
Saint Thomas Health 

 

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

Ascension Saint Thomas Stones River; Saint Thomas West, dba Ascension Saint 

Thomas Hospital, Ascension Saint Thomas Midtown, Ascension Saint Thomas 

West, Ascension Saint Thomas Three Rivers 

 

ສັງລວມນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິນ 

15 ມີນາ 2022 

 

Saint Thomas Health dba Ascension Saint Thomas, 

ລວມທັງບັນດາກະຊວງສາທາລະນະສຸກທີີ່ ລະບຸ ໄວ້ຂ້າງເທິງ, ມີຄວາມມຸ້ງໝ້ັນ ແລະ 

ເຄົາລົບກຽດສັກສີຂອງແຕີ່ລະຄົນ ໂດຍມີຄວາມກັງວົນເປັນພິເສດຕ ີ່ ຜ ້ ທີີ່ ຕ ີ່ ສ ້ກັບອຸ 

ປະສັກໃນການເຂ້ົາເຖິງການບ ລິການດ້ານສຸຂະພາບ. Ascension Saint Thomas 

ມີຄວາມມຸ້ງໝ້ັນທີີ່ ເທົີ່ າທຽມ 

ກັນໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນດ້ານສຸຂະພາບຂອງຕົນໃຫ້ເປັນການບ ລິການໃຫ້ແກີ່ ຊຸມຊົນທັງໝົດ. 

ໂດຍອີງໃສີ່ຫ ັ ກ ການເຫ ົີ່ ານ້ີ, Ascension Saint Thomas 

ສະໜອງການຊີ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິນສ າລັບບາງຄົນທີີ່ ໄດ້ຮັບການດ ແລ ສຸກເສີນຫ ຼື  

ການດ ແລທີີ່ ຈ າເປັນທາງການແພດອຼືີ່ ນໆຈາກ Ascension Saint Thomas. ບົດສັງລວມນ້ີໄດ້ສະຫ ຸ ບ 

ໂດຍຫຍ ້ ກີ່ ຽວກັບນະໂຍບາຍການຊີ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິນຂອງ Ascension Saint Thomas. 

 

ໃຜມີສິດໄດ້ຮັບ?  

ທີ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບການຊີ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິນຖ້າທີ່ານອາໃສຢ ີ່ ໃນເຂດປົກຄອງດັີ່ ງຕ ີ່ ໄປນ້ີ: Cannon, 

Davidson, Dekalb, Hickman, Rutherford, Warren, White, Montgomery, Putnam, 

Sumner, Williamson, Wilson ແລະ Humphrey. 

ໂດຍທົີ່ ວໄປແລ້ວການຊີ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິນແມີ່ ນໄດ້ກ ານົດໂດຍ ລາຍຮັບຄົວເຮຼື ອນທັງຫມົດຂອງທີ່ານ 

ເມຼືີ່ ອທຽບກັບລະດັບຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະບານກາງ. ຖ້າລາຍໄດ້ຂອງທີ່ານ ຕ ີ່ າກີ່ວາ ຫ ຼື  ເທົີ່ າກັບ 2501% 

 
 



ຂອງລະດັບຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະບານກາງ, ທີ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບການດ ແລຈາກ ການກຸສົນ 100% 

ໃນສີ່ວນຂອງຄີ່າບ ລິການທີີ່ ທີ່ ານຮັບຜິດຊອບ. ຖ້າລາຍໄດ້ຂອງທີ່ານສ ງກວີ່າ 25013% ຂອງ 

ລະດັບຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະບານກາງແຕີ່ບ ີ່ ເກີນ 4002% 

ຂອງລະດັບຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະບານກາງ, ທີ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບອັດຕາສີ່ວນຫ ຸ ດທີີ່ ປັບຕາມລະດັບ. 

ຖ້າທີ່ານມີໜ້ີສິນທາງການແພດສ າລັບການດ ແລສຸກເສີນ ແລະ 

ຄວາມຈ າເປັນທາງການແພດທີີ່ ເກີນຈ ານວນລາຍໄດ້ຂອງທີ່ານ, ທີ່ານອາດຈະມີສິດໄດ້ຮັບສີ່ວນຫ ຸ ດ. 

