ស្ាោះអែក្ជំខឺ៖
សលខ្រណៃី៖

េូមអររុណចំសពាោះការអៃុញ្ញញត្ឱ្យ Community Medical Centers បសគ្មើត្គ្មូវការផ្ែទំេុខ្ភាពរបេ់អែក្។
ពាក្យសេែើេុំជំៃួយផ្នែក្ហិរញ្ញ វត្ថុគ្ត្ូវបាៃភាជប់ជាមួយ សែើមបីក្ំណត្់លទធភាពនៃការលំបាក្ផ្នែក្ហិរញ្ញ វត្ថុ។ គ្បេិៃសបើ
អែក្ចប់អារមាណ៍ក្ែុខការោក្់ពាក្យ េូមបំសពញពាក្យសេែើេុំ សហើយោក្់បញ្ូជ ៃវាមក្សយើខវ ិញក្ែុខរយៈសពល 15 (ែប់
គ្បាំ) នែៃសធវើការបនាទប់។ េូមភាជប់មក្ជាមួយចបប់ចមៃខនៃឯក្សារខាខសគ្កាមជាមួយៃឹខពាក្យសេែើេុំរបេ់អែក្៖
ភេតុតាខនៃគ្បាក្់ចំណូលេគ្មាប់េមាជិក្គ្រួសារទំខអេ់សៅក្ែុខគ្រួសារ៖

1. ប្កៃ់សបើក្គ្បាក្់សបៀវត្េរ ៍ចំៃួៃបី (3) ចុខសគ្កាយ, W-2 ឬឯក្សារបខ់ពៃធចុខសគ្កាយបំនុត្ ឬ
2. គ្បេិៃសបើអែក្សធវើការសោយខ្ៃួៃឯខ េូមនតល់របាយការណ៍បខ់ពៃធផ្ែលបាៃោក្់ចុខសគ្កាយបំនុត្ (រួមទំខ
កាលវ ិភារ C) ឬ

3. គ្បេិៃសបើោាៃការ្រសធវើ េូមភាជប់សេចក្តីផ្ែៃខការណ៍អត្ថគ្បសោជៃ៍េំណខភាពអត្់ការ្រសធវើ ឬ
4. សេចក្តីផ្ែៃខការណ៍ចូលៃិវត្តៃ៍/សសាធៃៃិវត្តៃ៍ (គ្បេិៃសបើមាៃ) ឬ
5. គ្បេិៃសបើទទួលបាៃជំៃួយសាធារណៈ េូមនតល់ភេតុតាខនៃេិទិទ
ធ ទួលបាៃ/ការចុោះស្ាោះបចចុបបៃែសៅក្ែុខ
ក្មាវ ិធីរោាភិបាលណាមួ យខាខសគ្កាម៖ ក្មាវ ិធីេៃេំ Medicare, Cal WORKS, Cal Fresh (ប័ណណជំៃួយមហូប
អាហ្វរ), SSI/SSP (គ្បាក្់ ចំណូលបផ្ៃថម/ការបខ់គ្បាក្់បផ្ៃថមរបេ់រែា) ឬ WIC (ស្តេតី ទរក្ ៃិខក្ុមារ)

