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ນະໂຍບາຍ/ຫັ ກການ
ມັນແມ່ ນນະໂຍບາຍຂອງ Ascension Wisconsin (“ອົງການ”)
ເພ່ ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດທາງດ້ ານສັງຄົມເພ່ ອໃຫ້ ການດູ ແລສຸກເສີນ ແລະ
ການປິ່ນປົວທີ່ຈາເປັນອ່ ນໆໃນອົງການໂດຍອີງຕາມນະໂຍບາຍການຊ່ ວຍເຫອດ້ ານການເງິນ
(ຫລ “FAP”). ນະໂຍບານການສົ່ງໃບບີນ ແລະ
ການເກັບເງີນນີ້ໄດ້ ຖກອອກແບບມາສະເພາະເພ່ ອແກ້ ໄຂການມີສິດໄດ້ ຮັບນະໂຍບານການສົ່ງໃບບີນ
ແລະ ການເກັບເງີນສາລັບຄົນເຈັບທີ່ມີຄວາມຕ້ ອງການການຊ່ ວຍເຫອທາງດ້ ານການເງິນ ແລະ
ໄດ້ ຮັບການດູ ແລຈາກອົງການ.
ການສ່ົ ງໃບບີນ ແລະ ການເກັບເງີນທັງຫມົດຈະສະທ້ ອນໃຫ້ ເຫັນຄວາມມຸ່ງຫມ້ັ ນຂອງພວກເຮົາ
ແລະ ຄວາມເຄົາລົບກຽດສັກສີຄວາມເປັນມະນຸດຂອງແຕ່ ລະບຸກຄົນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດລວມ,
ຄວາມກັງວົນພິເສດຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີກັບບຸກຄົນທ່ີ ດາລົງຊີວິດຢູ ່ ໃນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ
ຄົນດ້ ອຍໂອກາດ, ແລະ ຄວາມມຸ່ງຫມ້ັ ນຂອງພວກເຮົາໃຫ້ ມີຄວາມຍຸຕິທາ ແລະ ການຈັດການກະຈາຍໃຫ້ ທ່ົ ວເຖີງ.
ພະນັກງານ ແລະ ຕົວແທນຂອງອົງກອນຕ້ ອງປະຕິບັດໃນລັກສະນະທ່ີ ສະທ້ ອນເຖ່ີ ງນະໂຍບາຍ ແລະ
ຄ່ ານິຍົມຂອງສະຖານທ່ີ ສະໜັບສະໜຸນໂດຍ ຄາໂຕລິດ (Catholic-sponsored facility).
ນະໂຍບາຍການສົ່ງໃບບີນ ແລະ ການເກັບເງີນນີ້ ໃຊ້ ໄດ້ ກັບທຸກໆການດູ ແລສຸກເສີນ ແລະ
ຄວາມຈາເປັນທາງການແພດອ່ ນໆທີ່ຈັດໂດຍອົງການ, ລວມທັງການບລິການແພດ ແລະ ສຸຂະພາບການປະພຶດ.
ນະໂຍບາຍການສົ່ງໃບບີນ ແລະ ການເກັບເງີນນີ້ບ່ ໄດ້ ນາໃຊ້ ກັບການຈັດການຈ່ າຍເງິນສາລັບ ການດູ ແລ ທີ່ບ່
"ສຸກເສີນ" ແລະ "ການດູ ແລທີ່ຈາເປັນທາງການແພດ" (ຕາມຂ້ ການົດດັ່ງກ່ າວໄດ້ ການົດໄວ້ ໃນ FAP ຂອງອົງກອນ).
ຄໍານິຍາມ
1.

2.

