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AMITA HEALTH 
 

Alexian Brothers Behavioral Health Hospital; Alexian Brothers Medical Center; Holy Family Medical 
Center; Mercy Medical Center; Resurrection Medical Center; Saint Francis Hospital; Saint Joseph 

Hospital – Chicago; Saint Joseph Hospital-Elgin; Saint Joseph Medical Center; Saints Mary and Elizabeth 
Medical Center; St. Alexius Medical Center; St. Mary's Hospital; ការ្របតិបត�ិរបស់្រគ�េពទ្យជួល 

 
សេង �ប េគាលការណ ៍ជនំយួហរិ� �វត �� 

 
AMITA Health ែដលរួមមាន្រកសួងសុខាភិបាល ែដលបានរយេឈា� ះខាងេលើ មានការេប�ជ� ចិត�េ�នឹង 
និងេគារពេសចក�ីៃថ�ថ��ររបស់បុគ�ល្រគបរូ់ប 
េដយក�ីបារម�ជពិេសសស្រមាប់អ�កែដលពុះពារេដះ្រសាយឧបសគ�េដើម្ីបមានសទិ�ិទទលួបានេសវកម�ែថ

ទាំសុខភាព។   AMITA Health 
មានការេប�ជ� ចិត�េស�ើគា� េ�ក��ងការ្រគប់្រគងធនធានសុខាភបិាលរបស់ខ��នទកុជេសវកម�មយួេ�ដល់

សហគមន៍ទាំងមូល។  េដើម្ីបជ្រម�ញេគាលការណ៍ទាំងេនះ AMITA Health 
ផ�ល់ជំនួយហិរ��វត��ស្រមាប់បុគ�លជកល់ាក់ណមួយ ែដលទទួលបានការសេ�ង� ះបន� ន់ 

ឬការែថទាំែដលចាំបាច់ែផ�កេវជ�សា�ស�េផ្សងេទៀតពី AMITA Health ។  
ការសេង�បេនះផ�ល់ជូនទិដ�ភាពទេូ�ខ�ីៗស�ពីីេគាលការណ៍ជំនយួហិរ��វត��របស់ AMITA Health ។  
េត ើអ �កណមានសទិ �ទិទលួបាន?  
អ�ក្របែហលជឣចទទួលបានជនំួយហរិ��វត��បាន ្របសិនេបើអ�កជអ�ករស់េ�រដ� Illinois ។  
ជំនួយហិរ��វត��ជទូេ�្រត�វបានកំណត់េដយ្របាក់ចណូំលសរុបរបស់មា� សផ់�ះេបើេ្រប�បេធៀបេ�នឹងក្រមិតភា

ព្រកី្រកសហព័ន�។  
● ្របសិនេបើ្របាក់ចំណូលរបស់អ�កគឺតចិជងឬេស�ើនឹង 250% ៃនក្រមិតភាព្រកី្រកសហពន័�, 

អ�កនឹងទទួលបាន ការែថទាំសប្ប�រសៃនគណនីធនគារែដលអ�កជពំាក់ចនំួន 
100%ែដលអ�កទទួលខុស្រត�វ 

● ្របសិនេបើចំណូលរបស់អ�កតិចជង ឬេស�ើនឹង 250% ៃនក្រមិតភាព្រកី្រកសហពន័� 
អ�កឣចទទួលបានការលុបេចាលបំណុលស្រមាប់ការែថទាំសប្ប�រសធម ៌600% 
េ�េលើែផ�កៃនការគិត្របាក់ ែដលអ�កទទួលខុស្រត�វ។ 

● ្របសិនេបើអ�កមានធានរ� បរ់ង េហើយចំណូលរបស់អ�កគេឺលើសពី 250% 
ៃនក្រមិតភាព្រកី្រកសហព័ន� ប៉ុែន�មិនេលើសពី 400% ៃនក្រមិតភាព្រកី្រកសហពន័� 
អ�កឣចទទួលបានអ្រតាប���ះតៃម�េ�េលើក្រមិតែ្រប្រប�លមួយបាន។ 

● ្របសិនេបើអ�កមានបំណុលេវជ�សា�ស�ស្រមាប់ការសេ�ង� ះបន� ន់ 
និងមានការែថទាំែដលចាំបាច់ែផ�កេវជ�សា�ស� ែដលេលើសព ី20% ៃនចំណូលរបស់អ�ក 
អ�កឣចមានសិទ�ិទទួលបានការប���ះតៃម�មួយបាន។  

 
 
្របសិនេបើអ�កមាន្រទព្យសម្បត�ិែដលេលើសពី 600% ៃនចំនួនចំណូលក្រមិតភាព្រកី្រកសហពន័� 
អ�កមិនឣចមានលក�ណៈសម្បត�ិ្រគប្់រគាន់ស្រមាបជ់ំនួយហិរ��វត��បានេទ។  
អ�កជំងឺែដលមានសិទ�ិទទួលបានជំនយួែផ�កហរិ��វត��េនះនឹងមនិ្រត�វបានគិតកៃ្រមបែន�មេទៀតស្រមាប់