អែក្ជំខឺផ្ែលមាៃធានារ៉ា ប់រខសវជជសាស្តេត ក្៏គ្ត្ូវផ្ត្នតល់ឯក្សារ សែើមបីសនទៀខផ្ទទត្់ថា 10% នៃគ្បាក្់ចំណូលគ្រួសារគ្ត្ូវ
បាៃបខ់ ឬជំពាក្់េគ្មាប់នែៃពាបាលក្ែុខអំ ុខសពល 12 ផ្ខ្ចុខសគ្កាយសៃោះនខផ្ែរ។ េមត្ុលយបចចុបបៃែទំខអេ់
វ ិក្កយបគ្ត្/ប្កៃ់នែ ឱ្េែសាថៃ ៃិខបុពវលាភធានារ៉ា ប់រខេុខ្ភាពអាចគ្ត្ូវបាៃអៃុវត្តចំសពាោះ 10% ។
Community Medical Centers សបតជា្បសគ្មើេហរមៃ៍របេ់សយើខ។ សយើខមាៃសេចក្តីសសាមៃេេរ ីក្រយផ្ែលសយើខ
អាចជួយអែក្ក្ែុខគ្ោចំបាច់។
គ្បេិៃសបើអែក្មាៃេំណួរទក្់ទខៃឹខរណៃីសៃោះ ឬអំពីឯក្សារផ្ែលគ្ត្ូវការ េូមទូរេ័ពទមក្សយើខតាមរយៈ
(559) 459-3939 ឬ (800) 773-2223 ជសគ្មើេ #3។ ពាក្យសេែើេុំផ្ែលមិៃសពញសលញ មិៃអាចគ្ត្ូវបាៃែំសណើរការ
បាៃសទ។
េំបុគ្ត្បាៃបំសពញ ៃិខចុោះហត្ថសលខាសលើពាក្យសេែើេុំ ៃិខឯក្សារសៅកាៃ់អាេយោាៃខាខសគ្កាម ឬទូរសារសៅកាៃ់
(559) 230- 8505៖
Patient Financial Services
Community Medical Centers
PO Box 1232
Fresno, CA 93715-9889
ទគ្មខ់កាលបរ ិសចេទផ្ែលបាៃនតល់ឱ្យ/សន្ើតាមេំបុគ្ត្

គ្បរល់ទគ្មខ់ផ្បបបទគ្ត្

ប់មក្វ ិញគ្ត្ឹមនែៃទី

ស្ាោះអែក្ជំខឺ

ពាក្យសេែេ
ើ ជ
ុំ ំៃួយផ្នែក្ហិរញ្ញវត្ថុ CMC
រណៃីអែក្ជំខឺ #

ក្ំណត្់គ្តាសវជជសាស្តេ ត#

I.
នាមគ្ត្ក្ូល

អែក្ជំខឺ / ភារីទទួលខ្ុេគ្ត្ូវ
នាមខ្ៃួៃ
ស្ាោះក្ណា
ត ល

អាេយោាៃ នៃូវ

េៃតិេុខ្េខរម #
ទូរេ័ពទសៅនទោះ
ទូរេ័ពទចល័ត្

ស្ាោះរបេ់ៃិសោជក្

ទូរេ័ពទអាជីវក្មា

គ្បាក្់ចំណូលេរុបគ្បចំផ្ខ្ $

II.
នាមគ្ត្ក្ូល

បតីគ្បពៃធ / នែរូក្ុខគ្រួ
ែ
សារ

នាមខ្ៃួៃ
ស្ាោះក្ណា
ត ល

អាេយោាៃនៃូវ

េៃតិេុខ្េខរម #
ទូរេ័ពទសៅនទោះ
ទូរេ័ពទចល័ត្

ស្ាោះរបេ់ៃិសោជក្

ទូរេ័ពទអាជីវក្មា

គ្បាក្់ចំណូលេរុបគ្បចំផ្ខ្ $

III.

ព័ត្៌មាៃគ្រួសារ

ចូររយស្ាោះបតីគ្បពៃធ នែរូក្ុខគ្រួ
ែ
សារ ក្ូៃក្ែុខបៃទុក្សគ្កាមអាយុ 21 ឆ្ែំ។ គ្បេិៃសបើអែក្ជំខឺជាអៃីត្ិជៃ ចូរចូររយ
ស្ាោះឪពុក្មាតយ សាច់ញាត្ិ អែក្ផ្ែទំទំខអេ់ ៃិខ (បខបអូៃបសខកើត្អាយុសគ្កាម 21 ឆ្ែំ)
ស្ាោះ

ចំៃួៃេមាជិក្ក្ែុខគ្រួសារេរុប៖

នែៃផ្ខ្ឆ្ែំក្ំសណើត្ ទំនាក្់ទំៃខ

IV.