"501(r)" ຫມາຍເຖິງພາກທີ 501(r) ຂອງປະມວນກົດໝາຍລາຍຮັບພາຍໃນ ແລະ
ລະບຽບການທ່ີ ໄດ້ ປະກາດໃຊ້ ຕາມນ້ັ ນ.
“ການປະຕິບັດການເກັບເງິນພິເສດ” ຫຼື “ECAs” ໝາຍເຖິງກິດຈະກາການເກັບກາອ່ ນໆ
ຕ່ ໄປນີ້ທີ່ຕ້ ອງໄດ້ ຮັບການຈາກັດພາຍໃຕ້ ພາກທີ 501(r):
a.
ການຂາຍໜີ້ຂອງຄົນເຈັບໃຫ້ ຜູ້ອ່ ນ,
ເວັ້ນເສຍແຕ່ ວ່ າຜູ້ ຊ້ ຈະຕ້ ອງມີຂ້ ຈາກັດໃດຫນຶ່ງທີ່ອະທິບາຍຂ້ າງລຸ່ມນີ້.
b.

ການລາຍງານຂ້ ມູ ນທ່ີ ບ່ ເພ່ິ ງປະສົງກ່ ຽວກັບໜ່ ວຍງານລາຍງານສີນເຊ່ ອຜູ້ ບລິໂພກ
ຫ ໜ່ ວຍງານສີນເຊ່ ອ.

c.

d.

ການເລ່ ອນ ຫ ປະຕິເສດ, ຫຕ້ ອງຊາລະກ່ ອນທ່ີ ຈະໃຫ້ ,
ການເບ່ິ ງແຍງທ່ີ ຈາເປັນທາງການແພດເນ່ ອງຈາກການບ່ ຊາລະຄ່ າຮັກສາໂຮງໝຂອງຄົນເຈັບຢ່ າງນ້ ອຍ
ໜ່ຶ ງ ຫ ຫາຍຄ້ັ ງສາລັບການເບ່ິ ງແຍງທ່ີ ໃຫ້ ໃວ້ ກ່ ອນໜ້ ານ້ີ ພາຍໃຕ້ FAP.
ການດາເນີນການທີ່ຕ້ ອງໃຊ້ ຂະບວນການທາງກົດໝາຍ ຫ ຂະບວນການຍຸດຕິທາ,
ຍົກເວັ້ນການຮຽກຮ້ ອງທີ່ຂໃນການດາເນີນການລົ້ມລະລາຍ ຫ ການບາດເຈັບສ່ ວນບຸກຄົນ.
ການກະທາເຫົ່ ານ້ີ ລວມກ່ ຽວກັບ, ແຕ່ ບ່ ຈາກັດສະເພາະ,
i. ວາງພາລະກ່ ຽວກັບຊັບສີນຂອງຄົນເຈັບ,
ii. ຍຶດປິດຊັບສີນຂອງຄົນເຈັບ,
iii. ການຈັດເກັບພາສີ ຫ ການແນບສ່ິ ງອ່ ນໆ ຫ ຍຶດບັນຊີທະນາຄານຂອງຄົນເຈັບ
ຫ ຊັບສີນສ່ ວນບຸກຄົນອ່ ນໆ,
iv. ເລ່ີ ມດາເນີນການທາງແພງກັບຄົນເຈັບ, ແລະ
v. ດັບແປງຄ່ າຈ້ າງຂອງຄົນເຈັບ.

ໃນ ECA ບ່ ລວມເຖິງງສ່ິ ງອ່ ນດ່ັ ງຕ່ ໄປນ້ີ (ແມ້ ວ່ າເງ່ ອນໄຂສາລັບ ECA
ຕາມທ່ີ ລະບຸໃວ້ ເບ້ ອງຕ້ົ ນຈະໄດ້ ຮັບການຕອບສະໜອງໂດຍທ່ົ ວໄປ):
a.

b.

c.
3.

