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ເພົ່ື ອຮັບປະກັນໃຫັ້ມີການປະຕິບັດທົ່ີ ເປັນທາຢູົ່ ໃນສັງຄມໃນການໃຫັ້ການເບົ່ິ ງແຍງດູ ແລທົ່ີ ຈາເປັນທາງ
ການແພດອືົ່ນໆທີົ່ຢູົ່ ໃນອງກອນ ເພືົ່ອນະໂຍບາຍການຊົ່ວຍເຫື ທາງການເງີນ (ຫື FAP).
ນະໂຍບານການສົ່ ງໃບບີນ ແລະ
ການເກັບເງີນນີັ້ໄດັ້ຖືກອອກແບບມາສະເພາະເພືົ່ອແກັ້ໄຂການມີສິດໄດັ້ຮັບນະໂຍບານການສົ່ ງໃບບີນ
ແລະ ການເກັບເງີນສາລັບຄນເຈັບທີົ່ມີ ຄວາມຕັ້ອງການ ການຊົ່ວຍເຫື ອທາງດັ້ານການເງິນ ແລະ
ໄດັ້ຮັບການດູແລຈາກອງການ.
ການສົ່ ງໃບບີນ ແລະ ການເກັບເງີນທັງຫມດຈະສະທັ້ອນໃຫັ້ເຫັນຄວາມມຸົ່ ງຫມັ້ັ ນຂອງພວກເຮາ ແລະ
ຄວາມເຄາລບກຽດສັກສີຄວາມເປັນມະນຸ ດຂອງແຕົ່ລະບຸ ກຄນ ແລະ ຜນປະໂຫຍດລວມ,
ຄວາມກັງວນພິເສດຂອງພວກເຮາ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີກັບບຸ ກຄນທົ່ີ ດາລງຊີວິດຢູົ່ ໃນຄວາມທຸ ກຍາກ
ແລະ ຄນດັ້ອຍໂອກາດ, ແລະ ຄວາມມຸົ່ ງຫມັ້ັ ນຂອງພວກເຮາໃຫັ້ມີຄວາມຍຸ ຕິທາ ແລະ
ການຈັດການກະຈາຍໃຫັ້ທົ່ ວເຖີງ. ພະນັກງານ ແລະ
ຕວແທນຂອງອງກອນຕັ້ອງປະຕິບັດໃນລັກສະນະທົ່ີ ສະທັ້ອນເຖົ່ີ ງນະໂຍບາຍ ແລະ
ຄົ່ານິຍມຂອງສະຖານທົ່ີ ສະໜ
ັ ບສະໜຸ ນ ຄາໂຕລິດ (Catholic-sponsored facility).
ນະໂຍບາຍການສົ່ ງໃບບີນ ແລະ ການເກັບເງີນນີັ້ໃຊັ້ໄດັ້ກັບທຸ ກກລະນີສຸ ກເສີນ ແລະ
ການບລິການທີົ່ມີຄວາມຈາເປັນ ດັ້ານການແພດອືົ່ນໆ ທີົ່ອງການສະໜອງໃຫັ້,
ລວມທັງການບລິການຈັ້າງແພດ ແລະ ການປະພຶດທາງສຸ ຂະພາບ. ນະໂຍບາຍການສົ່ ງໃບບີນ ແລະ
ການເກັບເງີນໃຊັ້ບົ່ ໄດັ້ກັບການກຽມການຊາລະເງີນສາລັບຂັັ້ນຕອນການເລືອກ.
ຄໍານິຍາມ
1. "501 (r)" ຫມາຍເຖິງພາກທີ 501 (r) ຂອງປະມວນກດໝາຍລາຍຮັບພາຍໃນ ແລະ
ລະບຽບການທົ່ີ ໄດັ້ປະກາດໃຊັ້ຕາມນັ້ັ ນ.
2. “ໄລຍະເວລາການສະໝ
ັ ກ” ໝາຍເຖິງໄລຍະເວລາທົ່ີ ແບບຟອມສະໝ
ັ ກ FAP
ົ່
ົ່
ົ່
ົ່
ັ້
ັ້
ົ່
ົ່
ສາມາດຍືນຕອງການໄດ. ໄລຍະເວລາເລີມຕນການສະໝ
ັ ກແມນເລີມກອນວັນທົ່ີ ສົ່ ງໃບຄາຮັ້ອງ FAP
ຫື ວັນທີໃຫັ້ການເບົ່ິ ງແຍງດູເລ ແລະ
ວັນສັ້ີ ນສຸ ດທົ່ີ ໄດັ້ລະບຸ ໃວັ້ໃນການປະກາດແຈັ້ງການສັ້ີ ນສຸ ດການສະໝ
ັ ກ.
