មន្ទ ីរពេទ្យកុមារជាតិ

ពេចកដ ីេពខេ បភាសាេមញ្ញនន្ពោលការណ៍ជំន្ួយផ្នែកហិរញ្ញវតថុ (FAP)
កមម វ ិធីជំន្ួយផ្នែកហិរញ្ញវតថុ

** េូមពមើលខាខពរកាយនន្ទ្ំេ័រពន្េះេរមាប់ពាកយពេែើេុំ **
មន្ទ ីរពេទ្យកុមារជាតិផ្តល់ការថែទ ាំពោយឥតគិតថ្ែៃ ឬបញ្ចុះតថ្មៃ សម្រមាប់ពសវាចាំបាច់ថផ្ែ ក
ពេជ្ជ សាស្តសតដល់បុគគលទ ាំងឡាយណាថដលមាន្លកខ ណៈម្រគប់ម្រាន្់សម្រមាប់កមម េ ិធីជ្ាំន្ួយថផ្ែ កហិរ
ញញ េតថច ឬកមម េ ិធីធានារ៉ាប់រ៉ាងថែទ ាំសុខភាេរបស់មន្ទ ីពេទ្យ (HCAP)។
អ្ែ កជ្ាំងឺម្រតូេពម្របើធន្ធាន្ពផ្េងពទ្ៀតទ ាំងអ្ស់ រ ួមទ ាំងការោក់ពាកយពសែ ើសុាំពៅនាយកោាន្
ម្របចាំតាំបន្់ថ្ន្ពសវាការងារ ន្ិងម្រគួសារ មុន្ពេលមន្ទ ីរពេទ្យេិចរណាផ្ដ ល់ជ្ាំន្ួយថផ្ែ ក
ហិរញញ េតថច។ សិទ្ធិទ្ទ្ួ លបាន្ជ្ាំន្ួយ គឺថផ្ែ កពៅពលើម្របាក់ចាំណូលសរុប
(ចាំន្ួន្ថដលអ្ែ ករកបាន្មុន្ពេលបង់េន្ធ ) ន្ិងចាំន្ួន្មន្ុសេពៅកនចងបន្ទចកម្រគួសារ។
អ្ែ កជ្ាំងឺថដលមាន្សិទ្ធិទ្ទ្ួ លបាន្ន្ឹងមិន្ម្រតូេបាន្គិតម្របាក់បថន្ែ មសម្រមាប់ការសពស្តងាគុះបនាទ
ន្់ ឬការថែទ ាំចាំបាច់ថផ្ែ កពេជ្ជ សាស្តសតពផ្េងពទ្ៀតពលើសេីចាំន្ួន្ម្របាក់ថដលបាន្ពចញេ ិកក យ
បម្រតទ្ូ ពៅ (AGB) ដល់អ្ែកជ្ាំងឺថដលមាន្ធានារ៉ាប់រងព ើយ។ សិទ្ធិទ្ទ្ួ លបាន្ជ្ាំន្ួយថផ្ែ
កហិរញញ េតថចអ្ន្ុេតត ចាំពពាុះអ្ែ កជ្ាំងឺទ ាំងអ្ស់ពោយមិន្គិតេីេូជ្សាសន្៍ េណ៌សមប
ុ រ ជ្ាំពន្ឿ
ជាតិសាសន្៍ សញ្ជជតិពដើម អាយុ ពេទ្ ន្ិនាែការពេទ្ អ្តត សញ្ជញណពេទ្ សាសនា ឬេិការភាេ។
គុណេមបតត ិ៖
ម្រតឹម ឬពម្រកាម 400% ថ្ន្កម្រមិតភាេម្រកីម្រកសហេ័ន្ធ
មិន្អាចជាអ្ែ កទ្ទ្ួ លបាន្ជ្ាំន្ួយ Medicaid – អ្ែ កទ្ទ្ួ លបាន្ជ្ាំន្ួយ Medicaid ថដលទ្ទ្ួ ល
បាន្ការថែទ ាំចាំបាច់ថផ្ែ កពេជ្ជ សាស្តសត ថដលមិន្រ៉ាប់រង Medicaid ន្ឹងម្រតេូ រ៉ាប់រង
ពោយកមម េ ិធីជ្ាំន្ួយថផ្ែ កហិរញញ េតថច ។ រស់ពៅកនចងរដា Ohio - ម្របជាជ្ន្ថដលមិន្ស់ពៅកនចងរដា
Ohio ថដលពសែ ើសុាំជ្ាំន្ួយថផ្ែ កហិរញញ េតថចសម្រមាប់ការថែទ ាំសុខភាេថដលមិន្បនាទន្់
ម្រតេូ ថតមាន្ការអ្ន្ុញ្ជញតជាមុន្សម្រមាប់ជ្ាំន្ួយថផ្ែ កហិរញញ េតថចមុន្ពេលទ្ទ្ួ លបាន្ការថែទ ាំសុ
ខភាេ។