ការែថទាំេលើសពីចំនួនទឹក្របាក់ទេូ�ែដលេចញេ�ឲ្យអ�កជំងែឺដលមានេសវធានរ� បរ់ង។  
 
េត ើេសវកម �អ �ខី �ះែដល្រត �វបាន្រគបដណ� ប?់ 
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េគាលការណ៍ជំនួយហិរ��វត��អនុវត�ចំេពាះការសេ�ង� ះបន� ន់និងការែថទាំេវជ�សា�ស�ចាំបាច់េផ្សងេទៀត។  
លក�ខណ� ទាំងេនះ្រត�វបានកំណត់េ�ក��ងេគាលការណ៍ជំនយួហិរ��វត��។  
្រគប់ការែថទាំេផ្សងេទៀតមិន្រត�វបានធានរ� បរ់ងេដយេគាលការណ៍ជំនយួហិរ��វត��េនះេទ។ 
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េត ើខ ��ឣំចដកព់ាក្យតាមរេបៀបណ? 
េដើម្ីបដក់ពាក្យសុំស្រមាប់ការផ�ល់ជំនួយែផ�កហិរ��វត�� 
ជធម�តាអ�កនឹងបំេពញពាក្យេស�ើសុំជលាយលក�ណ៍អក្សរមួយនងិផ�ល់ឯកសារគាំ្រទមួយចនំួនដូចែដល

បានេរៀបរប់េ�ក��ងេគាលការណ៍ជំនួយហិរ��វត��និងពាក្យេស�ើសុំេគាលការណ៍ជំនយួហិរ��វត��។ 
 
េត ើខ ��ឣំចទទលួបានជនំយួជមយួនងឹពាក្យេស �ើស ុមំយួតាមរេបៀបណ? 
ស្រមាប់ជំនួយក��ងការដក់ពាក្យេស�ើសុំេគាលការណ៍ជំនយួហិរ��វត�� អ�កឣចទាក់ទង AMITA Health 
េដយការេ�ទូរសព�េ�កាន់េលខ 888-693-2252 តាមអុីែមលែដលមានឣសយដ� ន 
amitafinancialassistance@amitahealth.org ឬជលាយលក�ណ៍អក្សរេ�៖  
  
AMITA Health PFS 
ជូនជំេពាះ៖ Financial Assistance Department 
1000 Remington Blvd., Suite 110 
Bolingbrook, IL 60440  
 
 
េត ើខ ��ឣំចទទលួបានពត័ម៌ានបែន �មតាមរេបៀបណ? 
សំេ�ៃនេគាលការណ៍ជំនួយហិរ��វត�� និងពាក្យេស�ើសុំេគាលការណ៍ជំនួយហិរ��វត��មានេ�  
https://www.amitahealth.org/patient-resources/pay-your-bill/financial-assistance  
និងេ�្រកសួងសុខាភិបាលែដលបានរយេឈា� ះខាងេលើ។  
សំេ�ឥតគិតៃថ�ៃនេគាលការណ៍ជំនួយហិរ��វត�� និងពាក្យេស�ើសុំេគាលការណ៍ជំនួយហិរ��វត�� 
ក៏ឣចទទួលបានផងែដរតាមៃ្របសណីយ៍ 
េដយការសរេសរេ�កាន់ឣសយដ� នែដលបានបង� ញខាងេលើ។  
ព័ត៌មានបែន�មស�ីពីេគាលការណ៍ជំនយួហិរ��វត��េនះ ក៏មានផងែដរតាមអុីែមលែដលមានឣសយដ� ន 
amitafinancialassistance@amitahealth.org ឬតាមទរូសព�ែដលមានេលខ 888-693-2252 ។ 
 
េត ើ្រត �វេធ �ើដចូេម �ច្របសនិេប ើខ ��មំនិមានសទិ �ទិទលួ? 
្របសិនេបើអ�កមិនមានលក�ណៈ្រគប់្រគានស់្រមាប់ការផ�លជ់ំនួយហិរ��វត��តាមរយៈេគាលការណ៍ជំនួយហិរ

��វត�� េនះ អ�កឣចនឹងមានលក�ណៈ្រគប្់រគាន់ស្រមាប់្របេភទេផ្សងេទៀតៃនជំនយួ។  

ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�ម សូមទាក់ទង AMITA Health តាមទូរសព�ែដលមានេលខ 888-693-2252 
ឬតាមអុីែមល ឬជលាយលក�ណ៍អក្សរដូចែដលបានេរៀបរប់ខាងេលើ។ 
 
 
ការបកែ្របេគាលការណជ៍នំយួហរិ� �វត �� ការែណន ំនងិពាក្យេស �ើស ុេំគាលការណជ៍នំយួហរិ� �វត �� 
ន ិងការសេង �បជភាសាសាម� �េនះមានជភាសាដចូតេ�េនះេ�េល ើេគហទពំរ័បសេ់យ ើង 
ន ិងតាមការេស �ើស ុ៖ំ 
 
English; Español (Spanish); Polski (Polish); Tagalog (Filipino); 简体中文 (Simplified Chinese); 漢語 

(Traditional Chinese); 한국어 (Korean); Deutsch (German); اُردُو (Urdu); ગુજરાતી (Gujarati); Русский 
(Russian); Italiano (Italian); िहंदी (Hindi); Français (French); Eλληνικά (Greek); Tiếng Việt (Vietnamese); 
日本語 (Japanese); Srpski (Serbian); ภาษาไทย (Thai); Kreyòl (Haitian Creole); босански (Bosnian); 
��ែខ�រ (Khmer); Hrvatski (Croatian); فارسی (Farsi); العربیة (Arabic) 

https://www.amitahealth.org/patient-resources/pay-your-bill/financial-assistance/