3. “ປະກາດແຈ້ ງການສ້ີ ນສຸ ດການສະໝ
ັ ກ”
ົ່
ໝາຍເຖິງໜ
ັ ງສືລາຍງານທີລະບຸ ກົ່ຽວກັບການການດເວລາທົ່ີ ອງການຈະບົ່ ຮັບ ແລະ
ພິຈາລະນາເອກະສານໃບສະໝ
ັ ກ FAP (ຫື , ໃບສະໝ
ັ ກສາເລັດສມບູ ນແລັ້ວ)

Ascension Health ຂັັ້ນຕອນ: ການສົ່ ງໃບບີນ ແລະ ການເກັບເງີນ

ໂດຍຄນເຈັບສາລັບການເບົ່ີ ງແຍງດູເລ ທົ່ີ ໃຫັ້ໄວັ້ກົ່ອນໜັ້ານັ້ີ ພັ້ອມກັບການດເວລາໃນໜ
ັ ງສືແຈັ້ງການກົ່ອນ
ົ່
ັ້
(a)ສາມສິບ (30) ວັນ ຫັ ງຈາກມືທີມີກາຍແຈັ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນ, (b) 240
ວັນຫັ ງຈາກທົ່ີ ມີການເຮັດໃບແຈັ້ງການຍອດຄົ່າໃຊັ້ຈົ່າຍຫັ ງການເບີກຈົ່າຍເປັນຄັ້ັ ງທາອີກສາລັບການເບົ່ິ ງແຍງດູ ເ
ລທົ່ີ ໃຫັ້ໄວັ້ກົ່ອນໜັ້ານັ້ີ , ຫື (c) ກລະນີຄນເຈັບທົ່ີ ຖືວົ່າການຊົ່ວຍເຫື ອທາງການເງີນຫຸ ດລງຕົ່ າກວົ່າ 100%,
ຫັ ງຈາກສັ້ີ ນສຸ ດໄລຍະເວລາທົ່ີ ເໝາະສມເພົ່ື ອຂຄວາມຊົ່ວຍເຫື ອທາງການເງີນຕາມທົ່ີ ໄດັ້ລະບຸ ໃວັ້ໃນເອກະສານສະ
ບັບນັ້ີ . ການປະກາດແຈັ້ງການສັ້ີ ນສຸ ດການສະໝ
ັ ກ ອາດຈະເປັນເອກະສານທົ່ີ ຂຽນແຍກຕົ່າງຫາກ ຫື
ອາດຈະເປັນພາສາທົ່ີ ລວມຢູົ່ ໃນໜ
ັ ງສືແຈັ້ງການທົ່ີ ສົ່ ງຫາຄນເຈັບອີກດັ້ວຍ.
4. “ການປະຕິບັດການເກັບກໍາຂ້ໍ ພິເສດ” ຫຼື “ECAs” ໝາຍເຖິງກິດຈະກາການເກັບກາອືົ່ນໆ
ຕົ່ ໄປນັ້ີ ທົ່ີ ຕັ້ອງໄດັ້ຮັບການຈາກັດ ພາຍໃຕັ້ 501(r):
ັ້ີ ຂອງຄນເຈັບໃຫັ້ຜູັ້ ອົ່ື ນ,
a. ການຂາຍໜ
ເວັ້ັ ນເສຍແຕົ່ວົ່າຜູັ້ ຊັ້ື ຈະຕັ້ອງມີຂັ້ ຈາກັດໃດຫນົ່ຶ ງທົ່ີ ອະທິບາຍຂັ້າງລຸ ົ່ ມນັ້ີ
b. ການລາຍງານຂັ້ ມູ ນທົ່ີ ບົ່ ເພົ່ິ ງປະສງກົ່ຽວກັບໜົ່ວຍງານລາຍງານສີນເຊົ່ື ອຜູັ້ ບລິໂພກ ຫື
ໜົ່ວຍງານສີນເຊົ່ື ອ
c. ການເລົ່ື ອນ ຫື ປະຕິເສດ, ຫື ຕັ້ອງຊາລະກົ່ອນທົ່ີ ຈະໃຫັ້,
ການເບົ່ິ ງແຍງທົ່ີ ຈາເປັນທາງການແພດເນົ່ື ອງຈາກການບົ່ ຊາລະຄົ່າຮັກສາໂຮງໝຂອງຄນເ
ົ່ຶ ງ ຫື ຫາຍຄັ້ັ ງສາລັບການເບົ່ິ ງແຍງທົ່ີ ໃຫັ້ໃວັ້ກົ່ອນໜັ້ານັ້ີ ພາຍໃຕັ້ FAP.