ពតើអ្ែករតូវការជំន្ួយេរមាប់ការដាក់ពាកយពេែើេុំជំន្ួយផ្នែកហិរញ្ញវតថុផ្មន្
ពទ្?
េូមពៅទ្ូ រេ័េទពលខ 614-722-2055
សូ មជ្ួ បជាមួ យអ្ែ កតាំណាងខាងទ្ាំនាក់ទ្ាំន្ងអ្ែ កជ្ាំងឺណាមួ យពៅ 700 Children’s Drive
ឬពៅទ្ីតាំងដថ្ទ្ពទ្ៀតរបស់ពយើងពដើមបីសុាំជ្ាំន្ួយ ឬពដើមបីទ្ទ្ួ លបាន្ចាប់ចមៃ ង FAP
ពសចកដ ីសពងខ បភាសាសមញញ ថ្ន្ FAP ន្ិងពាកយពសែ ើសុាំជ្ាំន្ួយថផ្ែ កហិរញញ េតថចជាភាសាអ្ង់ពគៃ ស
ឬភាសាពផ្េងពទ្ៀត។ អ្ែ កក៏អាចចូ លពៅកាន្់ពគហទ្ាំេ័រ
www.NationwideChildrens.org/Financial-Assistance ពដើមបីថសែ ងរកឯកសារទ ាំងពន្ុះ។

កមម វ ិធីធានារ៉ាប់រ៉ាខផ្ែទំេុខភាេរបេ់មន្ទ ីពេទ្យ (HCAP)

** េូមពមើលខាខពរកាយនន្ទ្ំេ័រពន្េះេរមាប់ពាកយពេែើេុំ **
HCAP ជាការបកម្រសាយថ្ន្សហេ័ន្ធរបស់រដា Ohio ថដលតម្រមូេឱ្យមាន្កមម េ ិធីភាគហុន្
េ ិសមាមាម្រតរបស់មន្ទ ីរពេទ្យ។ កមម េ ិធីពន្ុះ គឺសម្រមាប់ថតេ ិកក យបម្រតរបស់មន្ទ ីរពេទ្យបុពណា
ណ ុះ។
ម្រក ុមហុន្ធានារ៉ាង់រងទង
ាំ អ្ស់ ន្ិងអ្ែ កបង់ម្របាក់ភាគីទ្ីបីម្រតេូ ពចញេ ិកក យបម្រតមុន្ពេល
ោក់ពាកយពសែ ើសុាំ HCAP។
ជ្ាំន្ួយអាចផ្ដ ល់ជ្ូន្សម្រមាប់ថតថផ្ែ កខៃ ុះថ្ន្េ ិកក យបម្រតថដលអ្ែ កជ្ាំងឺម្រតូេបង់បុពណា
ណ ុះ។
គុណេមបតត ិ៖
ម្រតឹម ឬពម្រកាមថ្ន្កម្រមិតភាេម្រកីម្រកសហេ័ន្ធ
មិន្អាចជាអ្ែ កទ្ទ្ួ លបាន្ជ្ាំន្ួយ Medicaid ពទ្
រស់ពៅកនចងរដា Ohio

ចាប់ពនដើមមាន្េុខភាេលអ ន្ិខរគួ សារមាន្េុខភាេលអ (HEALTHY
START AND HEALTHY FAMILIES)