ຖ້າທີ່ານມີຊັບສິນ ເກີນ 250% ຂອງຈ ານວນລາຍໄດ້ຈາກລະດັບຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະບານກາງຂອງທີ່ານ 

ທີ່ານອາດຈະບ ີ່ ມີເງຼືີ່ ອນ ໄຂໄດ້ຮັບການຊີ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິນ. 

[ທີ່ານອາດຈະຕ້ອງຈີ່າຍຄີ່າບ ລິການຄົງທີີ່ ເລັກນ້ອຍ.]3 ຄົນເຈັບທີີ່ ມີສິດໄດ້ຮັບ 

ການຊີ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິນຈະບ ີ່ ຖຼື ກເກັບຄີ່າເພີີ່ ມສ າລັບການເບິີ່ ງແຍງດ ແລທີີ່ ມີສິດໄດ້ຮັບຫ າຍກີ່ວາຈ ານ

ວນທີີ່ ໄດ້ ສົີ່ ງບິນເກັບເງິນໂດຍທົີ່ ວໄປກັບຄົນເຈັບທີີ່ ມີປະກັນໄພຄຸ້ມຄອງ. 

 

ການບໍລິການໃດແດ່ໄດ້ຮັບການຄ ້ມຄອງ? 

ນະໂຍບາຍການຊີ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິນໄດ້ນ າໃຊ້ກັບການເບິີ່ ງແຍງດ ແລສຸກເສີນ ແລະ 

ການເບິີ່ ງແຍງດ ແລທີີ່ ຈ າເປັນ ທາງການແພດອຼືີ່ ນໆ. 

ຂ ້ ກ ານົດເຫ ົີ່ ານ້ີແມີ່ ນໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນນະໂຍບາຍການຊີ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິນ. ການດ ແລ 

ອຼືີ່ ນໆທັງໝົດບ ີ່ ໄດ້ຖຼື ກຄຸ້ມຄອງໂດຍນະໂຍບາຍການຊີ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິນ. 

 

ຂ້າພະເຈ ້ າສາມາດຂໍສະໝັກໄດ້ແນວໃດ? 

ເພຼືີ່ ອສະຫມັກຂ ການຊີ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິນ, ປົກກະຕິທີ່ານ ຈະຕ້ອງຂຽນໃບຄ າຮ້ອງສະຫມັກຂ 

ເປັນລາຍລັກອັກ ສອນ ແລະ ປະກອບເອກະສານສະໜັບສະໜ ນໃຫ້ຕາມທີີ່ ລະບຸໄວ້ໃນນະໂຍບາຍການ 

ຊີ່ວຍເຫ ຼື ອທາງ ດ້ານການເງິນ ແລະ ການໃຊ້ນະໂຍບາຍການຊີ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິນ.4 

 

ຂ້າພະເຈ ້ າສາມາດຮັບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອກັບການຂໍສະໝັກໄດ້ແນວໃດ? 

ສ າລັບການຊີ່ວຍເຫ ຼື ອກັບການໃຊ້ນະໂຍບາຍການຊີ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິນ, 

ທີ່ານອາດຈະຕິດຕ ີ່ ຫາສະມາຊິກທີມງານ 

ຊີ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິນໄດ້ທີີ່ ເບີໂທໃດໜ ີ່ ງຢ ີ່ ລຸີ່ມນ້ີຕາມສະຖານທີີ່ ບ ລິການສະເພາະ. 

 

ຂ້າພະເຈ ້ າສາມາດໄດ້ຮັບຂ້ໍມູນເພ່ີມເຕີມໄດ້ແນວໃດ? 