ຈັບຢົ່າງນັ້ອຍໜ
d. ການດາເນີນການທີົ່ຕັ້ອງໃຊັ້ຂະບວນການທາງກດໝາຍ ຫື ຂະບວນການຍຸ ດຕິທາ,
ຍກເວັັ້ນການຮຽກຮັ້ອງທີົ່ຂໃນການດາເນີນການລັ້ ມລະລາຍ ຫື
ການບາດເຈັບສົ່ວນບຸ ກຄນ. ການກະທາເຫົ່ ານີັ້ລວມກົ່ຽວກັບ, ແຕົ່ບົ່ ຈາກັດສະເພາະ,
i.
ວາງພາລະກົ່ຽວກັບຊັບສີນຂອງຄນເຈັບ,
ii.
ຍຶດປິດຊັບສີນຂອງຄນເຈັບ,
iii. ການຈັດເກັບພາສີ ຫື ການແນບສິົ່ງອືົ່ນໆ ຫື ຍຶດບັນຊີທະນາຄານຂອງຄນເຈັບ ຫື
ຊັບສີນສົ່ວນບຸ ກຄນອືົ່ນໆ.
iv.
ເລີົ່ມດາເນີນການທາງແພງກັບຄນເຈັບ, ແລະ
v.
ດັບແປງຄົ່າຈັ້າງຂອງຄນເຈັບ.
ໃນ ECA ບົ່ ລວມເຖິງງສົ່ິ ງອົ່ື ນດົ່ັ ງຕົ່ ໄປນັ້ີ (ແມັ້ວົ່າເງົ່ື ອນໄຂສາລັບ ECA
ຕາມທົ່ີ ລະບຸ ໃວັ້ເບັ້ື ອງຕັ້ ນຈະໄດັ້ຮັບການຕອບສະໜອງໂດຍທົ່ ວໄປ):
ັ້ີ ຂອງຄນເຈັບ ຖັ້າ, ກົ່ອນທົ່ີ ຈະຂາຍ,
a. ການຂາຍໜ
ມີຂັ້ ຕກລງລາຍລັກອັກສອນຢົ່າງເປັນທາງການຕາມກດຫມາຍກັບຜູັ້ ຊັ້ື ຕາມທົ່ີ
i.
ຫັ້າມໃຫັ້ຜູັ້ ຊັ້ື ມີສົ່ວນຮົ່ວມໃດໆໃນ ECAs ເພົ່ື ອຂຮັບການເບົ່ິ ງແຍງດູ ເລ;
ii.
ຫັ້າມຜູັ້ ຊັ້ື
ຈາກການຮຽກເກັບດອກເບັ້ຍຈາກນັ້ີ ເກີນກວົ່າອັດຕາທົ່ີ ມີຜນຕາມມາດຕາທົ່ີ
ັ້ີ (ຫື
6621(a)(2) ຂອງ Internal Revenue Code ໃນຂະນະທົ່ີ ມີການຂາຍອັດຕາໜ
ອັດຕາດອກເບັ້ຍອົ່ື ນໆ ທົ່ີ ການດໂດຍຄາບອກກົ່າວ ຫື ແນະນາອົ່ື ນໆ ທົ່ີ ບັນທືກໃນ
Internal Revenue Bulletin);
iii. ໜ
ີັ້ ສາມາດຄືນ ຫື ຮຽກຄືນໄດັ້ໂດຍອງການ ເມືົ່ອອງການຫື ຜູັ້ ຊືັ້ຕັດສີນໃຈວົ່າ
ຄນເຈັບມີສິດທີົ່ຈະໄດັ້ຮັບການຊົ່ວຍເຫື ອທາງການເງີນ; ແລະ
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ຜູັ້ ຊັ້ື ຈະຕັ້ອງປະຕິບັດຕາມຂັ້ັ ນຕອນທົ່ີ ໄ້ັ້ລະບຸ ໄວັ້ໃນຂັ້ ຕກລງເພົ່ື ອໃຫັ້ແນົ່ໃຈວົ່າຄນເຈັ
ບບົ່ ມີການຈົ່າຍເງີນ, ແລະ ບົ່ ມີຄວາມຜຸ ກພັນໃດທົ່ີ ຈະຕັ້ອງຈົ່າຍເງີນຂອງຜູັ້ ຊັ້ື , ແລະ
ອງການລວມກັນຫາຍກວົ່າທົ່ີ ຕນເອງຈະຮັບຜິດຊອບໃນການຈົ່າຍເງີນຕາມ FAP
ັ້ັ ນທົ່ີ ຮັບຄວາມຊົ່ວຍເຫື ອທາງການເງີນ ແລະ ອງການຈະບົ່ ສົ່ ງຄືນ
ຖັ້າຄນເຈັບມຸົ່ ງໝ
ັ້ີ .