ການຂາຍໜ້ີ ຂອງຄົນເຈັບ ຖ້ າ, ກ່ ອນທ່ີ ຈະຂາຍ,
ມີຂ້ ຕົກລົງລາຍລັກອັກສອນຢ່ າງເປັນທາງການຕາມກົດຫມາຍກັບຜູ້ ຊ້ ຕາມທ່ີ
i.
ຫ້ າມໃຫ້ ຜູ້ຊ້ ມີສ່ ວນຮ່ ວມໃດໆໃນ ECAs ເພ່ ອຂຮັບການເບ່ິ ງແຍງດູ ເລ;
ii. ຫ້ າມຜູ້ ຊ້ ຈາກການຮຽກເກັບດອກເບ້ ຍຈາກນ້ີ ເກີນກວ່ າອັດຕາທ່ີ ມີຜົນຕາມມາດຕາທ່ີ
6621(a)(2) ຂອງ Internal Revenue Code ໃນຂະນະທ່ີ ມີການຂາຍອັດຕາໜ້ີ
(ຫ ອັດຕາດອກເບ້ ຍອ່ ນໆ ທ່ີ ການົດໂດຍຄາບອກກ່ າວ ຫ ແນະນາອ່ ນໆ ທ່ີ ບັນທກໃນ
Internal Revenue Bulletin);
iii. ໜີ້ສາມາດຄນ ຫ ຮຽກຄນໄດ້ ໂດຍອົງການ ເມ່ ອອົງການຫ ຜູ້ ຊ້ ຕັດສີນໃຈວ່ າ
ຄົນເຈັບມີສິດທີ່ຈະໄດ້ ຮັບການຊ່ ວຍເຫອທາງການເງີນ; ແລະ
iv.
ຜູ້ ຊ້ ຈະຕ້ ອງປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ໄ້້ລະບຸໄວ້ ໃນຂ້ ຕົກລົງເພ່ ອໃຫ້ ແນ່ ໃຈວ່ າຄົນເຈັບບ່ ມີການຈ່ າ
ຍເງີນ, ແລະ ບ່ ມີຄວາມຜຸກພັນໃດທີ່ຈະຕ້ ອງຈ່ າຍເງີນຂອງຜູ້ ຊ້ , ແລະ
ອົງການລວມກັນຫາຍກວ່ າທີ່ຕົນເອງຈະຮັບຜິດຊອບໃນການຈ່ າຍເງີນຕາມ FAP
ຖ້ າຄົນເຈັບມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຮັບຄວາມຊ່ ວຍເຫອທາງການເງີນ ແລະ ອົງການຈະບ່ ສົ່ງຄນ
ຫ ຮຽກເກັບຄນໜີ້.
ຂ້ ຜຸກມັດອ່ ນໆ ທ່ີ ອົງການມີສິດທ່ີ ຈະຍນຍັນຕາມກົດໝາຍຂອງລັດໃນການດາເນີນຂອງການຕັດສີນ,
ການປະນີປະນອມຫ ການປະນິປະນອມແກ່ ຄົນເຈັບອັນເປັນຜົນມາຈາກການບາດເຈັບສ່ ວນບຸກຄົນ ທ່ີ
ອັງການໃຫ້ ການເບ່ິ ງແຍງ, ຫ
ການຍ່ ນຄາຮ້ ອງທີ່ມີການດາເນີນການລົ້ມລະລາຍອ່ ນໆ.

“FAP” ໝາຍເຖິງນະໂຍບາຍການຊ່ ວຍເຫອທາງການເງີນຂອງອົງການ
ເຊ່ີ ງເປັນນະໂຍບາຍໃຫ້ ການຊ່ ວຍເຫອທາງການເງີນແກ່ ຄົນເຈັບທ່ີ ມີສິດທິໃນການປະຕິບັດພາລະກິດດ້ ານສຸຂະ
ພາບຂອງອົງການ ແລະ Ascension Health ທ່ີ ສອດຄ່ ອງກັບ 501(r).

4.

“ໃບສະໝ
ັ ກ FAP” ໝາຍເຖິງການຂຄວາມຊ່ ວຍເຫອທາງການເງີນ.

5.

“ການໃຫ້ ການຊົ່ ວຍເຫຼື ອທາງການເງີນ”
ໝາຍເຖິງການຊ່ ວຍເຫອທີ່ອົງການອາດຈະຈັດໃຫ້ ແກ່ ຄົນເຈັບຕາມ FAP ຂອງອົງການ.

