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ມັນແມ່ ນນະໂຍບາຍຂອງ Saint Thomas Health ( “ອົງກອນ”)
ເພ່ ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດທາງດ້ ານສັງຄົມ ໃນການໃຫ້ ການດູ ແລສຸ ກເສີນ ແລະ
ຄວາມຕ້ ອງການທາງການແພດອ່ ນໆທ່ີ ອົງການໂດຍອີງຕາມນະໂຍບາຍການຊ່ ວຍ
ເຫອດ້ ານການເງິນລະດັບສູ ງ (ຫ "FAP"). ນະໂຍບານການສົ່ງໃບບິນ ແລະ
ການເກັບເງິນນ້ີ ໄດ້ ຖກອອກແບບມາສະ ເພາະເພ່ ອແກ້ ໄຂການມີສິດໄດ້ ຮັບນະໂຍບານການສ່ົ ງໃບບິນ ແລະ
ການເກັບເງີນສໍາລັບຄົນເຈັບທ່ີ ມີ ຄວາມຕ້ ອງການ ການຊ່ ວຍເຫອທາງດ້ ານການເງິນ ແລະ
ໄດ້ ຮັບການດູ ແລຈາກອົງການ.
ການສ່ົ ງໃບບິນ ແລະ ການເກັບເງິນທັງໝົດຈະສະທ້ ອນໃຫ້ ເຫັນຄວາມມຸ່ ງໝ້ັ ນຂອງພວກເຮົາ ແລະ
ຄວາມເຄົາລົບກຽດ ສັກສີຄວາມເປັນມະນຸ ດຂອງແຕ່ ລະບຸ ກຄົນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດລວມ,
ຄວາມກັງວົນພິເສດຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຄວາມ ສາມັກຄີກັບບຸ ກຄົນທ່ີ ດໍາລົງຊີວິດຢູ ່ ໃນຄວາມທຸ ກຍາກ ແລະ
ຄົນດ້ ອຍໂອກາດ, ແລະ ຄວາມມຸ່ ງໝັ້ນຂອງພວກເຮົາໃຫ້ ມີຄວາມຍຸ ຕິທໍາ ແລະ
ການຈັດການກະຈາຍໃຫ້ ທົ່ວເຖິງ. ພະນັກງານ ແລະ ຕົວແທນຂອງອົງກອນຕ້ ອງປະຕິບັດໃນລັກ
ສະນະທີ່ສະທ້ ອນເຖິງນະໂຍບາຍ ແລະ ຄ່ ານິຍົມຂອງສະຖານທີ່ສະໜັບສະໜຸ ນໂດຍ ຄາໂຕລິດ (Catholicsponsored facility).
ນະໂຍບາຍການສ່ົ ງໃບບິນ ແລະ ການເກັບເງິນນ້ີ ໃຊ້ ໄດ້ ກັບທຸ ກໆການດູ ແລສຸ ກເສີນ ແລະ
ຄວາມຈໍາເປັນທາງການແພດ ອ່ ນໆທີ່ຈັດໂດຍອົງການ, ລວມທັງການບໍລິການແພດ ແລະ
ສຸ ຂະພາບການປະພຶດ. ນະໂຍບາຍການສົ່ງໃບບິນ ແລະ
ການເກັບເງິນນີ້ບໍ່ໄດ້ ນໍາໃຊ້ ກັບການຈັດການຈ່ າຍເງິນສໍາລັບ ການດູ ແລ ທີ່ບໍ່ແມ່ ນ "ສຸ ກເສີນ" ແລະ
"ການດູ ແລທີ່ຈໍາເປັນ ທາງການແພດ" (ຕາມຂໍ້ກໍານົດດັ່ງກ່ າວໄດ້ ກໍານົດໄວ້ ໃນ FAP ຂອງອົງກອນ).
ຄໍານິຍາມ
1.

"501(r)" ໝາຍເຖິງພາກທີ 501(r) ຂອງ ປະມວນກົດໝາຍລາຍຮັບພາຍໃນ ແລະ
ລະບຽບການທີ່ໄດ້ ປະກາດ ໃຊ້ ຕາມນັ້ນ.

2.

