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ນະໂຍບາຍ/ຫ ັ ກການ 

 

ມັນແມ່ນນະໂຍບາຍຂອງ Saint Thomas Health ( “ອົງກອນ”) 

ເພ ່ ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດທາງດ້ານສັງຄົມ ໃນການໃຫ້ການດູແລສຸກເສີນ ແລະ 

ຄວາມຕ້ອງການທາງການແພດອ ່ ນໆທ່ີອົງການໂດຍອີງຕາມນະໂຍບາຍການຊ່ວຍ 

ເຫ  ອດ້ານການເງິນລະດັບສູງ (ຫ   "FAP"). ນະໂຍບານການສ່ົງໃບບິນ ແລະ 

ການເກັບເງິນນ້ີໄດ້ຖ ກອອກແບບມາສະ ເພາະເພ ່ ອແກ້ໄຂການມີສິດໄດ້ຮັບນະໂຍບານການສ່ົງໃບບິນ ແລະ 

ການເກັບເງີນສໍາລັບຄົນເຈັບທ່ີມີ ຄວາມຕ້ອງການ ການຊ່ວຍເຫ  ອທາງດ້ານການເງິນ ແລະ 

ໄດ້ຮັບການດູແລຈາກອົງການ. 

 

ການສ່ົງໃບບິນ ແລະ ການເກັບເງິນທັງໝົດຈະສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄວາມມຸ່ງໝ້ັນຂອງພວກເຮົາ ແລະ 

ຄວາມເຄົາລົບກຽດ ສັກສີຄວາມເປັນມະນຸດຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດລວມ, 

ຄວາມກັງວົນພິເສດຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຄວາມ ສາມັກຄີກັບບຸກຄົນທ່ີດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ 

ຄົນດ້ອຍໂອກາດ, ແລະ ຄວາມມຸ່ງໝ້ັນຂອງພວກເຮົາໃຫ້ ມີຄວາມຍຸຕິທໍາ ແລະ 

ການຈັດການກະຈາຍໃຫ້ທ່ົວເຖິງ. ພະນັກງານ ແລະ ຕົວແທນຂອງອົງກອນຕ້ອງປະຕິບັດໃນລັກ 

ສະນະທ່ີສະທ້ອນເຖິງນະໂຍບາຍ ແລະ ຄ່ານິຍົມຂອງສະຖານທ່ີສະໜັບສະໜຸນໂດຍ ຄ າໂຕລິດ (Catholic-

sponsored facility). 

 

ນະໂຍບາຍການສ່ົງໃບບິນ ແລະ ການເກັບເງິນນ້ີ ໃຊ້ໄດ້ກັບທຸກໆການດູແລສຸກເສີນ ແລະ 

ຄວາມຈໍາເປັນທາງການແພດ ອ ່ ນໆທ່ີຈັດໂດຍອົງການ, ລວມທັງການບໍລິການແພດ ແລະ 

ສຸຂະພາບການປະພຶດ. ນະໂຍບາຍການສ່ົງໃບບິນ ແລະ 

ການເກັບເງິນນ້ີບ່ໍໄດ້ນໍາໃຊ້ກັບການຈັດການຈ່າຍເງິນສໍາລັບ ການດູແລ ທ່ີບ່ໍແມ່ນ "ສຸກເສີນ" ແລະ 

"ການດູແລທ່ີຈໍາເປັນ ທາງການແພດ" (ຕາມຂ້ໍກໍານົດດ່ັງກ່າວໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ FAP ຂອງອົງກອນ). 

 

ຄໍານິຍາມ 

 

1. "501(r)" ໝາຍເຖິງພາກທີ 501(r) ຂອງ ປະມວນກົດໝາຍລາຍຮັບພາຍໃນ ແລະ 

ລະບຽບການທ່ີໄດ້ປະກາດ ໃຊ້ຕາມນ້ັນ. 