6.

“ອງກອນ” ໝາຍເຖິງ Ascension Wisconsin. ເພ່ ອຮ້ ອງຂຂ້ ມູ ນເພ່ີ ມເຕີມ, ສ່ົ ງຄາຖາມ ຫ ຄວາມຄິດເຫັນ,
ຫ ຍ່ ນອຸທອນ, ທ່ ານສາມາດຕິດຕ່ ສານັກງານທ່ີ ສະແດງຢູ ່ ດ້ານລຸ່ມນ້ີ ຫ ຕາມທ່ີ ລະບຸໄວ້ ໃນແຈ້ ງການ ຫ
ການສ່ ສານທ່ີ ທ່ ານໄດ້ ຮັບຈາກອົງການ:
ຮ້ ອງຂທາງໂທລະສັບໂດຍການໂທຫາບລິການລູ ກຄ້ າຂອງ Ascension Wisconsin.

7.

“ຄນເຈັບ” ໝາຍເຖິງບຸກຄົນທີ່ກາລັງໄດ້ ຮັບການເບິ່ງແຍງ (ຫ ຜູ້ ທີ່ໄດ້ ຮັບການເບິ່ງແຍງ) ຈາກອົງການ
ແລະ ບຸກຄົນອ່ ນທີ່ຮັບຜິດຊອບດ້ ານການເງີນສາລັບການເບິ່ງແຍງດັ່ງກ່ າວ (ລວມທັງສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ
ແລະ ຜູ້ ປົກຄອງ).

ການສົ່ ງໃບບີນ ແລະ ການເກັບເງີນ
ອົງການຮັກສາຂະບວນການຢ່ າງເປັນະບຽບສາລັບການອອກໃບແຈ້ ງການຮຽກເກັບເງີນເປັນປະຈາແກ່ ຄົນເຈັບສາລັບ
ການໃຫ້ ບລິການ ແລະ ສາລັບຕິດຕ່ ສ່ ສານກັບຄົນເຈັບ.
ໃນກລະນີທີ່ບ່ ໄດ້ ຈ່າຍເງິນໂດຍຜູ້ ປ່ ວຍສາລັບການບລິການທີ່ອົງການຈັດຕັ້ງສະ ໜອງ,
ອົງການອາດເຂົ້າຮ່ ວມປະຕິບັດການເພ່ ອຮັບການຊາລະເງິນ, ລວມທັງ, ແຕ່ ບ່ ຈາ
ກັດເຖິງຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະສ່ ສານທາງໂທລະສັບ, ອີເມວ, ແລະ ດ້ ວຍຕົນເອງ, ແລະ ໜຶ່ງ
ຫ ຫາຍ ECAs, ອີງຕາມຂ້ ການົດ ແລະ ຂ້ ຈາກັດທີ່ມີຢູ ່ ໃນນະໂຍບາຍການສົ່ງໃບບີນ ແລະ ການເກັບເງີນນີ້.
ພະແນກວົງຈອນການເກັບລາຍຮັບມີສິດອານາດສຸດທ້ າຍໃນການການົດວ່ າອົງການໄດ້ ມີຄວາມພະຍາຍາມທີ່ສົມເຫດ
ສົມຜົນໃນການການົດການມີສິດໄດ້ ຮັບການຊ່ ວຍເຫອທາງການເງິນ ແລະ ອົງການອາດຈະເຂົ້າຮ່ ວມໃນ ECAs.
ອີງຕາມພາກທີ 501(r), ນະໂຍບາຍການສ່ົ ງໃບບີນ ແລະ
ການເກັບເງີນນ້ີ ລະບຸຄວາມພະຍາຍາມທ່ີ ສົມເຫດສົມຜົນທ່ີ ອົງກອນຕ້ ອງດາເນີນການເພ່ ອພິຈາລະນາວ່ າຄົນເຈັບມີສິ
ດຕາມເງ່ ອນໄຂຂອງ FAP ສາລັບການຊ່ ວຍເຫອທາງການເງີນ
ກ່ ອນທ່ີ ຈະເຂ້ົ າຮ່ ວມໃນການດາເນີນການເລ່ ອງທວງໜ້ີ ພິເສດ, ຫ ECA. ເມ່ ອມີການການົດ,
ອົງການອາດຈະດາເນີນການກັບ ECAs ໜ່ຶ ງ ຫ ຫາຍກວ່ າ ຕາມທ່ີ ໄດ້ ອະທິບາຍໄວ້ ໃນເອກະສານສະບັບນ້ີ .
1.