“ການປະຕິບັດການເກັບເງິນພິເສດ” ຫຼື “ECAs” ໝາຍເຖິງກິດຈະກໍາການເກັບກໍາອ່ ນໆ
ຕໍ່ໄປນ້ີ ທ່ີ ຕ້ ອງໄດ້ ຮັບ ການຈໍາກັດພາຍໃຕ້ ພາກທີ 501(r):
a.

ການຂາຍໜ້ີ ຂອງຄົນເຈັບໃຫ້ ຜູ້ອ່ ນ,
ເວັ້ນເສຍແຕ່ ວ່ າຜູ້ ຊ້ ຈະຕ້ ອງມີຂໍ້ຈໍາກັດໃດຫນຶ່ງທີ່ອະທິບາຍຂ້ າງລຸ ່ ມນ້ີ .

b.
c.

ການລາຍງານຂໍ້ມູ ນທີ່ບໍ່ເພິ່ງປະສົງກ່ ຽວກັບໜ່ ວຍງານລາຍງານສີນເຊ່ ອຜູ້ ບໍລິໂພກ ຫ
ໜ່ ວຍງານສີນເຊ່ ອ.
ການເລ່ ອນ ຫ ປະຕິເສດ, ຫ ຕ້ ອງຊໍາລະກ່ ອນທີ່ຈະໃຫ້ ,

d.

ການເບິ່ງແຍງທີ່ຈໍາເປັນທາງການແພດເນ່ ອງຈາກ
ການບໍ່ຊໍາລະຄ່ າຮັກສາໂຮງໝ
ໍ ຂອງຄົນເຈັບຢ່ າງນ້ ອຍໜຶ່ງ ຫ
ຫາຍຄັ້ງສໍາລັບການເບິ່ງແຍງທີ່ໃຫ້ ໃວ້ ກ່ອນ ໜ້ ານີ້ພາຍໃຕ້ FAP.
ການດໍາເນີນການທີ່ຕ້ ອງໃຊ້ ຂະບວນການທາງກົດໝາຍ ຫ ຂະບວນການຍຸ ດຕິທໍາ,
ຍົກເວັ້ນການຮຽກ ຮ້ ອງທີ່ຂໍໃນການດໍາເນີນການລົ້ມລະລາຍ ຫ ການບາດເຈັບສ່ ວນບຸ ກຄົນ.
ການກະທໍາເຫ່ົ ານ້ີ ລວມກ່ ຽວ ກັບ, ແຕ່ ບ່ໍ ຈໍາກັດສະເພາະ,
i.

ວາງພາລະກ່ ຽວກັບຊັບສີນຂອງຄົນເຈັບ,

ii.

ຍຶດປິດຊັບສີນຂອງຄົນເຈັບ,

iii.
iv.

ການຈັດເກັບພາສີ ຫ ການແນບສ່ິ ງອ່ ນໆ ຫ ຍຶດບັນຊີທະນາຄານຂອງຄົນເຈັບ ຫ
ຊັບສີນສ່ ວນ ບຸ ກຄົນອ່ ນໆ,
ເລ່ີ ມດໍາເນີນການທາງແພງກັບຄົນເຈັບ, ແລະ

v.

ດັບແປງຄ່ າຈ້າງຂອງຄົນເຈັບ.

ໃນ ECA ບ່ໍ ລວມເຖິງງສ່ິ ງອ່ ນດ່ັ ງຕ່ໍ ໄປນ້ີ (ແມ້ ວ່ າເງ່ ອນໄຂສໍາລັບ ECA
ຕາມທ່ີ ລະບຸ ໃວ້ ເບ້ ອງຕ້ົ ນຈະໄດ້ ຮັບການ ຕອບສະໜອງໂດຍທ່ົ ວໄປ):
a.

ການຂາຍໜ້ີ ຂອງຄົນເຈັບ ຖ້ າ, ກ່ ອນທ່ີ ຈະຂາຍ,
ມີຂ້ໍ ຕົກລົງລາຍລັກອັກສອນຢ່ າງເປັນທາງການຕາມກົດ ໝາຍກັບຜູ້ ຊ້ ຕາມທ່ີ
i.
ຫ້ າມໃຫ້ ຜູ້ຊ້ ມີສ່ ວນຮ່ ວມໃດໆໃນ ECAs ເພ່ ອຂໍຮັບການເບ່ິ ງແຍງດູ ເລ;
ii.

iii.