 



 

2. “ການປະຕິບັດການເກັບເງິນພິເສດ” ຫ ຼື  “ECAs” ໝາຍເຖິງກິດຈະກໍາການເກັບກໍາອ ່ ນໆ 

ຕ່ໍໄປນ້ີທ່ີຕ້ອງໄດ້ຮັບ ການຈໍາກັດພາຍໃຕ້ພາກທີ 501(r): 

a. ການຂາຍໜ້ີຂອງຄົນເຈັບໃຫ້ຜູ້ອ ່ ນ, 

ເວ້ັນເສຍແຕ່ວ່າຜູ້ຊ ້ ຈະຕ້ອງມີຂ້ໍຈໍາກັດໃດຫນ່ຶງທ່ີອະທິບາຍຂ້າງລຸ່ມນ້ີ.  

b. ການລາຍງານຂ້ໍມູນທ່ີບ່ໍເພ່ິງປະສົງກ່ຽວກັບໜ່ວຍງານລາຍງານສີນເຊ ່ ອຜູ້ບໍລິໂພກ ຫ   

ໜ່ວຍງານສີນເຊ ່ ອ. 

c. ການເລ ່ ອນ ຫ   ປະຕິເສດ, ຫ   ຕ້ອງຊໍາລະກ່ອນທ່ີຈະໃຫ້, 

ການເບ່ິງແຍງທ່ີຈໍາເປັນທາງການແພດເນ ່ ອງຈາກ 

ການບ່ໍຊໍາລະຄ່າຮັກສາໂຮງໝໍຂອງຄົນເຈັບຢ່າງນ້ອຍໜ່ຶງ ຫ   

ຫ າຍຄ້ັງສໍາລັບການເບ່ິງແຍງທ່ີໃຫ້ໃວ້ກ່ອນ ໜ້ານ້ີພາຍໃຕ້ FAP. 

d. ການດໍາເນີນການທ່ີຕ້ອງໃຊ້ຂະບວນການທາງກົດໝາຍ ຫ   ຂະບວນການຍຸດຕິທໍາ, 

ຍົກເວ້ັນການຮຽກ ຮ້ອງທ່ີຂໍໃນການດໍາເນີນການລ້ົມລະລາຍ ຫ   ການບາດເຈັບສ່ວນບຸກຄົນ. 

ການກະທໍາເຫ ົ່ ານ້ີລວມກ່ຽວ ກັບ, ແຕ່ບ່ໍຈໍາກັດສະເພາະ, 

i. ວາງພາລະກ່ຽວກັບຊັບສີນຂອງຄົນເຈັບ, 

ii. ຍຶດປິດຊັບສີນຂອງຄົນເຈັບ, 

iii. ການຈັດເກັບພາສີ ຫ   ການແນບສ່ິງອ ່ ນໆ ຫ   ຍຶດບັນຊີທະນາຄານຂອງຄົນເຈັບ ຫ   

ຊັບສີນສ່ວນ ບຸກຄົນອ ່ ນໆ, 

iv. ເລ່ີມດໍາເນີນການທາງແພງກັບຄົນເຈັບ, ແລະ 

v. ດັບແປງຄ່າຈ້າງຂອງຄົນເຈັບ. 

 

ໃນ ECA ບ່ໍລວມເຖິງງສ່ິງອ ່ ນດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ (ແມ້ວ່າເງ ່ ອນໄຂສໍາລັບ ECA 

ຕາມທ່ີລະບຸໃວ້ເບ ້ ອງຕ້ົນຈະໄດ້ຮັບການ ຕອບສະໜອງໂດຍທ່ົວໄປ): 

 

a. ການຂາຍໜ້ີຂອງຄົນເຈັບ ຖ້າ, ກ່ອນທ່ີຈະຂາຍ, 

ມີຂ້ໍຕົກລົງລາຍລັກອັກສອນຢ່າງເປັນທາງການຕາມກົດ ໝາຍກັບຜູ້ຊ ້ ຕາມທ່ີ 

i. ຫ້າມໃຫ້ຜູ້ຊ ້ ມີສ່ວນຮ່ວມໃດໆໃນ ECAs ເພ ່ ອຂໍຮັບການເບ່ິງແຍງດູເລ; 