េូមពៅទ្ូ រេ័េទពៅពលខ 614-722-2070 ឬ 1-800-324-8680
ចប់ពផ្ដ ើមមាន្សុខភាេលែ ន្ិងម្រគួសារមាន្សុខភាេលែ (HEALTHY START AND HEALTHY
FAMILIES) ផ្ដ ល់ជ្ូន្ន្ូ េការថែទស
ាំ ុខភាេពោយឥតគិតថ្ែៃ ន្ិងមាន្តថ្មៃ ទបថដល
រ៉ាប់រងសម្រមាប់ម្រគួសារ កុមារ (រហូ តដល់អាយុ 19 ឆ្ែាំ) ន្ិងស្តសតីមាន្ថ្ផ្ទ ពពាុះ។ ការរ៉ាប់រងពន្ុះរ ួម
មាន្ទ ាំងការសួ សុខទ្ុកខរបស់ម្រគូពេទ្យ ការថែទ ាំរបស់មន្ទ ីរពេទ្យ ពសវាទក់ទ្ងន្ឹង
ការមាន្ថ្ផ្ទ ពពាុះ ថ្ែពាំ េទ្យ ចកខច េ ិញ្ជញណ ពធម ញ ការពម្របើសារធាតុពញៀន្ ពសវាសុខភាេផ្ល េចិ
ូ តត
ន្ិងមាន្ពម្រចើន្ពទ្ៀត។
គុណេមបតត ិ៖
ចប់ពផ្ដើមមាន្សុខភាេលែ (Healthy Start) សម្រមាប់កុមារថដលាមន្ធានារ៉ាប់រងពៅកនចងម្រគួសារ
ថដលមាន្ចាំណូលរហូ តដល់ 206% ថ្ន្កម្រមិតភាេម្រកីម្រកសហេ័ន្ធ (FPL)។
ចប់ពផ្ដើមមាន្សុខភាេលែ (Healthy Start) សម្រមាប់កុមារថដលមាន្ធានារ៉ាប់រងពៅកនចងម្រគួសារ
ថដលមាន្ចាំណូលរហូ តដល់ 156% ថ្ន្កម្រមិតភាេម្រកីម្រកសហេ័ន្ធ (FPL)។

ពោលការណ៍ផ្ណនាំអ្ំេីរាក់ចណ
ំ ូ លព ើមបីកំណត់ភាេរកីរកឆ្ែំ 2021
ទ្ំហំរគួ សារ

រាក់ចំណូល 100% FPL

រាក់ចំណូល 150% FPL

រាក់ចំណូល 200% FPL

រាក់ចំណូល 300% FPL

រាក់ចំណូល 400% FPL

1
2
3
4
5
6
ចាំពពាុះការបថន្ែ មមន្ុសេែមន្
ី ី
មួ យៗ សូ មបថន្ែ មចាំន្ួន្

$12,880
$17,420
$21,960
$26,500
$31,040
$35,580

$19,320
$26,130
$32,940
$39,750
$46,560
$53,370

$25,760
$34,840
$43,920
$53,000
$62,080
$71,160

$38,640
$52,260
$65,880
$79,500
$93,120
$106,740

$51,520
$69,680
$87,840
$106,000
$124,160
$142,320

$4,540

$6,810

$9,080

$13,620

$18,160

Khmer (Cambodian)

មន្ទ ីរពេទ្យកុមារជាតិ

សូ មបិទ្េទីគ័រចុេះព្មេះពៅទ្ីពន្ុះ
ឬ
កាលបរ ិពចេ ទ្នដល់ការេាាល ល់អ្ែកជំខឺ៖ __________________

HCAP ន្ិខពាកយពេែើេុំជំន្ួយផ្នែកហិរញ្ញវតថុ

រតូវផ្តោក់ពាកយពសែ ើសុាំោច់ពោយថ កសម្រមាប់អ្ែកជ្ាំងឺន្ីមួយៗ
ព្មុះអ្ែ កជ្ាំងឺ៖

ព្មុះអ្ែ កធានា៖

អាសយោាន្ ម្រក ុង ន្ិងរដា ៖

ពលខទ្ូ រស័េទ៖

1) ពេលអ្ែ កជ្ាំងឺទ្ទ្ួ លពសវា ពតើាត់កាំេុងរស់ពៅរដា Ohio ឬពទ្?
2) ពេលអ្ែ កជ្ាំងឺទ្ទ្ួ លពសវា ពតើាត់ជាេលរដា របស់សហរដា អាពមរ ិកឬពទ្?
3) ពេលអ្ែ កជ្ាំងឺទ្ទ្ួ លពសវា ពតើាត់មាន្បណណធានារ៉ាប់រងសុខភាេឬពទ្?
4) ពេលអ្ែ កជ្ាំងឺទ្ទ្ួ លពសវា ពតើាត់ជាអ្ែ កទ្ទ្ួ លបាន្ Medicaid យងសកមម ឬពទ្?
5) ពេលអ្ែ កជ្ាំងឺទ្ទ្ួ លពសវា ពតើាត់ជាអ្ែ កទ្ទ្ួ លបាន្ជ្ាំន្ួយថផ្ែ កេិការភាេយងសកមម ឬពទ្?