ຫື ຮຽກເກັບຄືນໜ
b. ຂັ້ ຜຸ ກມັດອົ່ື ນໆ
ທົ່ີ ອງການມີສິດທົ່ີ ຈະຍືນຍັນຕາມກດໝາຍຂອງລັດໃນການດາເນີນຂອງການຕັດສີນ,
ການປະນີປະນອມຫື
ການປະນິປະນອມແກົ່ຄນເຈັບອັນເປັນຜນມາຈາກການບາດເຈັບສົ່ວນບຸ ກຄນ ທົ່ີ
ອັງການໃຫັ້ການເບົ່ິ ງແຍງ, ຫື
c. ການຍົ່ື ນຄາຮັ້ອງທົ່ີ ມີການດາເນີນການລັ້ ມລະລາຍອົ່ື ນໆ.
iv.

5. “FAP” ໝາຍເຖິງນະໂຍບາຍການຊົ່ວຍເຫື ອທາງການເງີນຂອງອງການ
ົ່
ເຊີງເປັນນະໂຍບາຍໃຫັ້ການຊົ່ວຍເຫື ອທາງການເງີນແກົ່ຄນເຈັບທົ່ີ ມີສິດທິໃນການປະຕິບັດພາລະກິດດັ້
ານສຸ ຂະພາບຂອງອງການ ແລະ Ascension Health ທົ່ີ ສອດຄົ່ອງກັບ 501(r).
6. “ໃບສະໝ
ັ ກ FAP” ໝາຍເຖິງການຂຄວາມຊົ່ວຍເຫື ອທາງການເງີນ.
7. “ການໃຫ້ການຊົ່ວຍເຫຼື ອທາງການເງີນ” ໝາຍເຖິງການຊົ່ວຍເຫື ອທົ່ີ
ອງການອາດຈະຈັດໃຫັ້ແກົ່ຄນເຈັບຕາມ FAP ຂອງອງການ.
8. “ອງການ” ໝາຍເຖິງ Saint Thomas Health, ລວມກັບສົ່ວນໜ
ຶົ່ ງຂອງ Ascension Health.
ຫາກຕັ້ອງການຂັ້ ມູ ນເພີົ່ມເຕີມ, ສົ່ ງຄາຖາມຫື ຄວາມຄິດເຫັນ ຫື ຍືົ່ນອຸ ທອນ,
ທົ່ານສາມາດຕິດຕົ່ ສານັກງານທີົ່ສະແດງຢູົ່ ດັ້ານລຸ ົ່ ມນີັ້ ຫື ຕາມທີົ່ລະບຸ ໄວັ້ໃນປະກາດ ຫື
ການສືົ່ສານທີົ່ທົ່ານໄດັ້ຮັບຈາກອງການ:
Saint Thomas Health Financial Assistance Department P. O. Box 380 Nashville, TN 37202

9. “ຄນເຈັບ” ໝາຍເຖິງບຸ ກຄນທີົ່ໄດັ້ຮັບການເບິົ່ງແຍງ (ຫື ຜູັ້ ທີົ່ໄດັ້ຮັບການເບິົ່ງແຍງ) ຈາກອງການ
ແລະ ບຸ ກຄນອືົ່ນທີົ່ຮັບຜິດຊອບດັ້ານການເງີນສາລັບການເບິົ່ງແຍງດັົ່ງກົ່າວ
(ລວມທັງສະມາຊິກໃນຄອບຄວ ແລະ ຜູັ້ ປກຄອງ).
ການສົ່ ງໃບບີນ ແລະ ການເກັບເງີນ
ອງການຮັກສາຂະບວນການຢົ່າງເປັນະບຽບສາລັບການອອກໃບແຈັ້ງການຮຽກເກັບເງີນເປັນປະຈາແກົ່
ຄນເຈັບສາລັບການໃຫັ້ບລິການ ແລະ ຕິດຕົ່ ສືົ່ສານກັບຄນເຈັບ.
ໃນກລະນີທີຄນເຈັບບົ່ ໄດັ້ຮັບຄົ່າບລິການຈາກອັງການ,
ອງການອາດຈະມີສົ່ວນຮົ່ວມໃນການດາເນີນການຂຮັບເງີນ ລວມເຖິົ່ງແຕົ່ບົ່ ຈາກັດ
ສະເພາະຄວາມພະຍາຍາມໃນການສືົ່ສານທາງ ໂທລະສັບ, ອີແມວ, ເຊີົ່ງໜັ້າ, ແລະ ໜ
ຶົ່ ງ ຫື ຫາຍກວົ່າ
ECAs, ພາຍໃຕັ້ຂັ້ ການດ ແລະ ຂັ້ ຈາກັດທີົ່ມີຢູົ່ ໃນນະໂຍບາຍການສົ່ ງໃບບີນ ແລະ ການເກັບເງີນ.