ii. ຫ້າມຜູ້ຊ ້  ຈາກການຮຽກເກັບດອກເບ້ຍຈາກນ້ີເກີນກວ່າອັດຕາທ່ີມີຜົນຕາມມາດຕາທ່ີ 

6621(a)(2) ຂອງ Internal Revenue Code ໃນຂະນະທ່ີມີການຂາຍອັດຕາໜ້ີ (ຫ   

ອັດຕາດອກເບ້ຍອ ່ ນໆ ທ່ີກໍານົດໂດຍຄໍາບອກກ່າວ ຫ   ແນະນໍາອ ່ ນໆ ທ່ີບັນທ ກໃນ 

Internal Revenue Bulletin); 

iii. ໜ້ີສາມາດຄ ນ ຫ   ຮຽກຄ ນໄດ້ໂດຍອົງການ ເມ ່ ອອົງການຫ   ຜູ້ຊ ້ ຕັດສີນໃຈວ່າ 

ຄົນເຈັບມີສິດທ່ີຈະ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ  ອທາງການເງິນ; ແລະ 



 

iv. ຜູ້ຊ ້ ຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂ້ັນຕອນທ່ີໄ້້ລະບຸໄວ້ໃນຂ້ໍຕົກລົງເພ ່ ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຄົນເຈັບບ່ໍມີ

ການຈ່າຍ ເງິນ, ແລະ ບ່ໍມີຄວາມຜຸກພັນໃດທ່ີຈະຕ້ອງຈ່າຍເງີນຂອງຜູ້ຊ ້ , ແລະ 

ອົງການລວມກັນຫ າຍກວ່າ ທ່ີຕົນເອງຈະຮັບຜິດຊອບໃນການຈ່າຍເງີນຕາມ FAP 

ຖ້າຄົນເຈັບມຸ່ງໝ້ັນທ່ີຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫ  ອ ທາງການເງີນ ແລະ ອົງການຈະບ່ໍສ່ົງຄ ນ ຫ   

ຮຽກເກັບຄ ນໜ້ີ; 

b. ຂ້ໍຜຸກມັດອ ່ ນໆ 

ທ່ີອົງການມີສິດທ່ີຈະຍ ນຍັນຕາມກົດໝາຍຂອງລັດໃນການດໍາເນີນຂອງການຕັດສີນ, 

ການປະນີປະນອມຫ   

ການປະນິປະນອມແກ່ຄົນເຈັບອັນເປັນຜົນມາຈາກການບາດເຈັບສ່ວນບຸກຄົນ ທ່ີ 

ອັງການໃຫ້ການເບ່ິງແຍງ; ຫ   

c. ການຍ ່ ນຄໍາຮ້ອງທ່ີມີການດໍາເນີນການລ້ົມລະລາຍໃດໜ່ຶງ. 

 

3. “FAP” ໝາຍເຖິງນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫ  ອທາງການເງິນຂອງອົງການ 

ເຊ່ີງເປັນນະໂຍບາຍໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ  ອ 

ທາງການເງິນແກ່ຄົນເຈັບທ່ີມີສິດທິໃນການປະຕິບັດພາລະກິດດ້ານສຸຂະພາບຂອງອົງການ ແລະ 

Ascension Health ທ່ີສອດຄ່ອງກັບ 501(r). 

 

4. “ໃບສະໝັກ FAP” ໝາຍເຖິງການຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫ  ອທາງການເງິນ. 

 

5. “ການຊົ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິນ” ໝາຍເຖິງ ການຊ່ວຍເຫ  ອທ່ີອົງການອາດຈະໃຫ້ແກ່ 

ຄົນເຈັບໂດຍອີງຕາມ FAP ຂອງອົງການ. 