ຫ້ າມຜູ້ ຊ້ ຈາກການຮຽກເກັບດອກເບ້ ຍຈາກນ້ີ ເກີນກວ່ າອັດຕາທ່ີ ມີຜົນຕາມມາດຕາທ່ີ
6621(a)(2) ຂອງ Internal Revenue Code ໃນຂະນະທີ່ມີການຂາຍອັດຕາໜີ້ (ຫ
ອັດຕາດອກເບ້ ຍອ່ ນໆ ທ່ີ ກໍານົດໂດຍຄໍາບອກກ່ າວ ຫ ແນະນໍາອ່ ນໆ ທ່ີ ບັນທກໃນ
Internal Revenue Bulletin);
ໜີ້ສາມາດຄນ ຫ ຮຽກຄນໄດ້ ໂດຍອົງການ ເມ່ ອອົງການຫ ຜູ້ ຊ້ ຕັດສີນໃຈວ່ າ
ຄົນເຈັບມີສິດທ່ີ ຈະ ໄດ້ ຮັບການຊ່ ວຍເຫອທາງການເງິນ; ແລະ

iv.

ຜູ້ ຊ້ ຈະຕ້ ອງປະຕິບັດຕາມຂ້ັ ນຕອນທ່ີ ໄ້້ລະບຸ ໄວ້ ໃນຂໍ້ຕົກລົງເພ່ ອໃຫ້ ແນ່ ໃຈວ່ າຄົນເຈັບບໍ່ມີ
ການຈ່ າຍ ເງິນ, ແລະ ບໍ່ມີຄວາມຜຸ ກພັນໃດທີ່ຈະຕ້ ອງຈ່ າຍເງີນຂອງຜູ້ ຊ້ , ແລະ
ອົງການລວມກັນຫາຍກວ່ າ ທີ່ຕົນເອງຈະຮັບຜິດຊອບໃນການຈ່ າຍເງີນຕາມ FAP
ຖ້ າຄົນເຈັບມຸ່ ງໝ້ັ ນທ່ີ ຮັບຄວາມຊ່ ວຍເຫອ ທາງການເງີນ ແລະ ອົງການຈະບໍ່ສົ່ງຄນ ຫ
ຮຽກເກັບຄນໜີ້;

b.

c.

ຂໍ້ຜຸ ກມັດອ່ ນໆ
ທ່ີ ອົງການມີສິດທ່ີ ຈະຍນຍັນຕາມກົດໝາຍຂອງລັດໃນການດໍາເນີນຂອງການຕັດສີນ,
ການປະນີປະນອມຫ
ການປະນິປະນອມແກ່ ຄົນເຈັບອັນເປັນຜົນມາຈາກການບາດເຈັບສ່ ວນບຸ ກຄົນ ທີ່
ອັງການໃຫ້ ການເບ່ິ ງແຍງ; ຫ
ການຍ່ ນຄໍາຮ້ ອງທ່ີ ມີການດໍາເນີນການລ້ົ ມລະລາຍໃດໜ່ຶ ງ.

3.

“FAP” ໝາຍເຖິງນະໂຍບາຍການຊ່ ວຍເຫອທາງການເງິນຂອງອົງການ
ເຊີ່ງເປັນນະໂຍບາຍໃຫ້ ການຊ່ ວຍເຫອ
ທາງການເງິນແກ່ ຄົນເຈັບທີ່ມີສິດທິໃນການປະຕິບັດພາລະກິດດ້ ານສຸ ຂະພາບຂອງອົງການ ແລະ
Ascension Health ທ່ີ ສອດຄ່ ອງກັບ 501(r).

4.

“ໃບສະໝ
ັ ກ FAP” ໝາຍເຖິງການຂໍຄວາມຊ່ ວຍເຫອທາງການເງິນ.

5.

“ການຊົ່ ວຍເຫຼື ອດ້ ານການເງິນ” ໝາຍເຖິງ ການຊ່ ວຍເຫອທ່ີ ອົງການອາດຈະໃຫ້ ແກ່
ຄົນເຈັບໂດຍອີງຕາມ FAP ຂອງອົງການ.