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ຕາມ 501(r), ນະໂຍບາຍການສົ່ ງໃບບີນ ແລະ
ການເກັບເງີນນັ້ີ ລະບຸ ຄວາມພະຍາຍາມທົ່ີ ສມເຫດສມຜນທົ່ີ ອງກອນຕັ້ອງດາເນີນການເພົ່ື ອພິຈາລະນາ
ວົ່າຄນເຈັບມີສິດຕາມເງົ່ື ອນໄຂຂອງ FAP ສາລັບການຊົ່ວຍເຫື ອທາງການເງີນ
ກົ່ອນທົ່ີ ຈະເຂັ້ າຮົ່ວມໃນການດາເນີນການເລົ່ື ອງຄອມເລັດຊົ່ັ ນພິເສດ, ຫື ECA. ເມົ່ື ອມີການການດ,
ົ່ຶ ງ ຫື ຫາຍກວົ່າ
ອງການອາດຈະດາເນີນການກັບ ECAs ໜ
ຕາມທົ່ີ ໄດັ້ອະທິບາຍໄວັ້ໃນເອກະສານສະບັບນັ້ີ
1. ຂັັ້ນຕອນການຂສະໝ
ັ ກຟອມ FAP. ຍກເວັັ້ນຕາມທີົ່ໄດັ້ລະບຸ ໄວັ້ດັ້ານລຸ ົ່ ມ,
ຄນເຈັບສາມາດຍືົ່ນໃບສະໝ
ັ ກ FAP ໄດັ້ຕະຫອດເວລາໃນໄລຍະເວລາເປີດການສະໝ
ັ ກ.
ອງການຈະບົ່ ມີການຜຸ ກພັນ ຍອມຮັບໃບສະໝ
ັ ກ FAP
ັ້
ົ່
ຫັ ງຈາກໄລຍະເວລາການສະໝ
ັ ກເວັນແຕົ່ທີການດເປັນຢົ່າງອືົ່ນໂດຍ 501(r).
ການພິຈາລະນາຄວາມເໝາະສມໃນການໃຫັ້ຄວາມຊົ່ວຍເຫື ອທາງການເງີນຈະດາເນີນການໂດຍພິຈາລ
ະນາຈາກປະເພດທົ່ ວໄປດົ່ັ ງຕົ່ ໄປນັ້ີ ..
a. ສາເລັດການຍົ່ື ນໃບສະໝ
ັ ກ FAP. ໃນກລະນີຄນເຈັບທົ່ີ ຍົ່ື ນໃບສະໝ
ັ ກ FAP
ົ່
ສະບັບສມບູ ນໃນຊວງໄລຍະເວລາການສະໝ
ັ ກ, ອງການອາດຈະມີການລະງັດ ECAs ອົ່ື ນໆ
ເພົ່ື ອຮັບການຊາລະເງີນສາລັບການເບົ່ິ ງແຍງດູ ເລຢົ່າງທົ່ວງທັນທົ່ີ ການດໃນສິດທິ ແລະ
ແຈັ້ງການເປັນລາຍລັກອັກສອນຕາມທົ່ີ ໄດັ້ລະບຸ ໄວັ້ດັ້ານລຸ ົ່ ມນັ້ີ .
b. ການຕັດສິນໃຈກົ່ຽວກັບເງົ່ື ອນໄຂທົ່ີ ສມເຫດສມຜນ.
ຖັ້າຄນເຈັບຖືກການດວົ່າມີສິດໄດັ້ຮັບການຊົ່ວຍເຫື ອຫນັ້ອຍກວົ່າການຊົ່ວຍເຫື ອທົ່ີ ສະຫນັບ
ສະຫນູ ນຫາຍທົ່ີ ສຸ ດພາຍໃຕັ້ FAP (ຕວຢົ່າງເຊົ່ັ ນ,
ການການດສິດຈະຂັ້ື ນຢູົ່ ກັບການຍົ່ື ນຄາຮັ້ອງທົ່ີ ມີການເຄາລບໄລຍະເວລາການສະໝ
ັ ກກົ່ອ
ັ້
ັ້
ນໜັ້ານີ) ອງການຈະແຈັ້ງໃຫັ້ຄນເຈັບຮັບຊາບກົ່ຽວກັບພືນຖານການການດ ແລະ
ຄນເຈັບມີເວລາທົ່ີ ເໝາະສມໃນການຍົ່ື ນຄາຮັ້ອງຂຄວາມຊົ່ວຍເຫື ອເພົ່ີ ມເຕີມກົ່ອນທົ່ີ ຈະເລົ່ີ
ມ ECA.