 

6. “ອ ງການຈັດຕ້ັງ" ໝາຍເຖິງ  Saint Thomas Health ແລະ 

ສາຂາທ່ີຖ ກຄວບຄຸມໂດຍສະເພາະລວມທັງ, ການບ່ໍມີການຈໍາກັດ: Saint Thomas DeKalb 

Hospital, LLC, dba Ascension Saint Thomas DeKalb; Saint Thomas Hickman 

Hospital, dba Ascension Saint Thomas Hickman; Saint Thomas Highlands 

Hospital, LLC, dba Ascension Saint Thomas Highlands; Saint Thomas River 

Park Hospital, LLC, dba Ascension Saint Thomas River Park; Saint Thomas 

Rutherford Hospital, dba Ascension Saint Thomas Rutherford; Saint Thomas 

Stones River Hospital, LLC, dba Ascension Saint Thomas Stones River; Saint 

Thomas Midtown Hospital; Saint Thomas West Hospital, dba Ascension Saint 

Thomas Hospital, Ascension Saint Thomas Midtown, Ascension Saint Thomas 

West, Ascension Saint Thomas Three Rivers. ເພ ່ ອຮ້ອງຂໍຂ້ໍມູນເພ່ີມເຕີມ, ສ່ົງຄໍາຖາມ ຫ   



 

ຄວາມຄິດເຫັນ, ຫ   ຍ ່ ນອຸທອນ, ທ່ານສາມາດຕິດຕ່ໍສໍານັກງານ ທ່ີສະແດງຢູ່ດ້ານລຸ່ມນ້ີ ຫ   

ຕາມທ່ີລະບຸໄວ້ໃນແຈ້ງການ ຫ   ການສ ່ ສານທ່ີທ່ານໄດ້ຮັບຈາກອົງການ:  

 

[Ascension Saint Thomas Financial Assistance, PO Box 380, Nashville, TN 

37202] 

 

7. “ຄ ນເຈັບ” ໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນທ່ີໄດ້ຮັບການດູແລ (ຫ   ຜູ້ທ່ີໄດ້ຮັບການດູແລ) ຈາກອົງການ ແລະ 

ບຸກຄົນອ ່ ນໆ ໃດໜ່ຶງທ່ີຮັບຜິດຊອບດ້ານການເງິນສໍາລັບການດູແລດ່ັງກ່າວ 

(ລວມທັງສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງ). 

 

ການປະຕິບັດການສ ົ່ ງໃບບິນ ແລະ ການເກັບເງິນ 

 

ອົງການຮັກສາຂະບວນການຢ່າງເປັນະບຽບສໍາລັບການອອກໃບແຈ້ງການຮຽກເກັບເງິນເປັນປະຈໍາແກ່ຄົນເຈັບ

ສໍາລັບການໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ສໍາລັບຕິດຕ່ໍສ ່ ສານກັບຄົນເຈັບ. 

ໃນກໍລະນີທ່ີບ່ໍໄດ້ຈ່າຍເງິນໂດຍຜູ້ປ່ວຍສໍາລັບການບໍລິການທ່ີອົງ ການຈັດຕ້ັງສະ ໜອງ, 

ອົງການອາດເຂ້ົາຮ່ວມປະຕິບັດການເພ ່ ອຮັບການຊໍາລະເງິນ, ລວມທັງ, ແຕ່ບ່ໍຈໍາ ກັດເຖິງຄວາມ 

ພະຍາຍາມທ່ີຈະສ ່ ສານທາງໂທລະສັບ, ອີເມວ, ແລະ ດ້ວຍຕົນເອງ, ແລະ ໜ່ຶງ ຫ   ຫ າຍ ECAs, 

ອີງຕາມຂ້ໍກໍານົດ ແລະ ຂ້ໍຈໍາກັດທ່ີມີຢູ່ໃນນະໂຍບາຍການສ່ົງໃບບິນ ແລະ ການເກັບເງິນນ້ີ. 

ພະແນກວົງຈອນການເກັບລາຍຮັບມີສິດອໍານາດ 

ສຸດທ້າຍໃນການກໍານົດວ່າອົງການໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມທ່ີສົມເຫດສົມຜົນໃນການກໍານົດການມີສິດໄດ້ຮັບກາ

ນຊ່ວຍ ເຫ  ອທາງການເງິນ ແລະ ອົງການອາດຈະເຂ້ົາຮ່ວມໃນ ECAs. 