6.

“ອງການຈັດຕ້ັ ງ" ໝາຍເຖິງ
Saint Thomas Health ແລະ
ສາຂາທ່ີ ຖກຄວບຄຸ ມໂດຍສະເພາະລວມທັງ, ການບ່ໍ ມີການຈໍາກັດ: 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. ເພ່ ອຮ້ ອງຂໍຂໍ້ມູ ນເພ່ີ ມເຕີມ, ສົ່ງຄໍາຖາມ ຫ

ຄວາມຄິດເຫັນ, ຫ ຍ່ ນອຸ ທອນ, ທ່ ານສາມາດຕິດຕໍ່ສໍານັກງານ ທ່ີ ສະແດງຢູ ່ ດ້ານລຸ ່ ມນ້ີ ຫ
ຕາມທ່ີ ລະບຸ ໄວ້ ໃນແຈ້ ງການ ຫ ການສ່ ສານທ່ີ ທ່ ານໄດ້ ຮັບຈາກອົງການ:
[Ascension Saint Thomas Financial Assistance, PO Box 380, Nashville, TN
37202]
7.

“ຄນເຈັບ” ໝາຍເຖິງ ບຸ ກຄົນທີ່ໄດ້ ຮັບການດູ ແລ (ຫ ຜູ້ ທີ່ໄດ້ ຮັບການດູ ແລ) ຈາກອົງການ ແລະ
ບຸ ກຄົນອ່ ນໆ ໃດໜ່ຶ ງທ່ີ ຮັບຜິດຊອບດ້ ານການເງິນສໍາລັບການດູ ແລດ່ັ ງກ່ າວ
(ລວມທັງສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ ແລະ ຜູ້ ປົກຄອງ).

ການປະຕິບັດການສົ່ ງໃບບິນ ແລະ ການເກັບເງິນ
ອົງການຮັກສາຂະບວນການຢ່ າງເປັນະບຽບສໍາລັບການອອກໃບແຈ້ ງການຮຽກເກັບເງິນເປັນປະຈໍາແກ່ ຄົນເຈັບ
ສໍາລັບການໃຫ້ ບໍລິການ ແລະ ສໍາລັບຕິດຕໍ່ສ່ ສານກັບຄົນເຈັບ.
ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ໄດ້ ຈ່າຍເງິນໂດຍຜູ້ ປ່ ວຍສໍາລັບການບໍລິການທີ່ອົງ ການຈັດຕັ້ງສະ ໜອງ,
ອົງການອາດເຂົ້າຮ່ ວມປະຕິບັດການເພ່ ອຮັບການຊໍາລະເງິນ, ລວມທັງ, ແຕ່ ບໍ່ຈໍາ ກັດເຖິງຄວາມ
ພະຍາຍາມທີ່ຈະສ່ ສານທາງໂທລະສັບ, ອີເມວ, ແລະ ດ້ ວຍຕົນເອງ, ແລະ ໜຶ່ງ ຫ ຫາຍ ECAs,
ອີງຕາມຂໍ້ກໍານົດ ແລະ ຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ມີຢູ ່ ໃນນະໂຍບາຍການສົ່ງໃບບິນ ແລະ ການເກັບເງິນນີ້.
ພະແນກວົງຈອນການເກັບລາຍຮັບມີສິດອໍານາດ
ສຸ ດທ້ າຍໃນການກໍານົດວ່ າອົງການໄດ້ ມີຄວາມພະຍາຍາມທ່ີ ສົມເຫດສົມຜົນໃນການກໍານົດການມີສິດໄດ້ ຮັບກາ
ນຊ່ ວຍ ເຫອທາງການເງິນ ແລະ ອົງການອາດຈະເຂົ້າຮ່ ວມໃນ ECAs.
ອີງຕາມພາກທີ 501(r), ນະໂຍບາຍການສົ່ງໃບບິນ ແລະ
ການເກັບເງິນນ້ີ ລະບຸ ຄວາມພະຍາຍາມທ່ີ ສົມເຫດສົມຜົນທ່ີ ອົງ
ກອນຕ້ ອງດໍາເນີນການເພ່ ອພິຈາລະນາວ່ າຄົນເຈັບມີສິດຕາມເງ່ ອນໄຂຂອງ FAP
ສໍາລັບການຊ່ ວຍເຫອທາງການເງິນ ກ່ ອນທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ ວມໃນການດໍາເນີນການເລ່ ອງທວງໜີ້ພິເສດ, ຫ ECA.
ເມ່ ອມີການກໍານົດ, ອົງການອາດຈະດໍາເນີນ ການກັບ ECAs ໜຶ່ງ ຫ ຫາຍກວ່ າ
ຕາມທ່ີ ໄດ້ ອະທິບາຍໄວ້ ໃນເອກະສານສະບັບນີ້.
1.

