ឧបសមព័នធ A
េសចកត ី សេងខបអំពី ភសងយយល់
េគលនេយបយសត ី ពី ជំ នួយហិ រញញ វតថ ុ ហូសត ូ ន េមសូ ត(Houston
ឌី សត
Methodist)
េសវកមម ហូសត ូ ន េមសូ តឌី សត(Houston

Methodist) េបតជញចិ តតផតល់ជំ នួយហិ រញញ វតថ ុ ជូនបុគគលនន ែដលអនកគមនធន

រ៉ ប់រង ឬ អនកមនធនរ៉ ប់រងមិនេពញេលញ ែដលមិ នមនសិ ទធ ិ រសបចបប់ចំេពះកមមវ ិ ធី រដឋភិ បលឬតមរេបៀបេផសងេទៀត

មិ នអចបង់របក់ សរមប់ករែថទំែដលចំបច់ខងេវជជសរសត និ ងសេរងគះបនទន់ េដយែផអកេល សថនភពហិ រញញ វតថ ុ

ផទល់ខល ួ នពួកេគ។

អនកជមង ឺ ននែដលរបក់ចំណូលរកុមរគួសររបស់ពួកេគមនរតឹ ម 200% ឬេរកមេនះ ៃនករមិ តភពរកី រកថនក់សហព័នធ

(FPL)

េនះ មនសិ ទធ ិ រសបចបប់ទទួលបនេសវកមមឥតគិ តៃថល
; និ ងអនកជមង ឺ ននែដលរបក់ចំណូលរកុមរគួសររបស់ពួក

េគមនេល សពី

200%

ប៉ុែនតម ិ នេរច នជង 400% ៃន

FPL

េនះ មនសិ ទធ ិ រសបចបប់ទទួលេសវកមមននតមចំនួន

ែដលបនចុះៃថល។ អរតបញច ុ ះតៃមលម ិ នេល សពី ចំនួនទឹ ករបក់មធយមៃន ហូសត ូ ន េមសូ តឌី(Houston
សត
Methodist) នឹ ង

ទទួលបនបង់របក់ពី ករធនរ៉ ប់រងជលកខណៈ ឯកជន និ ងេមឌី ែឃរ(Medicare), ែដលរួ មមនករទូទត់របក់អនកជំ ងឺ
ណមនក់កន ុ ងសំ ណុំែបបបទសត ី ពី ករដកហូតយករបក់
, ករបង់របក់រ ួ មគននិ ងករធនរ៉ ប់រងរួ មគន។

អនកមិ នតរមូវឱយេរៀបចំករបង់របក់ជមុន ឬករេរៀបចំបង់របក់សរមប់េសវកមមចំបច់ខងេវជជសរសត និ ងសេរងគះបនទន់

មុន កររបគល់ជូនេសវកមមននេឡ យ។ ប៉ុែនតេប អនកតរមូវឱយបង់របក់ចំនួនទឹ ករបក់ែដលបនចុះៃថល េហ យអនកមិ នអច

បង់របក់ចំនួន ទឹ ករបក់ែដលបនចុះៃថលេពញេលញេឡ យ េរកយពី េសវកមមននរតូវបនផតល់ជូនេនះ ហូសត ូ ន េមសូ តឌី

(Houston Methodist) នឹ ងពយយមរបមូលចំនួនទឹ ករបក់ែដលបនចុះៃថលេនះ។ ហូសត ូ ន េមសូ តឌី សត
(Houston
Methodist) និ ងផតល់ជូនរបយករណ៍អំពី ករទូទត់វ ិ កកយបរតរបចំែខ ែដលេសន  សុំករបង់របក់ពី អនក។ របសិ នេប អនក
មិ នអចបង់របក់ចំនួនទឹ ករបក់ែដលបនចុះៃថលេនះ ចំេពះ ករបង់របក់ម ួយដងេនះ ហូសត ូ ន េមសូ តឌី សត(Houston
Methodist) ផតល់ជូនជេរម សននអំពី ករបង់របក់បនតឥតគិ តៃថលកររបក់។ ចំនួនទឹ ករបក់ែដលបនចុះៃថលណមួយ
សត