 

ອີງຕາມພາກທີ 501(r), ນະໂຍບາຍການສ່ົງໃບບິນ ແລະ 

ການເກັບເງິນນ້ີລະບຸຄວາມພະຍາຍາມທ່ີສົມເຫດສົມຜົນທ່ີອົງ 

ກອນຕ້ອງດໍາເນີນການເພ ່ ອພິຈາລະນາວ່າຄົນເຈັບມີສິດຕາມເງ ່ ອນໄຂຂອງ FAP 

ສໍາລັບການຊ່ວຍເຫ  ອທາງການເງິນ ກ່ອນທ່ີຈະເຂ້ົາຮ່ວມໃນການດໍາເນີນການເລ ່ ອງທວງໜ້ີພິເສດ, ຫ   ECA. 

ເມ ່ ອມີການກໍານົດ, ອົງການອາດຈະດໍາເນີນ ການກັບ ECAs ໜ່ຶງ ຫ   ຫ າຍກວ່າ 

ຕາມທ່ີໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນເອກະສານສະບັບນ້ີ. 

 

1. ຂະບວນການໃນການສະໝັກ FAP. ຍົກເວ້ັນດ່ັງທ່ີລະບຸໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນ້ີ, ຄົນເຈັບສາມາດສ່ົງໃບສະໝັກ 

FAP ໄດ້ທຸກເວລາອີງຕາມການສຸກເສີນ ແລະ 

ການດູແລທ່ີຈໍາເປັນທາງການແພດອ ່ ນໆທ່ີໄດ້ຮັບຈາກອົງການ. 



 

ການພິຈາລະນາການມີສິດໄດ້ຮັບສໍາລັບການຊ່ວຍເຫ  ອທາງການເງິນຈະດໍາເນີນການໂດຍອີງຕາມປະເພ

ດຕ່າງໆທ່ົວໄປດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ. 

 

a. ເຮັດສໍາເລັດຄໍາຮ້ອງສະໝັກ FAP. ໃນກໍລະນີຂອງຄົນເຈັບຜູ້ທ່ີຍ ່ ນໃບສະໝັກ FAP ທ່ີສໍາເລັດ, 

ອົງ ການຈະຕ້ອງຢຸດ ECAs ຊ່ົວຄາວໃນເວລາທ່ີເໝາະສົມ 

ເພ ່ ອໄດ້ຮັບການຈ່າຍເງິນສໍາລັບການດູແລ, ຕັດສິນການມີສິດໄດ້ຮັບ, ແລະ 

ແຈ້ງການເປັນລາຍລັກອັກສອນ, ດ່ັງທ່ີໄດ້ລະບຸໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນ້ີ. 

 

b. ການກໍານົດການມີສິດໄດ້ຮັບຕາມແບບສົມມຸດຖານ. 

ຖ້າຄົນເຈັບໄດ້ກໍານົດແບບສົມມຸດຖານເພ ່ ອຈະມີສິດໄດ້ຮັບຫນ້ອຍກ່ວາການຊ່ວຍເຫ  ອທ່ີມີນ້ໍາໃຈ

ຫ າຍທ່ີສຸດພາຍໃຕ້ FAP, ອົງການຈະແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ປ່ວຍຊາບກ່ຽວກັບພ ້ ນຖານສໍາລັບການກໍານົດ 

ແລະ ໃຫ້ເວລາແກ່ 

ຄົນເຈັບທ່ີເໝາະສົມເພ ່ ອສະໝັກຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫ  ອທ່ີມີນ້ໍາໃຈຫ າຍກວ່າເກ່ົາກ່ອນທ່ີຈະລິເລ່ີມ 

ECA. 