បាទ្/ចស____
បាទ្/ចស____
បាទ្/ចស____
បាទ្/ចស____
បាទ្/ចស____

ពទ្____
ពទ្____
ពទ្____
ពទ្____
ពទ្____

ពបើអ្ែកបាន្ព្ៃ ើយាទ្/ចាេចាំពពាុះសាំណួរទ្ី 3, 4 ឬ 5
សូ មភាជប់ចាប់ែតចមល ខថ្ន្បណណធានារ៉ាប់រងរបស់អ្ែ
ក Medicaid ឬ បណណ DA
មកជាមួ យពាកយពសែ ើសុាំពន្ុះផ្ង។

រាក់ចំណូលរ ួមមាន្រាក់ឈ្ន ួលេរុប (មុន្បខ់េន្ធ ) ចំណូលេីការជួលនទេះ េំណខេីភាេោមន្ការងារពធវ ើ អ្តថ របពោជន្៍េីេន្ត ិេុខេខគ ម ជំន្ួយសាធារណៈ ។ល។
េមាជិករគួ សាររ ួមបញ្ចូលទំខអ្េ់ព លាន្រយបញ្ជី ូ ចខាខពរកាមពន្េះ ពដាយមិន្ខវ ល់ថាេួ កពគរេ់ពៅទ្ីណាពនាេះពទ្។

ព្មេះរបេ់េមាជិករគួ
សារ

អាយុ

នែៃផ្ខឆ្ែក
ំ ំ
ពណើត

ទ្ំនាក់ទ្ំន្ខ
ចំពពាេះអ្ែ កជំខឺ

របភេរាក់ចណ
ំ ូល
ឬព្មេះរបេ់ន្ពោជិត

រាក់ចំណូលេរមាប់ 3 ផ្ខ
មុន្កាល
បរ ិពចេ ទ្នដល់ការេាាល ល់អ្ែកជំខឺ

រាក់ចំណូលេរមាប់ 12 ផ្ខ
មុន្កាល
បរ ិពចេ ទ្នដល់ការេាាល ល់អ្ែកជំខឺ

អ្ែ កជ្ាំងឺ
ឪេុកមាដយ
ឪេុកមាដយ

េូមេិន្ិតយពនទៀខផ្ទទត់ពលើរាក់ចណ
ំ ូ លផ្ លាន្ភាជប់មកជាមួ យនខ៖

ចាប់ែតចមៃ ងអ្ាំេីម្របាក់ឈ្ន ួល លិខត
ិ បញ្ជជក់េន្
ី ិពយជ្ក
មិន្អាចផ្ដល់បាន្

ហតែ ពលខារបស់ខ្ចាំខាងពម្រកាមពន្ុះបញ្ជជក់ថ្ អ្ែ ីៗ
ថដលខ្ចាំបាន្ន្ិយយពៅកនចងពាកយពសែ ើសុាំពន្ុះ
ន្ិងកនចងឯកសាររបស់ខ្ចាំថដលបាន្ភាជប់មកជាមួ យសុទ្ធថត
ជាការេិតទ ាំងអ្ស់។

ពបើអ្ែកាន្រយការណ៍ថា មាន្រាក់ចណ
ំ ូ ល 0$ សូ មផ្ដ ល់
ពសចកដ ីេន្យល់សពងខ បថ្ន្រពបៀបថដលអ្ែ ក (ឬអ្ែ កជ្ាំងឺ) កាំេង
ុ មាន្ម្របាក់
____________________________________________
សម្រមាប់ចិញចម
ឹ ជ្ី េ ិត។
ហតែ ពលខារបស់អ្ែកោក់ពាកយពសែ ើសុាំ

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

____________________________________________
កាលបរ ិពចេ ទ្

េូមបញ្ជន្
ូ ទ្រមខ់ពន្េះរ ួមជាមួ យឯកសារភាជប់មកជា
មួ យពៅកាន្់៖
មន្ទ ីរពេទ្យកុមារជាតិ
គណន្ីរបេ់អ្ែកជំខឺ - F.A. នាយកដាាន្
700 Children’s Drive
Columbus, OH 43205
614-722-2055
Fax to: 614-355-2266
អ្ុីផ្ម៉ែលមកពយើខ៖
Children’sPatientAccounts@NationwideChildrens.org

Khmer (Cambodian)

