សេចក្ត ីណែនាំេតីពីការស ើក្ណ ងថ្លៃសេវាសោយសារសាានភាព ាំបាក្
នៅក្នុងស្ថានភាពជាក្់លាក្់មួយចំនួន ថ្លៃនេវាទាក្់ទងនឹង ិ ក្ក្យ យត្ររលយនត េនគ្រោះតន្ទាន់
អាច្រូិបានន ើក្ល ង នោយលអែក្ន ឯ
ើ ក្ស្ថរេម្អែងលអែក្ហិរញ្ញ ិរថុ និងការអនុម័រពីនមធា ិ ក្ក្ ុ
ង។ ខាងន្កាមននោះគឺជានេចក្ត ីលែន្ទំអំពីរនតៀតតំនពញទ្មង់លតតតទការន ក្
ើ ល ងថ្លៃនេវា
នោយស្ថរស្ថានភាព ំបាក្។
1.

េូ មតំនពញទ្មង់លតតតទនេចក្ត ី្តកាេស្ថានភាព ំបាក្ នោយវាយតញ្ចូ ព័រ៌ម្អនរតេ់
អែ ក្ ឬនបាោះពុមពទ្មង់ននោះ រ ួចេរនេរព័រម្អ
៌ នរតេ់អែក្។

2.

េូ មតំនពញ “ន្មោះអែ ក្ជំងឺ” ្រង់ក្លនៃ ងលែ បានតញ្ជាក្់នៅន ទ
ើ ្មង់លតតតទ។

3.

នៅលអែក្រួ នេចក្ត ថ្ី នទ្មង់លតតតទននោះ េូ មតញ្ជាក្់ពម
ី ូ នហរុទា ំងអេ់លែ អែ ក្មិន
អាចតង់ថ្លៃនេវាលែ អែ ក្ជំពាក្់ទី្ក្ ុងឡ
ុ ងប ៊ិច។ េូ មអត ់ព័រ៌ម្អន មែ ិរឱ្យបានន្ចើន
តាមលែ អាចន្វ ើបាន នោយពនយ ព
់ ម
ី ូ នហរុទា ំងឡាយ លែ អែ ក្មិនអាចតង់ថ្លៃនេវា
លែ អែ ក្ជំពាក្់ ែូ ចជាការបារ់តង់ការ្រ ស្ថានភាពេុខភាព ឬ មូ នហរុ្េនែៀងននោះ។
នតើអាចនៅរ ួច េូ មតញ្ជាក្់អងលែរនូ ិចំនួនទឹក្្បាក្់លែ អែ ក្ម្អន ទធភាពតង់។

4.

េូ មតំនពញ “កា តរ ក្នចេ ទ” នៅនព តំនពញទ្មង់លតតតទននោះ នៅលអែក្ខាងន្កាមទ្មង់
លតតតទ។ ន្ៅពីននោះ េូ មវាយតញ្ចូ ន្មោះ “ទី្ក្ ុង” លែ ទ្មង់ននោះ្រូិបានតំនពញ។

5.

េូ មវាយតញ្ចូ “ន ខ ិ ក្ក្យ យត្រ” នៅក្លនៃ ងលែ បានក្ំែរ់។ ន ខិ ក្ក្យ យត្រម្អននៅន ើ
ិ ក្ក្យ យត្រ លអែក្ខាងនវវ ងន ើ ខាងន្កាមន្មោះអែ ក្ជំងឺ។

6.

េូ មចុោះហរា ន ខាន នើ េចក្ត ី្តកាេននោះ នៅក្លនៃ ងលែ បានក្ំែរ់។ ហរា ន ខាអាចជា
រតេ់អែក្ជំងឺ អែ ក្ធាន្ទ ឬ ឪពុក្ម្អតយ ឬអាណាពាបា រតេ់អែក្ជំងឺ។ ការចុោះហរា ន ខាន ើ
នេចក្ត ី្តកាេននោះម្អនន័យថា អែ ក្ក្៏បានអត េ
់ ិទធិជូនមគនត ីស្ថលា្ក្ ុងឡ
ុ ងប ៊ិចក្នុងការនេែ ើ
េុំ និង្រួ រពិនិរយ្តិរត ិឥែទានរតេ់អែក្ពី្ក្ ុមហុនអត ់នេវារាយការែ៍ឥែទានអងលែ
រ។
េូមប្រគ ់ឯក្សារដូ ចខាងសប្កាមជូនទីប្ក្ ុងឡ
ុ ងប ៊ិច៖

1.

ទ្មង់លតតតទថ្ននេចក្ត ី្តកាេស្ថានភាព ំបាក្លែ បានតំនពញរ ួច។

2.

ឯក្ស្ថរចមៃ ងថ្នទ្មង់លតតតទ IRS W2 ចុងន្កាយរតេ់អែក្ ( ិខិរ្តកាេពនធ េហព័នធ
រតេ់េហរែឋ អានមរ ក្ក្ លែ នចញនោយនិនោជក្ និងម្អនព័រ៌ម្អនេត ីពី្បាក្់ចំែូ រតេ់
និនោជិរ)។

3.

ឯក្ស្ថរចមៃ ងថ្នរបាយការែ៍្ន្ទគារន្ទនព លមៗ
ី ននោះ។

អែ ក្អាចលក្រ្មូិន ខរតតេនត ិេុខេងរ ម និង/ឬ ន ខគែនី្ន្ទគាររតេ់អែក្
ចំនពាោះឯក្
ក្ជា
ស្ថរទា ំងអេ់លែ បាន្តគ ់ជូន នហើយការន្វ ែ
ើ ូ ចននោះនឹងមិនតោះពា ់ជាអិ ម្អនែ ់ការ
ពិចារណារតេ់នយើងចំនពាោះការនេែ េ
ើ ុំរតេ់អែក្នឡើយ។
េូ ម្តគ រា
់
់ឯក្ស្ថររ្មូិទា ំងអេ់ជូនស្ថលា្ក្ ុងតាមរយៈអុីលម
AmbulanceBilling@LongBeach.gov ឬ តាមរយៈថ្្តេែីយ៍មក្កាន់អាេយោឋនរតេ់ស្ថលា
្ក្ ុងឡ
ុ ងប ៊ិច លអែ ក្ ិ ក្ក្យ យត្ររលយនត េនគ្រោះតន្ទាន់ ្តអត់េំតុ្រន ខ 22600 ទី្ក្ ុងឡ
ុ ងប ៊ិច
CA 90801។
សរើេិនសោក្អ្ន ក្មានេាំែួរសសេងៗ េូ មទាក្់ទងនយើងខ្ុំតាមរយៈ៖
 ន ខទូ រេពា (562) 570-7600 នហើយន្ជើេនរ កេជន្មើេ #4
 នអញើេំែួរតាមអុីលម មក្កាន់ AmbulanceBilling@LongBeach.gov ឬ



នៅកាន់លអែក្ ិ ក្ក្យ យត្ររលយនត េនគ្រោះតន្ទាន់នៅស្ថលា្ក្ ុង លែ ម្អនអាេយោឋន 333
West Ocean Blvd., Lobby Level, ទី្ក្ ុងឡ
ុ ងប ៊ិច រែឋ កា ីហវ័រញ ចាត់ពីថ្លៃច័នា ែ ់ថ្លៃ េុ្ក្
និលានម្អង 7:30 ន្ទទី្ពឹក្ ែ ់នម្អង 4:30 ន្ទទីរនេៀ ។