 

c. ແຈ້ງການ ແລະ ຂ້ັນຕອນ ສໍາລັບຜູ້ທ່ີບ່ໍໄດ້ສ່ົງໃບສະໝັກ. ເວ້ັນແຕ່ຈະມີການສ່ົງໃບສະໝັກ FAP 

ສະບັບ ສົມບູນ ຫ   ຖ ກພິຈາລະນາພາຍໃຕ້ເງ ່ ອນໄຂການມີສິດໄດ້ຮັບຕາມແບບສົມມຸດຖານ ຂອງ 

FAP, ອົງການ ຈະລະເວ້ັນການເລ່ີມຕ້ົນ ECAs ເປັນເວລາຢ່າງນ້ອຍ 120 ວັນ 

ນັບຈາກວັນທ່ີມີການສ່ົງບິນເກັບເງິນ ແລະ ໃບຮຽກເກັບເງີນ 

ຫ ັ ງກາຈໍາໜ່າຍຄ້ັງທໍາອີກສໍາລັບການເບ່ິງແຍງດູເລໄປຫາຄົນເຈັບ. ໃນກໍລະນີທ່ີມີ 

ການດູແລຫ າຍໆຄ້ັງ, ຂ້ໍກໍານົດແຈ້ງການເຫ ົ່ ານ້ີອາດຈະລວມ, 

ໃນກໍລະນີທ່ີຈະອີງໃສ່ໄລຍະເວລາພາກສ່ວນ ທ່ີເບ່ິງແຍງຫ ້ າສຸດທ່ີລວມຢູ່ນໍາກັນ. 

ກ່ອນທີຈະເລ່ີມໜ່ຶງ (1) ຫ   ຫ າຍກວ່າ ECA(s) ເພ ່ ອຊ່ວຍຈ່າຍໃຫ້ ຄົນເຈັບທ່ີບ່ໍໄດ້ສ່ົງໃບສະໝັກ 

FAP, ອົງການຈະດໍາເນີນການດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ:  

i. ແຈ້ງໃຫ້ຄົນເຈັບດ້ວຍການບອກກ່າວເປັນລາຍລັກອັກສອນເຊ່ິງລະບຸວ່າມີການຊ່ວຍເຫ  ອທ

າງການ ເງິນສໍາລັບຄົນເຈັບທ່ີມີເງ ່ ອນໄຂ, ລະບຸ ECA(s) 

ມີຈຸດປະສົງເພ ່ ອທ່ີຈະໄດ້ຮັບການຈ່າຍຄ່າສໍາລັບ ການເບ່ິງແຍງດູເລ, ແລະ 

ກໍານົດວັນຄົບກໍານົດຫ ັ ງຈາກທ່ີ ECA(s) ດ່ັງກ່າວອາດຈະໄດ້ຮັບການລ່ີ ເລ່ີມບ່ໍໄວກວ່າ 30 

ວັນນັບຕ້ັງແຕ່ວັນແຈ້ງໃໝ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ; 

ii. ໃຫ້ຄົນເຈັບມີການສະຫ ຸ ບສັງລວມດ້ວຍພາສາທໍາມະດາຂອງ FAP; ແລະ 

iii. ພະຍາຍາມຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນເພ ່ ອແຈ້ງໃຫ້ຄົນເຈັບກ່ຽວກັບ FAP ແລະ 

ຂ້ັນຕອນຄໍາຮ້ອງສະ ໝັກ FAP.  

 



 

d. ເຮັດບ່ໍສໍາເລັດຄໍາຮ້ອງສະໝັກ FAP. ໃນກໍລະນີຂອງຄົນເຈັບຜູ້ທ່ີຍ ່ ນໃບສະໝັກ FAP 

ທ່ີບ່ໍຄົບຖ້ວນ, 

ອົງການຈະຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຄົນເຈັບຊາບເປັນລາຍລັກອັກສອນກ່ຽວກັບວິທີການປະກອບໃບສະໝັກ 

FAP ໃຫ້ສໍາເລັດ ແລະ ໃຫ້ເວລາແກ່ຄົນເຈັບສາມສິບ (30) ວັນປະຕິທິນເພ ່ ອເຮັດແນວນ້ັນ. 