c. ແຈັ້ງການ ແລະ ຂັັ້ນຕອນ ສາລັບຜູັ້ ທີົ່ບົ່ ໄດັ້ສົ່ ງໃບສະໝ
ັ ກ. ເວັັ້ນແຕົ່ຈະມີການສົ່ ງໃບສະໝ
ັ ກ
FAPສະບັບສມບູ ນ ຫື
ມີຄຸ ນສມບັດທີົ່ຖືກການດພາຍໃຕັ້ແກມເງືົ່ອນໄຂຄຸ ນສມບັດທີົ່ເໝາະສມຂອງ FAP,
ອງການຈະລະເວັັ້ນການເລີົ່ມຕັ້ ນ ECAs ເປັນເວລາຢົ່າງນັ້ອຍ 120 ວັນ
ນັບຈາກວັນທີົ່ມີການສົ່ ງບີນເກັບເງີນ ແລະ ໃບຮຽກເກັບເງີນ
ຫັ ງກາຈາໜົ່າຍຄັັ້ງທາອີກສາລັບການເບິົ່ງແຍງດູເລໄປຫາຄນເຈັບ.
ໃນກລະນີທີົ່ມີການດູແລຫາຍໆຄັັ້ງ, ຂັ້ ການດແຈັ້ງການເຫົ່ ານີັ້ອາດຈະລວມ,
ໃນກລະນີທີົ່ຈະອີງໃສົ່ໄລຍະເວລາພາກສົ່ວນທີົ່ເບິົ່ງແຍງຫັ້ າສຸ ດທີົ່ລວມຢູົ່ ນາກັນ.
ກົ່ອນທີຈະເລີົ່ມໜ
ຶົ່ ງ (1) ຫື ຫາຍກວົ່າ ECA(s)
ເພືົ່ອຊົ່ວຍຈົ່າຍໃຫັ້ຄນເຈັບທີົ່ບົ່ ໄດັ້ສົ່ ງໃບສະໝ
ັ ກ FAP, ອງການຈະດາເນີນການດັົ່ງຕົ່ ໄປນີັ້:
i.

ແຈັ້ງໃຫັ້ຄນເຈັບດັ້ວຍການບອກກົ່າວເປັນລາຍລັກອັກສອນເຊົ່ິ ງລະບຸ ວົ່າມີການຊົ່ວຍ
ເຫື ອທາງການເງີນສາລັບຄນເຈັບທົ່ີ ມີເງົ່ື ອນໄຂ, ລະບຸ ECA(s)
ມີຈຸດປະສງເພົ່ື ອທົ່ີ ຈະໄດັ້ຮັບການຈົ່າຍຄົ່າສາລັບການເບົ່ິ ງແຍງດູ ເລ, ແລະ
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ii.
iii.

ການດວັນຄບການດຫັ ງຈາກທົ່ີ ECA(s) ດົ່ັ ງກົ່າວອາດຈະໄດັ້ຮັບການລົ່ີ ເລົ່ີ ມບົ່ ໄວກວົ່າ
30 ວັນນັບຕັ້ັ ງແຕົ່ວັນແຈັ້ງໃໝົ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ;
ໃຫັ້ຄນເຈັບມີການສະຫຸ ບສັງລວມດັ້ວຍພາສາທາມະດາຂອງ FAP; ແລະ
ໃຫັ້ຄວາມສາຄັນໃນການແຈັ້ງຄນເຈັບກົ່ຽວກັບ FAP ແລະ ຂັ້ັ ນຕອນການສະໝ
ັ ກ
FAP .

d. ບົ່ ສາເລັດການຍົ່ື ນໃບສະໝ
ັ ກ FAP. ໃນກລະນີທົ່ີ ຄນເຈັບ ບົ່ ສາເລັດການຍົ່ື ນໃບສະໝ
ັ ກ
ົ່
FAP ໃນຊວງໄລຍະເວລາລາການເປີດຮັບສະໝ
ັ ກ,
ົ່
ັ້
ັ້
ັ້
ັ້
ອງກອນຈະຕອງແຈງໃຫຄນເຈັບຮັບຮູ ເປັນລາຍລັກອັກສອນກົ່ຽວກັບວິທີການຂຽນໃບສະ
ໝ
ັ ກ FAP ແລະ ແຈັ້ງໃຫັ້ຄນເຈັບຮັບຮູ ັ້ ຂັ້ ມູ ນກົ່ອນສາມສິບ (30) ຕາມປະຕິທີມເພົ່ື ອເຮັດ.