ການປະມວນຜົນການສະໝັກ FAP. ຍົກເວ້ັ ນດັ່ງທ່ີ ລະບຸໄວ້ ຂ້ າງລຸ່ມນ້ີ , ຄົນເຈັບສາມາດສົ່ງໃບສະໝັກ
FAP ໄດ້ ທຸກເວລາອີງຕາມການສຸກເສີນ ແລະ ການດູ ແລທ່ີ ຈາເປັນທາງການແພດອ່ ນໆທ່ີ ໄດ້ ຮັບຈາກອົງການ.
ການພິຈາລະນາການມີສິດໄດ້ ຮັບສາລັບການຊ່ ວຍເຫອທາງການເງີນຈະດາເນີນການໂດຍອີງຕາມປະເພດຕ່ າງໆ
ທົ່ວໄປດ່ັ ງຕ່ ໄປນ້ີ .
a.

ສາເລັດໃບສະໝັກ FAP. ໃນກລະນີຂອງຄົນເຈັບຜູ້ ທ່ີ ຍ່ ນໃບສະໝັກ FAP ທ່ີ ສາເລັດ,
ອົງການຈະຕ້ ອງຢຸດ ECAs ຊົ່ວຄາວໃນເວລາທີ່ເໝາະສົມ ເພ່ ອໄດ້ ຮັບການຈ່ າຍເງີນສາລັບການດູ ແລ,
ຕັດສິນການມີສິດໄດ້ ຮັບ, ແລະ ແຈ້ ງການເປັນລາຍລັກອັກສອນ, ດັ່ງທີ່ໄດ້ ລະບຸໄວ້ ຂ້ າງລຸ່ມນີ້.

b.

c.

d.

2.

3.