គ្បាក្់ចំណូលគ្បចំផ្ខ្េរុប

គ្បាក្់ចំណូលគ្បចំផ្ខ្របេ់អែក្ជំខឺ / ភារីទទួលខ្ុេគ្ត្ូវ

$

គ្បាក្់ចំណូលគ្បចំផ្ខ្របេ់បីតគ្បពៃធ/នែរូក្ុខគ្រួ
ែ
សារ (គ្បេិៃសបើមាៃ)

$

សសាធៃអាហ្វរក្ិចច/គ្បាក្់ឧបត្ថមភផ្ែលបាៃទទួល

$

គ្បាក្់ចំណូលចូលៃិវត្តៃ៍

ភាពអត្់ការ្រសធវើ ឬ ការទូទត្់េំណខេគ្មាប់បុររលិក្

$
$

េៃតិេុខ្េខរម/ពិការភាពេៃតិេុខ្េខរម

$

ចំណូលសនេខៗ

$

គ្បេិៃសបើការទូទត្់នែៃសសាធៃអាហ្វរក្ិចច/ជំៃួយ គ្ត្ូវបាៃបខ់ េូម
កាត្់ក្ខសៅទីសៃោះ
គ្បាក្់ចំណូលេរុបគ្បចំផ្ខ្

V.

-$
=

$

ព័ត្៌មាៃសនេខៗ

សត្ើអែក្មាៃអាយុសលើេ 18 ឆ្ែំសហើយអោះអាខថាជាអែក្ពឹខផ្នអក្សលើការបខ់ពៃធសលើគ្បាក្់ចំណូល
របេ់ឪពុក្មាតយរបេ់អែក្ផ្មៃសទ?

បាទ/
ចេ

សទ

សត្ើអែក្បាៃចុោះស្ាោះក្ែុខ៖ ក្មាវ ិធី Medicare Savings, Cal WORKS, Cal Fresh (ប័ណណជំៃួយ
មហូបអាហ្វរ), SSI/SSP (គ្បាក្់ចំណូលបផ្ៃថមេុវត្ថិភាព/ការទូទត្់បផ្ៃថមរបេ់រែា) ឬ WIC
(ស្តេតី ទរក្ ៃិខក្ុមារ)ផ្ែរ ឬសទ?
សត្ើអែក្មាៃធានារ៉ា ប់រខេុខ្ភាពផ្ែរឬសទ?
សត្ើការមក្េួរេុខ្ទុក្េសៃោះ បខកស
ធាៃក្់/ែួលផ្មៃសទ?

ើខសោយភារីទីបី ែូចជាសគ្ោោះថាែក្់ ចរចរណ៍ ឬរអិល ៃិខ

សត្ើអែក្បាៃោក្់ពាក្យសេែើេុំ Medi-Cal ឬ Medicare ផ្ែរឬសទ?
សត្ើអែក្បាៃោក្់ពាក្យសេែើេុំ Covered California ផ្ែរឬសទ?

ពាក្យសេែេ
ើ ម
ុំ ិៃសពញសលញ ឬផ្ក្ៃខបៃៃំៃឹខគ្ត្ូវបាៃបែិសេធ

ក្ែុខការបំសពញរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុសៃោះ ខ្្ំុេូមបញ្ញ
ជ ក្់ថា សេចក្តីផ្ែៃខការណ៍ខាខសលើរឺគ្ត្ឹមគ្ត្ូវ ៃិខសពញ
សលញ សហើយខ្្ំុនតល់ការយល់គ្ពមរបេ់ខ្ំុ្ចំសពាោះការសនទៀខផ្ទទត្់បផ្ៃថមសោយ COMMUNITY MEDICAL
CENTERS។
ហត្ថសលខា៖
ស្ាោះ៖

កាលបរ ិសចេទ៖

ទំនាក្់ទំៃខ គ្បេិៃសបើមិៃផ្មៃជាអែក្ជំខឺ៖
សន្ើពាក្យសេែើេុំផ្ែលបាៃបំសពញ ៃិខឯក្សារមក្អាេយោាៃខាខសគ្កាម ឬទូរសារសៅ (559) 230-8505៖

Patient Financial Services
Community Medical Centers
PO Box 1232
Fresno, CA93715-9889