ທຸ ກການດາເນີນ ECAs ຈະຖືກລະງັບໃນຊົ່ວງເວລານັ້ີ , ແລະ ຈະຂຽນໜ
ັ ງສືໃຫັ້ຊາບ (i)
ອະທິບາຍຂັ້ ມູ ນເພົ່ີ ມເຕີມ ແລະ/ຫື ເອກະສານທົ່ີ ຈາເປັນຕັ້ອງໃຊັ້ພາຍໃຕັ້ FAP ຫື
ແບບຟອມສະໝ
ັ ກ FAP ທົ່ີ ຈາເປັນສາລັບການຂຽນໃບສະໝ
ັ ກ, ແລະ (ii)
ົ່
ັ້
ົ່
ລວມຂມູ ນການຕິດຕທີເໝາະສມ.
e. ການສັ້ີ ນສຸ ດໄລຍະເວລາການສະໝ
ັ ກ.
ໄລຍະເວລາການສະໝ
ັ ກອາດຈະຖືກຍກເລີກໂດຍອງການໂດຍການສົ່ ງໜ
ັ ງສືແຈັ້ງການຍກ
ເລີກການສະໝ
ັ ກເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫັ້ຄນເຈັບ.
2. ຂັ້ ຈາກັດກົ່ຽວກັບການດູແລຫື ການປະຕິເສດການດູ ແລ. ໃນສະຖານະການທົ່ີ ອງການຈະເລົ່ື ອນ
ຫື ປະຕິເສດ, ຫື ຕັ້ອງການຈົ່າຍຄົ່າກົ່ອນທົ່ີ ຈະມີການດູ ແລທົ່ີ ຈາເປັນທາງການແພດ, ຕາມທົ່ີ ການດໃນ
ົ່ຶ ງ ຫື
FAP, ເນົ່ື ອງຈາກການບົ່ ຈົ່າຍຄົ່າຮັກສາໂຮງໝຂອງຄນເຈັບ ໜ
ຫາຍຄັ້ັ ງສາລັບການດູແລທົ່ີ ໃຫັ້ໄວັ້ກົ່ອນໜັ້ານັ້ີ ພາຍໃຕັ້ FAP, ຄນເຈັບຈະໄດັ້ຮັບໃບສະໝ
ັ ກ FAP ແລະ
ົ່
ການແຈັ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນລະບຸ ທີມີການຊົ່ວຍເຫື ອທາງການເງີນສາລັບຄນເຈັບທົ່ີ ມີເງົ່ື ອນໄຂ.
ຄນເຈັບອາດບົ່ ໄດັ້ຮັບໜ
ັ ງສືແຈັ້ງການສັ້ີ ນສຸ ດການສະໝ
ັ ກ.
3. ແຈັ້ງການການດ.
a. ການການດ. ເມົ່ື ອໄດັ້ສາເລັດການຍົ່ື ນໃບສະໝ
ັ ກ FAP ແລັ້ວຈະໄດັ້ຮັບຈາກບັນຊີຄນເຈັບ
ົ່
ອງການຈະປະເມີນໃບສະໝ
ັ ກ FAP ເພືອການດເງົ່ື ອນໄຂ ແລະ
ແຈັ້ງໃຫັ້ຄນເຈັບຮັບຊາບເປັນລາຍລັກອັກສອນກົ່ຽວກັບການການດຂັ້ັ ນສຸ ດທັ້າຍພາຍໃນສົ່ີ
ສິບຫັ້າ (45) ວັນຕາມປະຕິທີມ.
ການແຈັ້ງເຕືອນຈະລວມເຖິງການການດຈານວນເງີນທົ່ີ ຄນເຈັບຈະຕັ້ອງຮັບຜິດຊອບໃນກ
ານຈົ່າຍ. ຖັ້າຫາກໃບສະໝ
ັ ກ FAP ຖືກປະຕິເສດ,
ັ້
ັ້
ັ້
ຈະມີການແຈງໃຫຮັບຮູ ເພົ່ື ອອະທິບາຍເຫດຜນໃນການປະຕິເສດ ແລະ
ຄາແນະນາສາລັບການອຸ ທອນ ຫື ການພິຈາລະນາໃໝົ່.
b. ການຄືນເງີນ.
ອງການຈະໃຫັ້ເງີນຄືນສາລັບຈານວນເງີນທົ່ີ ຄນເຈັບຈົ່າຍຄົ່າດູ ແລເຊົ່ີ ງເກີນຈານວນທົ່ີ ຄນເ
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ຈັບຈະຕັ້ອງຮັບຜິດຊອບຕົ່ ການຈົ່າຍເງີນຕາມ FAP
ຍດເວັ້ັ ນຈານວນເງີນສົ່ວນເກີນດົ່ັ ງກົ່າວນັ້ອຍກວົ່າ $5.00.
c. ການປະຕິເສດຂອງ ECA(s).