ທຸກການດໍາເນີນ ECAs ທ່ີຄົງຄ້າງຈະຖ ກລະງັບໃນຊ່ວງເວລານ້ີ, ແລະ 

ແຈ້ງການທ່ີເປັນລາຍລັກອັກສອນຈະຕ້ອງ (i) ອະທິ ບາຍຂ້ໍມູນເພ່ີມເຕີມ ແລະ/ຫ   

ເອກະສານທ່ີຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ພາຍໃຕ້ FAP ຫ   ແບບຟອມສະໝັກ FAP 

ທ່ີຈໍາເປັນສໍາລັບການຂຽນໃບສະໝັກ, ແລະ (ii) ລວມຂ້ໍມູນການຕິດຕ່ໍທ່ີເໝາະສົມ. 

 

2. ຂ້ໍຈໍາກັດໃນການເລ ່ ອນ ຫ   ປະຕິເສດການເບ່ິງແຍງ. ໃນສະຖານະການທ່ີອົງການຈະເລ ່ ອນ ຫ   ປະຕິເສດ, 

ຫ   ຕ້ອງການຈ່າຍຄ່າກ່ອນທ່ີຈະມີການດູແລທ່ີຈໍາເປັນທາງການແພດ, ຕາມທ່ີກໍານົດໃນ FAP, 

ເນ ່ ອງຈາກການ ບ່ໍຈ່າຍຄ່າຮັກສາໂຮງໝໍຂອງຄົນເຈັບ ໜ່ຶງ ຫ   

ຫ າຍຄ້ັງສໍາລັບການດູແລທ່ີໃຫ້ໄວ້ກ່ອນໜ້ານ້ີພາຍໃຕ້ FAP, ຄົນ ເຈັບຈະໄດ້ຮັບໃບສະໝັກ FAP ແລະ 

ການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນລະບຸທ່ີມີການຊ່ວຍເຫ  ອທາງການເງິນສໍາ ລັບຄົນເຈັບທ່ີມີເງ ່ ອນໄຂ. 

 

3. ການແຈ້ງການກ່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈ. 

 

a. ການຕັດສິນໃຈ. ເມ ່ ອໄດ້ສໍາເລັດການຍ ່ ນໃບສະໝັກ FAP ແລ້ວຈະໄດ້ຮັບຈາກບັນຊີຄົນເຈັບ 

ອົງການ ຈະປະເມີນໃບສະໝັກ FAP ເພ ່ ອກໍານົດເງ ່ ອນໄຂ ແລະ 

ແຈ້ງໃຫ້ຄົນເຈັບຮັບຊາບເປັນລາຍລັກອັກສອນ ກ່ຽວກັບການກໍານົດຂ້ັນສຸດທ້າຍພາຍໃນສ່ີສິບຫ້າ 

(45) ວັນຕາມປະຕິທີມ. ການແຈ້ງເຕ ອນຈະລວມເຖິງ 

ການກໍານົດຈໍານວນເງິນທ່ີຄົນເຈັບຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃນການຈ່າຍ. ຖ້າຫາກໃບສະໝັກ FAP 

ຖ ກປະຕິ ເສດ, ຈະມີການແຈ້ງໃຫ້ຮັບຮູ້ເພ ່ ອອະທິບາຍເຫດຜົນໃນການປະຕິເສດ ແລະ 

ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບການອຸ ທອນ ຫ   ການຕັດສິນໃຈໃໝ່. 

 

b. ການຄ ນເງິນ. 

ອົງການຈະໃຫ້ເງິນຄ ນສໍາລັບຈໍານວນເງີນທ່ີຄົນເຈັບຈ່າຍຄ່າດູແລເຊ່ີງເກີນຈໍານວນທ່ີຄົນເຈັບຈະຕ້

ອງຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການຈ່າຍເງີນຕາມ FAP ຍົດເວ້ັນຈໍານວນເງີນສ່ວນເກີນດ່ັງກ່າວນ້ອຍກວ່າ 

$5.00. 

 

c. ການປະຕິເສດ ຂອງ ECA(s). 