ຂະບວນການໃນການສະໝັກ FAP. ຍົກເວັ້ນດັ່ງທີ່ລະບຸ ໄວ້ ຂ້າງລຸ ່ ມນີ້, ຄົນເຈັບສາມາດສົ່ງໃບສະໝັກ
FAP ໄດ້ ທຸກເວລາອີງຕາມການສຸ ກເສີນ ແລະ
ການດູ ແລທີ່ຈໍາເປັນທາງການແພດອ່ ນໆທີ່ໄດ້ ຮັບຈາກອົງການ.

ການພິຈາລະນາການມີສິດໄດ້ ຮັບສໍາລັບການຊ່ ວຍເຫອທາງການເງິນຈະດໍາເນີນການໂດຍອີງຕາມປະເພ
ດຕ່ າງໆທົ່ວໄປດ່ັ ງຕໍ່ໄປນ້ີ .
a.

ເຮັດສໍາເລັດຄໍາຮ້ ອງສະໝັກ FAP. ໃນກໍລະນີຂອງຄົນເຈັບຜູ້ ທ່ີ ຍ່ ນໃບສະໝັກ FAP ທ່ີ ສໍາເລັດ,
ອົງ ການຈະຕ້ ອງຢຸ ດ ECAs ຊົ່ວຄາວໃນເວລາທ່ີ ເໝາະສົມ
ເພ່ ອໄດ້ ຮັບການຈ່ າຍເງິນສໍາລັບການດູ ແລ, ຕັດສິນການມີສິດໄດ້ ຮັບ, ແລະ
ແຈ້ງການເປັນລາຍລັກອັກສອນ, ດັ່ງທີ່ໄດ້ ລະບຸ ໄວ້ ຂ້າງລຸ ່ ມນ້ີ .

b.

ການກໍານົດການມີສິດໄດ້ ຮັບຕາມແບບສົມມຸ ດຖານ.
ຖ້ າຄົນເຈັບໄດ້ ກໍານົດແບບສົມມຸ ດຖານເພ່ ອຈະມີສິດໄດ້ ຮັບຫນ້ ອຍກ່ ວາການຊ່ ວຍເຫອທ່ີ ມີນ້ໍ າໃຈ
ຫາຍທີ່ສຸ ດພາຍໃຕ້ FAP, ອົງການຈະແຈ້ ງໃຫ້ ຜູ້ປ່ ວຍຊາບກ່ ຽວກັບພ້ ນຖານສໍາລັບການກໍານົດ
ແລະ ໃຫ້ ເວລາແກ່
ຄົນເຈັບທ່ີ ເໝາະສົມເພ່ ອສະໝັກຂໍຄວາມຊ່ ວຍເຫອທ່ີ ມີນ້ໍ າໃຈຫາຍກວ່ າເກ່ົ າກ່ ອນທ່ີ ຈະລິເລ່ີ ມ
ECA.

c.