ການການົດການມີສິດໄດ້ ຮັບຕາມແບບສັນນິຖານ.
ຖ້ າຄົນເຈັບໄດ້ ການົດແບບສັນນິຖານເພ່ ອຈະມີສິດໄດ້ ຮັບຫນ້ ອຍກ່ ວາການຊ່ ວຍເຫອທ່ີ ມີນ້ າໃຈຫາຍທ່ີ ສຸ
ດພາຍໃຕ້ FAP, ອົງການຈະແຈ້ ງໃຫ້ ຜູ້ປ່ ວຍຊາບກ່ ຽວກັບພ້ ນຖານສາລັບການການົດ ແລະ
ໃຫ້ ເວລາແກ່ ຄົນເຈັບທ່ີ ເໝາະສົມເພ່ ອສະໝັກຂຄວາມຊ່ ວຍເຫອທ່ີ ມີນ້ າໃຈຫາຍກວ່ າເກ່ົ າກ່ ອນທ່ີ ຈະລິເລ່ີ
ມ ECA.
ແຈ້ ງການ ແລະ ຂັ້ນຕອນ ສາລັບຜູ້ ທີ່ບ່ ໄດ້ ສົ່ງໃບສະໝັກ. ເວັ້ນແຕ່ ຈະມີການສົ່ງໃບສະໝັກ FAP
ສະບັບສົມບູ ນ ຫ ມີຄຸນສົມບັດທີ່ຖກການົດພາຍໃຕ້ ແກມເງ່ ອນໄຂຄຸນສົມບັດທີ່ເໝາະສົມຂອງ
FAP, ອົງການຈະລະເວ້ັ ນການເລ່ີ ມຕົ້ນ ECAs ເປັນເວລາຢ່ າງນ້ ອຍ 120 ວັນ
ນັບຈາກວັນທ່ີ ມີການສົ່ງບີນເກັບເງີນ ແລະ ໃບຮຽກເກັບເງີນ
ຫັ ງກາຈາໜ່ າຍຄ້ັ ງທາອີກສາລັບການເບ່ິ ງແຍງດູ ເລໄປຫາຄົນເຈັບ. ໃນກລະນີທ່ີ ມີການດູ ແລຫາຍໆຄ້ັ ງ,
ຂ້ ການົດແຈ້ ງການເຫົ່ ານ້ີ ອາດຈະລວມ,
ໃນກລະນີທ່ີ ຈະອີງໃສ່ ໄລຍະເວລາພາກສ່ ວນທ່ີ ເບ່ິ ງແຍງຫ້ າສຸດທ່ີ ລວມຢູ ່ ນາກັນ. ກ່ ອນທີຈະເລ່ີ ມໜ່ຶ ງ
(1) ຫ ຫາຍກວ່ າ ECA(s) ເພ່ ອຊ່ ວຍຈ່ າຍໃຫ້ ຄົນເຈັບທ່ີ ບ່ ໄດ້ ສົ່ງໃບສະໝັກ FAP,
ອົງການຈະດາເນີນການດ່ັ ງຕ່ ໄປນ້ີ :
i. ແຈ້ ງໃຫ້ ຄົນເຈັບດ້ ວຍການບອກກ່ າວເປັນລາຍລັກອັກສອນເຊ່ິ ງລະບຸວ່ າມີການຊ່ ວຍເຫອທາງກາ
ນເງີນສາລັບຄົນເຈັບທ່ີ ມີເງ່ ອນໄຂ, ລະບຸ ECA(s)
ມີຈຸດປະສົງເພ່ ອທ່ີ ຈະໄດ້ ຮັບການຈ່ າຍຄ່ າສາລັບການເບ່ິ ງແຍງດູ ເລ, ແລະ
ການົດວັນຄົບການົດຫັ ງຈາກທ່ີ ECA(s) ດ່ັ ງກ່ າວອາດຈະໄດ້ ຮັບການລ່ີ ເລ່ີ ມບ່ ໄວກວ່ າ
30 ວັນນັບຕ້ັ ງແຕ່ ວັນແຈ້ ງໃໝ່ ເປັນລາຍລັກອັກສອນ;
ii. ໃຫ້ ຄົນເຈັບມີການສະຫຸ ບສັງລວມດ້ ວຍພາສາທາມະດາຂອງ FAP; ແລະ
iii. ໃຫ້ ຄວາມສາຄັນໃນການແຈ້ ງຄົນເຈັບກ່ ຽວກັບ FAP ແລະ ຂ້ັ ນຕອນການສະໝັກ FAP.
ໃບສະໝັກ FAP ທີ່ປະກອບບ່ ຄົບຖ້ ວນ. ໃນກລະນີຂອງຄົນເຈັບຜູ້ ທີ່ຍ່ ນໃບສະໝັກ FAP ທີ່ບ່ ຄົບຖ້ ວນ,
ອົງການຈະຕ້ ອງແຈ້ ງໃຫ້ ຄົນເຈັບຊາບເປັນລາຍລັກອັກສອນກ່ ຽວກັບວິທີການປະກອບໃບສະໝັກ FAP
ໃຫ້ ສາເລັດ ແລະ ໃຫ້ ເວລາແກ່ ຄົນເຈັບສາມສິບ (30) ວັນປະຕິທິນເພ່ ອເຮັດແນວນັ້ນ. ທຸກການດາເນີນ
ECAs ທີ່ຄົງຄ້ າງຈະຖກລະງັບໃນຊ່ ວງເວລານີ້, ແລະ ແຈ້ ງການທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນຈະຕ້ ອງ
(i) ອະທິບາຍຂ້ ມູ ນເພີ່ມເຕີມ ແລະ/ຫ ເອກະສານທີ່ຈາເປັນຕ້ ອງໃຊ້ ພາຍໃຕ້ FAP ຫ ແບບຟອມສະໝັກ
FAP ທີ່ຈາເປັນສາລັບການຂຽນໃບສະໝັກ, ແລະ (ii) ລວມຂ້ ມູ ນການຕິດຕ່ ທີ່ເໝາະສົມ.