េនែតមិ នទន់បង់របក់េនះ នឹ ងរតូវសងរតឡប់េទទី ភនក់ងររបមូលរបក់
េដយ ភគី ទី បី សរមប់ករពយយមរបមូល
របក់បែនថម។ សកមមភពរបមូលរបក់ភគី ទី បី នឹ ងមិ នរប់បញច ូ លឯកសិ ទធ ិ ផទល់
, វខិ ធនករ
ល ួ ន ផល ូ វចបប់ ឬករជូនដំ
ណឹង
ពី ករ ិ យល័យឥណទន។

ឯកសរថតចមលងមួ យចបប់ឥតគិ តៃថល

Methodist),

សត ី ពី េគលនេយបយជំ នួយហិ រញញ វតថ ុ

ហូសត ូ ន

េមសូ តឌី (Houston
សត

េគលនេយបយសត ី ពី ករអនុវតតន៍ជំ នួយហិ រញញ វតថ ុ និ ងកររបមូលរបក់ ែដលអចមនេនេល វ ិ បសយ ហូ

សត ូ ន េមសូ តឌី សត(Houston

Methodist) តមអសយដឋន www.HoustonMethodist.org/Billing, ែដលអចមនេន

ទី ែនលងករអនុញញតឱយចូល និ ងករចុះបញជ េឈ
ី
ម ះ អចទទួលបនេដយទក់ទងមកករ ិ យល័យកិ ចចករជំ នួញថនក់កណ
ត

ល តមេលខ (កន ុ ងរសុ)ក832-667-5900, (ឥតគិ តៃថល) 877-493-3228, និ ងអចរតូវបនេសន  សុំ តមប៉ុសតៃរបសណី យ៍ ៖
េសវកមម ហូសត ូ ន េមសូ តឌី សត
(Houston Methodist)

Centralized Business Office
Attn: Financial Assistance Unit
701 S. Fry Road
Katy, TX 77450

េសចកត ី សេងខងអំពី ភសែដលងយយល់េនះ, េគលនេយបយសត ី ពី ជំ នួយហិ រញញ វតថ
, េគលនេយបយសត
ុ
ី ពី ករអនុវតតន៍
ជំ នួយហិ រញញ វតថ និ
ុ ងកររបមូលរបក់ អចមនជសភជេរច ន តមករទក់ទងននែដលបនេរៀបរប់បញជ ី ខងេល ។

អងគភពជំ នួយហិ រញញ វតថ ុ ហូសត ូ ន េមសូ តឌី(Houston
សត

Methodist)

ែដលអចេឆល  យសំ ណួរនន និ ងផតល់ជូនព័ត៌មន

អំពី េគលនេយបយសត ី ពី ជំ នួយហិ រញញ វតថ ុ និ ងេដ មប ី ជួយអនកចំេពះដំ េណ រករដក់ព។កយសុអនំ កអចជួបសមជិ កអងគ
ភពជំ នួយហិ រញញ វតថ ពី
ុ ៃថងច័នទ ដល់ៃថងសុរក េនចេនលះេម៉ង 7:00 រពឹ ក ដល់

7:00
8:00 រពឹ ក ដល់ 12:00 រេសៀល តមេលខ 832-667-5900 ឬ 877-493-3228។

លងច និ ងៃថងេសរ ៍ េនចេនលះេម៉ង

េនេពលេលកអនកបនបំេពញពកយសុំ ជំ នួយហិ រញញ វតថ ុ សូ មភជប់ឯកសរគំ
រទែដលទមទរទំ ងអស់និ ងបញជ ូ នតមប៉ុសត
ៃរបសណីយ៍េទអងគភពជំ នួយហិ រញញ វតថ (Financial
ុ

Assistance Unit)

សូ មពិ និ តយេម លអសយដឋនែដលបនេរៀបរប់

ខងេល ឬបញជ ូ នតមទូរសរេទអងគភពជំ នួយហិ រញញ វតថ(Financial
ុ
Assistance Unit) តមេលខ 832-667-5995។