ແຈ້ງການ ແລະ ຂັ້ນຕອນ ສໍາລັບຜູ້ ທີ່ບໍ່ໄດ້ ສົ່ງໃບສະໝັກ. ເວັ້ນແຕ່ ຈະມີການສົ່ງໃບສະໝັກ FAP
ສະບັບ ສົມບູ ນ ຫ ຖກພິຈາລະນາພາຍໃຕ້ ເງ່ ອນໄຂການມີສິດໄດ້ ຮັບຕາມແບບສົມມຸ ດຖານ ຂອງ
FAP, ອົງການ ຈະລະເວັ້ນການເລີ່ມຕົ້ນ ECAs ເປັນເວລາຢ່ າງນ້ ອຍ 120 ວັນ
ນັບຈາກວັນທ່ີ ມີການສ່ົ ງບິນເກັບເງິນ ແລະ ໃບຮຽກເກັບເງີນ
ຫັ ງກາຈໍາໜ່ າຍຄັ້ງທໍາອີກສໍາລັບການເບິ່ງແຍງດູ ເລໄປຫາຄົນເຈັບ. ໃນກໍລະນີທີ່ມີ
ການດູ ແລຫາຍໆຄັ້ງ, ຂໍ້ກໍານົດແຈ້ ງການເຫົ່ ານີ້ອາດຈະລວມ,
ໃນກໍລະນີທີ່ຈະອີງໃສ່ ໄລຍະເວລາພາກສ່ ວນ ທີ່ເບິ່ງແຍງຫ້ າສຸ ດທີ່ລວມຢູ ່ ນໍາກັນ.
ກ່ ອນທີຈະເລີ່ມໜຶ່ງ (1) ຫ ຫາຍກວ່ າ ECA(s) ເພ່ ອຊ່ ວຍຈ່ າຍໃຫ້ ຄົນເຈັບທີ່ບໍ່ໄດ້ ສົ່ງໃບສະໝັກ
FAP, ອົງການຈະດໍາເນີນການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
i.

ແຈ້ ງໃຫ້ ຄົນເຈັບດ້ ວຍການບອກກ່ າວເປັນລາຍລັກອັກສອນເຊິ່ງລະບຸ ວ່ າມີການຊ່ ວຍເຫອທ
າງການ ເງິນສໍາລັບຄົນເຈັບທ່ີ ມີເງ່ ອນໄຂ, ລະບຸ ECA(s)
ມີຈຸ ດປະສົງເພ່ ອທ່ີ ຈະໄດ້ ຮັບການຈ່ າຍຄ່ າສໍາລັບ ການເບ່ິ ງແຍງດູ ເລ, ແລະ
ກໍານົດວັນຄົບກໍານົດຫັ ງຈາກທ່ີ ECA(s) ດ່ັ ງກ່ າວອາດຈະໄດ້ ຮັບການລ່ີ ເລ່ີ ມບ່ໍ ໄວກວ່ າ 30
ວັນນັບຕ້ັ ງແຕ່ ວັນແຈ້ງໃໝ່ ເປັນລາຍລັກອັກສອນ;

ii.
iii.

ໃຫ້ ຄົນເຈັບມີການສະຫຸ ບສັງລວມດ້ ວຍພາສາທໍາມະດາຂອງ FAP; ແລະ
ພະຍາຍາມຢ່ າງສົມເຫດສົມຜົນເພ່ ອແຈ້ ງໃຫ້ ຄົນເຈັບກ່ ຽວກັບ FAP ແລະ
ຂ້ັ ນຕອນຄໍາຮ້ ອງສະ ໝັກ FAP.

d.

ເຮັດບໍ່ສໍາເລັດຄໍາຮ້ ອງສະໝັກ FAP. ໃນກໍລະນີຂອງຄົນເຈັບຜູ້ ທ່ີ ຍ່ ນໃບສະໝັກ FAP
ທ່ີ ບໍ່ຄົບຖ້ ວນ,
ອົງການຈະຕ້ ອງແຈ້ ງໃຫ້ ຄົນເຈັບຊາບເປັນລາຍລັກອັກສອນກ່ ຽວກັບວິທີການປະກອບໃບສະໝັກ
FAP ໃຫ້ ສໍາເລັດ ແລະ ໃຫ້ ເວລາແກ່ ຄົນເຈັບສາມສິບ (30) ວັນປະຕິທິນເພ່ ອເຮັດແນວນ້ັ ນ.
ທຸ ກການດໍາເນີນ ECAs ທ່ີ ຄົງຄ້ າງຈະຖກລະງັບໃນຊ່ ວງເວລານ້ີ , ແລະ
ແຈ້ງການທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນຈະຕ້ ອງ (i) ອະທິ ບາຍຂໍ້ມູ ນເພີ່ມເຕີມ ແລະ/ຫ
ເອກະສານທີ່ຈໍາເປັນຕ້ ອງໃຊ້ ພາຍໃຕ້ FAP ຫ ແບບຟອມສະໝັກ FAP
ທ່ີ ຈໍາເປັນສໍາລັບການຂຽນໃບສະໝັກ, ແລະ (ii) ລວມຂໍ້ມູ ນການຕິດຕໍ່ທີ່ເໝາະສົມ.