ຂ້ ຈາກັດກ່ ຽວກັບການເລ່ ອນ ຫ ການປະຕິເສດການດູ ແລ. ໃນສະຖານະການທ່ີ ອົງການຈະເລ່ ອນ
ຫ ປະຕິເສດ, ຫ ຕ້ ອງການຈ່ າຍຄ່ າກ່ ອນທ່ີ ຈະມີການດູ ແລທ່ີ ຈາເປັນທາງການແພດ, ຕາມທ່ີ ການົດໃນ
FAP, ເນ່ ອງຈາກການບ່ ຈ່ າຍຄ່ າຮັກສາໂຮງໝຂອງຄົນເຈັບ ໜ່ຶ ງ ຫ
ຫາຍຄ້ັ ງສາລັບການດູ ແລທ່ີ ໃຫ້ ໄວ້ ກ່ ອນໜ້ ານ້ີ ພາຍໃຕ້ FAP, ຄົນເຈັບຈະໄດ້ ຮັບໃບສະໝັກ FAP ແລະ
ການແຈ້ ງເປັນລາຍລັກອັກສອນລະບຸວ່ າມີການຊ່ ວຍເຫອທາງການເງີນສາລັບຄົນເຈັບທ່ີ ມີເງ່ ອນໄຂ.
ແຈ້ ງການການົດ.
a.

ການການົດ. ເມ່ ອໄດ້ ສາເລັດການຍ່ ນໃບສະໝັກ FAP ແລ້ ວຈະໄດ້ ຮັບຈາກບັນຊີຄົນເຈັບ
ອົງການຈະປະເມີນໃບສະໝັກ FAP ເພ່ ອການົດເງ່ ອນໄຂ ແລະ
ແຈ້ ງໃຫ້ ຄົນເຈັບຮັບຊາບເປັນລາຍລັກອັກສອນກ່ ຽວກັບການການົດຂ້ັ ນສຸດທ້ າຍພາຍໃນສ່ີ ສິບຫ້ າ
(45) ວັນຕາມປະຕິທີມ.

ການແຈ້ ງເຕອນຈະລວມເຖິງການການົດຈານວນເງີນທ່ີ ຄົນເຈັບຈະຕ້ ອງຮັບຜິດຊອບໃນການຈ່ າຍ.
ຖ້ າຫາກໃບສະໝັກ FAP ຖກປະຕິເສດ,
ຈະມີການແຈ້ ງໃຫ້ ຮັບຮູ ້ ເພ່ ອອະທິບາຍເຫດຜົນໃນການປະຕິເສດ ແລະ
ຄາແນະນາສາລັບການອຸທອນ ຫ ການພິຈາລະນາໃໝ່ .
b.

c.

4.

5.