ໃນກລະນີທີຄນເຈັບມີເງືົ່ອນໄຂໄດັ້ຮັບການຊົ່ວຍເຫື ອທາງການເງີນພາຍໃຕັ້ FAP,
ອງການຈະໃຊັ້ມາດຕະການທີົ່ມີເຫດຜນທັງໝດເພືົ່ອຄັດຄັ້ານ ECA
ທີົ່ກະທາຕົ່ ຄນເຈັບເພືົ່ອຂຮັບການຈົ່າຍສາລັບການດູແລ.
ມາດຕະການທີົ່ມີເຫດຜນດັົ່ງກົ່າວສົ່ວນຫາຍໄດັ້ແກົ່, ແຕົ່ບົ່ ລວມເຖິງ,
ມາດຕະການເພືົ່ອຍກເລີກການພິຈາລະນາຄະດີອືົ່ນໆ ກັບຄນເຈັບ, ຍກຄົ່າອືົ່ນໆ ຫື
ຍຶດຊັບສີນຂອງຄນເຈັບ ແລະ ນາອອກມາຈາກລາຍງານສີນເຊືົ່ອຂອງຄນເຈັບ,
ຂັ້ ມູ ນທົ່ີ ບົ່ ເພົ່ີ ງປະສງອືົ່ນໆ, ທົ່ີ ລາຍງານໄປຍັງໜົ່ວຍງານການລາຍງານຜູັ້ ບລິໂພດ ຫື
ສາໜ
ັ ກສີນເຊືົ່ອ.
4. ການອຸ ທອນ.
ຜູັ້ ປົ່ວຍສາມາດຮຽກຮັ້ອງການປະຕິເສດການມີສິດໄດັ້ຮັບສາລັບການຊົ່ວຍເຫື ອທາງດັ້ານການເງິນໂດຍ
ສະຫນອງຂັ້ ມູ ນເພົ່ີ ມເຕີມຕົ່ ອງການຈັດຕັ້ັ ງພາຍໃນເວລາສິບສົ່ີ (14)
ມືັ້ຫັ ງຈາກໄດັ້ຮັບແຈັ້ງການປະຕິເສດ.
ການອຸ ທອນທັງຫມດຈະໄດັ້ຮັບການທບທວນຄືນໂດຍອງການຈັດຕັ້ັ ງສາລັບການການດສຸ ດທັ້າຍ.
ຖັ້າການຕັດສິນສຸ ດທັ້າຍຢືນຢັນການປະຕິເສດການຊົ່ວຍເຫື ອທາງດັ້ານການເງິນກົ່ອນຫນັ້ານັ້ີ ,
ການແຈັ້ງການລາຍລັກອັກສອນຈະຖືກສົ່ ງໃຫັ້ຜູັ້ ເຈັບ.
ການຮຽກຮັ້ອງບົ່ ໄດັ້ຂະຫຍາຍຫລືປັບປຸ ງຂະບວນການປະຕິບັດທົ່ີ ໄດັ້ສະຫນອງໄວັ້ໃນນະໂຍບາຍການເກັ
ບເງິນແລະໃບເກັບເງິນນັ້ີ .
5. ການຫວດລວມ. ເມືົ່ອສາເລັດຂັັ້ນຕອນເບືົ່ອງຕັ້ ນແລັ້ວອັງການອາດຈະດາເນີນການກັບ
ECAs ຕົ່ ຄນເຈັບທີົ່ບົ່ ມີປະກັນ ແລະ ບົ່ ໄດັ້ຮັບການຮັກສາ,
ຄນເຈັບທີົ່ມີບັນຊີບົ່ ຖືກຕັ້ອງຕາມທີົ່ການດໃວັ້ໃນໃບແຈັ້ງຄົ່າຮັກສາໂຮງໝ ແລະ
ແຜນການຈົ່າຍເງີນຂອງອງການ. ພາຍໃຕັ້ຂັ້ ຈາກັດທີົ່ລະບຸ ໄວັ້ໃນເອກະສານນີັ້
ອງກອນອາດຈະໃຊັ້ໜົ່ວຍງານຈັດເກັບໜ
ີັ້ ສີນ ສູ ນພາຍນອກທີົ່ມີຊືົ່ສຽງ
ຫື ຜູັ້ ໃຫັ້ບລິການພາກສົ່ວນອືົ່ນທີົ່ມີຊືົ່ສຽງເພືົ່ອດາເນີນການກັບບັນຊີໜ
ີັ້ ສີນ ແລະ ໜົ່ວຍງານ ຫື
ຜູັ້ ໃຫັ້ບລິການດັົ່ງກົ່າວຕັ້ອງປະຕິບັດຕາມບດສັນຍາ 501(r) ທີົ່ບັງຄັດໃຊັ້ກັບບຸ ກຄນທີົ່ສາມ.

ຂັັ້ນຕອນ: ການສົ່ ງໃບບີນ ແລະ ການເກັບເງີນ
ໜັ້າ 6 ຂອງ 6