2.

ຂ້ໍ ຈໍາກັດໃນການເລ່ ອນ ຫ ປະຕິເສດການເບິ່ງແຍງ. ໃນສະຖານະການທີ່ອົງການຈະເລ່ ອນ ຫ ປະຕິເສດ,
ຫ ຕ້ ອງການຈ່ າຍຄ່ າກ່ ອນທີ່ຈະມີການດູ ແລທີ່ຈໍາເປັນທາງການແພດ, ຕາມທີ່ກໍານົດໃນ FAP,
ເນ່ ອງຈາກການ ບ່ໍ ຈ່ າຍຄ່ າຮັກສາໂຮງໝ
ໍ ຂອງຄົນເຈັບ ໜ່ຶ ງ ຫ
ຫາຍຄັ້ງສໍາລັບການດູ ແລທີ່ໃຫ້ ໄວ້ ກ່ອນໜ້ ານີ້ພາຍໃຕ້ FAP, ຄົນ ເຈັບຈະໄດ້ ຮັບໃບສະໝັກ FAP ແລະ
ການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນລະບຸ ທີ່ມີການຊ່ ວຍເຫອທາງການເງິນສໍາ ລັບຄົນເຈັບທີ່ມີເງ່ ອນໄຂ.

3.

ການແຈ້ງການກ່ ຽວກັບການຕັດສິນໃຈ.
a.

ການຕັດສິນໃຈ. ເມ່ ອໄດ້ ສໍາເລັດການຍ່ ນໃບສະໝັກ FAP ແລ້ ວຈະໄດ້ ຮັບຈາກບັນຊີຄົນເຈັບ
ອົງການ ຈະປະເມີນໃບສະໝັກ FAP ເພ່ ອກໍານົດເງ່ ອນໄຂ ແລະ
ແຈ້ງໃຫ້ ຄົນເຈັບຮັບຊາບເປັນລາຍລັກອັກສອນ ກ່ ຽວກັບການກໍານົດຂ້ັ ນສຸ ດທ້ າຍພາຍໃນສ່ີ ສິບຫ້ າ
(45) ວັນຕາມປະຕິທີມ. ການແຈ້ງເຕອນຈະລວມເຖິງ
ການກໍານົດຈໍານວນເງິນທີ່ຄົນເຈັບຈະຕ້ ອງຮັບຜິດຊອບໃນການຈ່ າຍ. ຖ້ າຫາກໃບສະໝັກ FAP
ຖກປະຕິ ເສດ, ຈະມີການແຈ້ ງໃຫ້ ຮັບຮູ ້ ເພ່ ອອະທິບາຍເຫດຜົນໃນການປະຕິເສດ ແລະ
ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບການອຸ ທອນ ຫ ການຕັດສິນໃຈໃໝ່ .

b.

ການຄນເງິນ.
ອົງການຈະໃຫ້ ເງິນຄນສໍາລັບຈໍານວນເງີນທີ່ຄົນເຈັບຈ່ າຍຄ່ າດູ ແລເຊີ່ງເກີນຈໍານວນທີ່ຄົນເຈັບຈະຕ້
ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການຈ່ າຍເງີນຕາມ FAP ຍົດເວັ້ນຈໍານວນເງີນສ່ ວນເກີນດັ່ງກ່ າວນ້ ອຍກວ່ າ
$5.00.

c.