ສ າເນົາຂອງນະໂຍບາຍການຊີ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິນ ແລະ 

ໃບສະໝັກນະໂຍບາຍການຊີ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິນແມີ່ ນມີຢ ີ່  ທີີ່  

 
 

 

 



[https://healthcare.ascension.org/Financial-Assistance/Tennessee] ແລະ 

ຕິດຕ ີ່ ພົວພັນສະເພາະຂ້າງ ລຸີ່ມນ້ີ.  ສ າເນົານະໂຍບາຍການຊີ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິນ ແລະ 

ໃບສະໝັກນະໂຍບາຍການຊີ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິນໂດຍບ ີ່  

ເສຍຄີ່າກ ີ່ ສາມາດໄດ້ຮັບທາງໄປສະນີໂດຍການຂຽນເຖິງ: Ascension Saint Thomas Financial 

Assistance Department, P O. Box 380 Nashville, TN 37202. 

ຂ ້ ມ ນເພີີ່ ມເຕີມກີ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ 

ການຊີ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິນຍັງມີໃຫ້ໂດຍສະຖານທີີ່ ທີີ່ ຕິດຕ ີ່ ສະເພາະຂ້າງລຸີ່ມນ້ີ 

 

ຈະເປັນແນວໃດຖ້າຫາກວ່າຂ້າພະເຈ ້ າບ່ໍມີສິດໄດ້ຮັບ? 

ຖ້າຫາກວີ່າທີ່ານບ ີ່ ມີເງຼືີ່ ອນໄຂໄດ້ຮັບການຊີ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິນພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍການຊີ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້າ

ນການ ເງິນ, ທີ່ານອາດຈະມີເງຼືີ່ ອນໄຂໄດ້ຮັບການຊີ່ວຍເຫ ຼື ອປະເພດອຼືີ່ ນ. ສ າລັບຂ ້ ມ ນເພີີ່ ມເຕີມ, 

ກະລຸນາຕິດຕ ີ່ ທີມງານຊີ່ວຍ 

ເຫ ຼື ອດ້ານການເງິນຂອງພວກເຮົາໄດ້ທີີ່ ເບີໂທໃດໜ ີ່ ງຢ ີ່ ລຸີ່ມນ້ີຕາມສະຖານທີີ່ ບ ລິການສະເພາະ. 

 

ຂ້ໍມູນຕິດຕ່ໍການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິນ 

 

Ascension Saint Thomas Midtown 

Hospital  

615-284-5340 

Ascension Saint Thomas Rutherford 

Hospital   

615-222-6638 

Ascension Saint Thomas West Hospital 615-222-6638 

Ascension Saint Thomas Dekalb 

Hospital 

877-348-7082 

Ascension Saint Thomas Stones River 

Hospital 

877-348-7082 

Ascension Saint Thomas Highlands 

Hospital 

877-348-7082 

Ascension Saint Thomas River Park 

Hospital 

877-348-7082 

Ascension Saint Thomas Three Rivers 931-296-0251 

Saint Thomas Hickman Hospital 931-729-6800 

Saint Thomas Hospital for Specialty 

Surgery 

615-341-7480 

https://healthcare.ascension.org/Financial-Assistance/Tennessee


Ascension Medical Group 844-686-2555 

Saint Thomas Emergency Medical 

Services   

877-664-4076 

Saint Thomas LabPlus 615-284-2773 

Saint Thomas Center for Sleep 615-284-7537 

Baptist Ambulatory Surgery Center 615-321-7730 

 

 

ການແປເອກະສານ ກ່ຽວກັບ ນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິນ, 

ໃບສະໝັກນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການ ເງິນ ແລະ ບ ດແນະນໍາ ແລະ 

ບ ດສະຫ  ບພາສາທໍາມະດານ້ີແມ່ນມີໃຫ້ເປັນພາສາຕ່ໍໄປນ້ີໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮ າ ແລະ 

ຕາມການຮ້ອງຂໍ: 

 

ພາສາອາຣັບ 

ພາສາເກົາຫ ີ  

ພາສາລາວ 

ພາສາຈີນແບບຫຍ ້  

ພາສາສະເປນ 

ພາສາຈີນດ້ັງເດີມ 

ພາສາຫວຽດນາມ 


