នូវភាពមានសិទធិទទួលបាន Medicaid និង/ឬជាំនួយហិរញ្ញវត្ថុថដ្លបានផ្តល់រូលនិ្ិនោយរដ្ឋ ឬ  
 ការអន រ័ត្/ការបដិ្នស្នូវភាពមានសិទធិទទួលបានសាំែងនលើការាានការងារន វ្ើ។ 

 

ម្បសិននបើអនករិនមានភសតុោងថ្នម្បាក់ចាំែូល ឬាានម្បាក់ចាំែូល សូរភាាប់ទាំព័របថនថររួយសនៃឹកជារួយនឹងការពន្យល់។ 
 

ពត័្ម៌ានពកីារចាំណាយ 
នយើងនម្បើម្បាស់ព័ត៌្មានននេះនដ្ើរ្បីទទួលរូបភាពនពញនលញបថនថរនទៀត្ថ្នស្គានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់អនក។ 

ការចាំណាយរបស់ម្គួស្គរម្បចាំថខ៖  
ថ្ែៃឈ្នួល/ម្បាក់បញ្ជចាំ              $_______________________ ការចាំណាយនវជជស្គស្រសត      $_______________________ 
ប ពវលាភននរ៉ាប់រង             $_______________________ នសវស្គនរែៈ              $_______________________ 
បាំែុល/ការចាំណាយនផ្្សងៗ   $_______________________   (ការាាំម្ទនលើក មារ ករចី ការនម្បើឱសែ នផ្្សងនទៀត្) 

 

ពត័្ម៌ានពមី្ទពយ្សករម  
ព័ត៌្មានននេះអាចម្តូ្វបាននម្បើ ម្បសិននបើម្បាក់ចាំែូលរបស់អនកគឺនលើពី 101% ថ្ននាលការែ៍ថែនាំភាពម្កីម្កងសហព័នធ។  

សរត្ ល្យគែនីចរនតបចចុប្បនន 
$_____________________________ 
សរត្ ល្យគែនីសន្សាំបចចុប្បនន 
$_____________________________  

នត្ើម្គួស្គររបស់អនកមានម្ទព្យសករមនផ្្សងនទៀត្ទាំងននេះថដ្រនទ?    
សរូគសូទាំងអសថ់ដ្លអន វត្ត 
□ ភាគហ  ន     □ សញ្ជាប័ែណ     □ 401K     □ គែនី(នន)សន្សាំស ខភាព     □ ម្គឹសថ(នន) 
□ ម្ទព្យសរ្បត្តិ (រិនរប់បញ្ចូលនិនវសនោានចរ្បង)     □ ជាមាចស់អាជីវករម             

 

ពត័្ម៌ានបថនថរ 
សូរភាាប់ទាំព័របថនថររួយសនៃឹក នបើមានព័ត៌្មាននផ្្សងនទៀត្អាំពីស្គានភាពហិរញ្ញវត្ថុបចចុប្បននរបស់អនកថដ្លអនកចង់ឱ្យពួកនយើងដឹ្ង ដ្ូចជា ភាពលាំបាកថ្នហិរញ្ញវត្ថុ ការចាំណាយ
នវជជស្គស្រសតនលើសលប់ ម្បាក់ចាំែូលោររដូ្វ ឬបនណាាេះអាសនន ឬការខាត្បង់ផ្ទាល់ខៃួន។ 

 

កចិចម្ពរនម្ពៀងរបសអ់នកជរៃ ឺ
ខញុាំយល់ថា [Hospital/system Name] អាចនផ្ទៀងផ្ទាត្់ព័ត៌្មាននោយពិនិត្្យន ើងវិញនូវព័ត៌្មានឥែទន និងនោយទទួលបានព័ត៌្មានពីម្បភពនផ្្សងនទៀត្នដ្ើរ្បីជួយកនុង
ការកាំែត់្ភាពមានសិទធិទទួលបានជាំនួយហិរញ្ញវត្ថុ ឬគនម្មាងទូទត់្។ 
 
ខញុាំអេះអាងថា ព័ត៌្មានខាងនលើគឺពិត្ និងម្តឹ្រម្តូ្វោរចាំនែេះដឹ្ងលែបាំផ្ ត្របស់ខញុាំ។ ខញុាំយល់ថា នបើព័ត៌្មានហិរញ្ញវត្ថុថដ្លខញុាំផ្តល់គឺម្តូ្វបានកាំែត់្ថារិនពិត្ លទធផ្លអាចជា
ការបដិ្នស្ថ្នជាំនួយហិរញ្ញវត្ថុ ននេះខញុាំអាចម្តូ្វទទួលខ សម្តូ្វ និងរំពឹងឱ្យបង់ម្បាក់សម្មាប់នសវករមនផ្្សងៗថដ្លបានផ្តល់ឱ្យ។ 
_______________________________________________ ___________________________ 
ហត្ថនលខារបស់ប គគលថដ្លោក់ពាក្យស ាំ កាលបរិនចេទ 

 