ໃນກໍລະນີທີຄົນເຈັບມີເງ ່ ອນໄຂໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ  ອທາງການເງິນພາຍໃຕ້ FAP, 

ອົງການຈະໃຊ້ມາດ ຕະການທ່ີມີເຫດຜົນທັງໝົດເພ ່ ອຄັດຄ້ານ ECA 



 

ທ່ີກະທໍາຕ່ໍຄົນເຈັບເພ ່ ອຂໍຮັບການຈ່າຍສໍາລັບການດູແລ. 

ມາດຕະການທ່ີມີເຫດຜົນດ່ັງກ່າວສ່ວນຫ າຍໄດ້ແກ່, ແຕ່ບ່ໍລວມເຖິງ, 

ມາດຕະການເພ ່ ອຍົກເລີກການພິຈາ ລະນາຄະດີອ ່ ນໆ ກັບຄົນເຈັບ, ຍົກຄ່າອ ່ ນໆ ຫ   

ຍຶດຊັບສີນຂອງຄົນເຈັບ ແລະ ນໍາອອກມາຈາກລາຍງານ ສີນເຊ ່ ອ ຂອງ ຄົນເຈັບ, 

ຂ້ໍມູນທ່ີບ່ໍເພ່ີງປະສົງອ ່ ນໆ, ທ່ີລາຍງານໄປຍັງໜ່ວຍງານການລາຍງານຜູ້ບໍລິໂພດ ຫ   

ສໍາໜັກສີນເຊ ່ ອ. 

 

4. ການອຸທອນ. 

ຜູ້ປ່ວຍສາມາດຮຽກຮ້ອງການປະຕິເສດການມີສິດໄດ້ຮັບສໍາລັບການຊ່ວຍເຫ  ອທາງດ້ານການເງິນໂດຍສ

ະຫນອງຂ້ໍມູນເພ່ີມເຕີມຕ່ໍອົງການຈັດຕ້ັງພາຍໃນເວລາສິບສ່ີ (14) 

ມ ້ ຫ ັ ງຈາກໄດ້ຮັບແຈ້ງການປະຕິເສດ. ການອຸທອນທັງ 

ໝົດຈະໄດ້ຮັບການທົບທວນຄ ນໂດຍອົງການຈັດຕ້ັງສໍາລັບການກໍານົດສຸດທ້າຍ. 

ຖ້າການຕັດສິນສຸດທ້າຍຢ້ັງຢ ນ ການປະຕິເສດຜ່ານມາ ຂອງ ການຊ່ວຍເຫ  ອດ້ານການເງິນ, 

ການແຈ້ງການເປັນລາຍລັກອັກສອນຈະຖ ກສ່ົງໄປຫາ ຄົນເຈັບ. 

 

5. ການເກັບເງິນ. ເມ ່ ອສໍາເລັດຂ້ັນຕອນເບ ່ ອງຕ້ົນແລ້ວອັງການອາດຈະດໍາເນີນການກັບ ECAs 

ຕ່ໍຄົນເຈັບທ່ີບ່ໍ ມີປະກັນ ແລະ ບ່ໍໄດ້ຮັບການຮັກສາ, 

ຄົນເຈັບທ່ີມີບັນຊີບ່ໍຖ ກຕ້ອງຕາມທ່ີກໍານົດໃວ້ໃນໃບແຈ້ງຄ່າຮັກສາໂຮງໝໍ ແລະ 

ແຜນການຈ່າຍເງິນຂອງອົງການ. ພາຍໃຕ້ຂ້ໍຈໍາກັດທ່ີລະບຸໄວ້ໃນເອກະສານນ້ີ ອົງກອນອາດຈະໃຊ້ໜ່ວຍ 

ງານຈັດເກັບໜ້ີສີນ ສູນພາຍນອກທ່ີມີຊ ່ ສຽງ ຫ   

ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການພາກສ່ວນອ ່ ນທ່ີມີຊ ່ ສຽງເພ ່ ອດໍາເນີນການກັບບັນ ຊີໜ້ີສີນ ແລະ ໜ່ວຍງານ ຫ   

ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ່ັງກ່າວຕ້ອງປະຕິບັດຕາມບົດສັນຍາ 501(r) ທ່ີບັງຄັດໃຊ້ກັບບຸກ ຄົນທ່ີສາມ. 

 