ການປະຕິເສດ ຂອງ ECA(s).
ໃນກໍລະນີທີຄົນເຈັບມີເງ່ ອນໄຂໄດ້ ຮັບການຊ່ ວຍເຫອທາງການເງິນພາຍໃຕ້ FAP,
ອົງການຈະໃຊ້ ມາດ ຕະການທ່ີ ມີເຫດຜົນທັງໝົດເພ່ ອຄັດຄ້ ານ ECA

ທ່ີ ກະທໍາຕໍ່ຄົນເຈັບເພ່ ອຂໍຮັບການຈ່ າຍສໍາລັບການດູ ແລ.
ມາດຕະການທ່ີ ມີເຫດຜົນດ່ັ ງກ່ າວສ່ ວນຫາຍໄດ້ ແກ່ , ແຕ່ ບໍ່ລວມເຖິງ,
ມາດຕະການເພ່ ອຍົກເລີກການພິຈາ ລະນາຄະດີອ່ ນໆ ກັບຄົນເຈັບ, ຍົກຄ່ າອ່ ນໆ ຫ
ຍຶດຊັບສີນຂອງຄົນເຈັບ ແລະ ນໍາອອກມາຈາກລາຍງານ ສີນເຊ່ ອ ຂອງ ຄົນເຈັບ,
ຂ້ໍ ມູ ນທີ່ບໍ່ເພີ່ງປະສົງອ່ ນໆ, ທີ່ລາຍງານໄປຍັງໜ່ ວຍງານການລາຍງານຜູ້ ບໍລິໂພດ ຫ
ສໍາໜັກສີນເຊ່ ອ.
4.

ການອຸ ທອນ.
ຜູ້ ປ່ ວຍສາມາດຮຽກຮ້ ອງການປະຕິເສດການມີສິດໄດ້ ຮັບສໍາລັບການຊ່ ວຍເຫອທາງດ້ ານການເງິນໂດຍສ
ະຫນອງຂໍ້ມູ ນເພີ່ມເຕີມຕໍ່ອົງການຈັດຕັ້ງພາຍໃນເວລາສິບສີ່ (14)
ມ້ ຫັ ງຈາກໄດ້ ຮັບແຈ້ ງການປະຕິເສດ. ການອຸ ທອນທັງ
ໝົດຈະໄດ້ ຮັບການທົບທວນຄນໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງສໍາລັບການກໍານົດສຸ ດທ້ າຍ.
ຖ້ າການຕັດສິນສຸ ດທ້ າຍຢັ້ງຢນ ການປະຕິເສດຜ່ ານມາ ຂອງ ການຊ່ ວຍເຫອດ້ ານການເງິນ,
ການແຈ້ງການເປັນລາຍລັກອັກສອນຈະຖກສົ່ງໄປຫາ ຄົນເຈັບ.

5.

ການເກັບເງິນ. ເມ່ ອສໍາເລັດຂັ້ນຕອນເບ່ ອງຕົ້ນແລ້ ວອັງການອາດຈະດໍາເນີນການກັບ ECAs
ຕໍ່ຄົນເຈັບທີ່ບໍ່ ມີປະກັນ ແລະ ບໍ່ໄດ້ ຮັບການຮັກສາ,
ຄົນເຈັບທ່ີ ມີບັນຊີບໍ່ຖກຕ້ ອງຕາມທ່ີ ກໍານົດໃວ້ ໃນໃບແຈ້ ງຄ່ າຮັກສາໂຮງໝ
ໍ ແລະ
ແຜນການຈ່ າຍເງິນຂອງອົງການ. ພາຍໃຕ້ ຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ລະບຸ ໄວ້ ໃນເອກະສານນີ້ ອົງກອນອາດຈະໃຊ້ ໜ່ວຍ
ງານຈັດເກັບໜ້ີ ສີນ ສູ ນພາຍນອກທ່ີ ມີຊ່ ສຽງ ຫ
ຜູ້ ໃຫ້ ບໍລິການພາກສ່ ວນອ່ ນທ່ີ ມີຊ່ ສຽງເພ່ ອດໍາເນີນການກັບບັນ ຊີໜ້ີ ສີນ ແລະ ໜ່ ວຍງານ ຫ
ຜູ້ ໃຫ້ ບໍລິການດັ່ງກ່ າວຕ້ ອງປະຕິບັດຕາມບົດສັນຍາ 501(r) ທີ່ບັງຄັດໃຊ້ ກັບບຸ ກ ຄົນທີ່ສາມ.