ການຄນເງີນ.
ອົງການຈະໃຫ້ ເງີນຄນສາລັບຈານວນເງີນທີ່ຄົນເຈັບຈ່ າຍຄ່ າດູ ແລເຊີ່ງເກີນຈານວນທີ່ຄົນເຈັບຈະຕ້ ອງຮັບ
ຜິດຊອບຕ່ ການຈ່ າຍເງີນຕາມ FAP ຍົດເວັ້ນຈານວນເງີນສ່ ວນເກີນດັ່ງກ່ າວນ້ ອຍກວ່ າ $5.00.
ການປະຕິເສດຂອງ ECA(s). ໃນກລະນີທີຄົນເຈັບມີເງ່ ອນໄຂໄດ້ ຮັບການຊ່ ວຍເຫອທາງການເງີນພາຍໃຕ້
FAP, ອົງການຈະໃຊ້ ມາດຕະການທ່ີ ມີເຫດຜົນທັງໝົດເພ່ ອຄັດຄ້ ານ ECA
ທ່ີ ກະທາຕ່ ຄົນເຈັບເພ່ ອຂຮັບການຈ່ າຍສາລັບການດູ ແລ.
ມາດຕະການທ່ີ ມີເຫດຜົນດ່ັ ງກ່ າວສ່ ວນຫາຍໄດ້ ແກ່ , ແຕ່ ບ່ ລວມເຖິງ,
ມາດຕະການເພ່ ອຍົກເລີກການພິຈາລະນາຄະດີອ່ ນໆ ກັບຄົນເຈັບ, ຍົກຄ່ າອ່ ນໆ ຫ
ຍຶດຊັບສີນຂອງຄົນເຈັບ ແລະ ນາອອກມາຈາກລາຍງານສີນເຊ່ ອຂອງຄົນເຈັບ, ຂ້ ມູ ນທ່ີ ບ່ ເພ່ີ ງປະສົງອ່ ນໆ,
ທ່ີ ລາຍງານໄປຍັງໜ່ ວຍງານການລາຍງານຜູ້ ບລິໂພດ ຫ ສາໜັກສີນເຊ່ ອ.

ການອຸທອນ.
ຜູ້ ປ່ ວຍສາມາດຮຽກຮ້ ອງການປະຕິເສດການມີສິດໄດ້ ຮັບສາລັບການຊ່ ວຍເຫອທາງດ້ ານການເງິນໂດຍສະຫນອ
ງຂ້ ມູ ນເພ່ີ ມເຕີມຕ່ ອົງການຈັດຕ້ັ ງພາຍໃນເວລາສິບສ່ີ (14) ມ້ ຫັ ງຈາກໄດ້ ຮັບແຈ້ ງການປະຕິເສດ.
ການອຸທອນທັງຫມົດຈະໄດ້ ຮັບການທົບທວນຄນໂດຍອົງການຈັດຕ້ັ ງສາລັບການການົດສຸດທ້ າຍ.
ຖ້ າການຕັດສິນສຸດທ້ າຍຢນຢັນການປະຕິເສດການຊ່ ວຍເຫອທາງດ້ ານການເງິນກ່ ອນຫນ້ ານ້ີ ,
ການແຈ້ ງການລາຍລັກອັກສອນຈະຖກສ່ົ ງໃຫ້ ຜູ້ເຈັບ.
ການເກັບເງິນ. ເມ່ ອສາເລັດຂັ້ນຕອນເບ່ ອງຕົ້ນແລ້ ວອັງການອາດຈະດາເນີນການກັບ ECAs
ຕ່ ຄົນເຈັບທີ່ບ່ ມີປະກັນ ແລະ ບ່ ໄດ້ ຮັບການຮັກສາ,
ຄົນເຈັບທີ່ມີບັນຊີບ່ ຖກຕ້ ອງຕາມທີ່ການົດໃວ້ ໃນໃບແຈ້ ງຄ່ າຮັກສາໂຮງໝ ແລະ
ແຜນການຈ່ າຍເງີນຂອງອົງການ. ພາຍໃຕ້ ຂ້ ຈາກັດທີ່ລະບຸໄວ້ ໃນເອກະສານນີ້
ອົງກອນອາດຈະໃຊ້ ໜ່ວຍງານຈັດເກັບໜີ້ສີນ ສູ ນພາຍນອກທີ່ມີຊ່ ສຽງ
ຫຜູ້ ໃຫ້ ບລິການພາກສ່ ວນອ່ ນທີ່ມີຊ່ ສຽງເພ່ ອດາເນີນການກັບບັນຊີໜີ້ສີນ ແລະ ໜ່ ວຍງານ
ຫ ຜູ້ ໃຫ້ ບລິການດັ່ງກ່ າວຕ້ ອງປະຕິບັດຕາມບົດສັນຍາ 501(r) ທີ່ບັງຄັດໃຊ້ ກັບບຸກຄົນທີ່ສາມ.

