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ມັນເປັນນະໂຍບາຍຂອງSaint Thomas Health (ໃນ “ອ ງການ”) 

ເພືົ່ ອຮັບປະກັນໃຫັ້ ມີການປະຕິບັດທີົ່ ເປັນທ າຢູົ່ ໃນສັງຄ ມໃນການໃຫັ້ການເບິົ່ ງແຍງດູແລທີົ່ ຈ າເປັນທາງ

ການແພດອືົ່ ນໆທີົ່ ຢູົ່ ໃນອ ງກອນ ເພືົ່ ອນະໂຍບາຍການຊົ່ວຍເຫ ື ທາງການເງີນ (ຫ ື  FAP).  

ນະໂຍບານການສ ົ່ ງໃບບີນ ແລະ 

ການເກັບເງີນນີັ້ ໄດັ້ ຖືກອອກແບບມາສະເພາະເພືົ່ ອແກັ້ ໄຂການມີສິດໄດັ້ ຮັບນະໂຍບານການສ ົ່ ງໃບບີນ 

ແລະ ການເກັບເງີນສ າລັບຄ ນເຈັບທີົ່ ມີ ຄວາມຕັ້ອງການ ການຊົ່ວຍເຫ ື ອທາງດັ້ ານການເງິນ ແລະ 

ໄດັ້ ຮັບການດູແລຈາກອ ງການ. 

 

ການສ ົ່ ງໃບບີນ ແລະ ການເກັບເງີນທັງຫມ ດຈະສະທັ້ອນໃຫັ້ ເຫັນຄວາມມຸົ່ ງຫມັັ້ ນຂອງພວກເຮ າ ແລະ 

ຄວາມເຄ າລ ບກຽດສັກສີຄວາມເປັນມະນຸດຂອງແຕົ່ລະບຸກຄ ນ ແລະ ຜ ນປະໂຫຍດລວມ, 

ຄວາມກັງວ ນພິເສດຂອງພວກເຮ າ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີກັບບຸກຄ ນທີົ່ ດ າລ ງຊີວິດຢູົ່ ໃນຄວາມທຸກຍາກ 

ແລະ ຄ ນດັ້ອຍໂອກາດ, ແລະ ຄວາມມຸົ່ ງຫມັັ້ ນຂອງພວກເຮ າໃຫັ້ ມີຄວາມຍຸຕິທ າ ແລະ 

ການຈັດການກະຈາຍໃຫັ້ທ ົ່ ວເຖີງ.   ພະນັກງານ ແລະ 

ຕ ວແທນຂອງອ ງກອນຕັ້ອງປະຕິບັດໃນລັກສະນະທີົ່ ສະທັ້ອນເຖີົ່ ງນະໂຍບາຍ ແລະ 

ຄົ່ານິຍ ມຂອງສະຖານທີົ່  ສະໜັບສະໜຸນ ຄ າໂຕລິດ (Catholic-sponsored facility). 

 

ນະໂຍບາຍການສ ົ່ ງໃບບີນ ແລະ ການເກັບເງີນນີັ້ ໃຊັ້ ໄດັ້ ກັບທຸກກລະນີສຸກເສີນ ແລະ 

ການບ ລິການທີົ່ ມີຄວາມຈ າເປັນ ດັ້ ານການແພດອືົ່ ນໆ ທີົ່ ອ ງການສະໜອງໃຫັ້ , 

ລວມທັງການບ ລິການຈັ້ າງແພດ ແລະ ການປະພຶດທາງສຸຂະພາບ.  ນະໂຍບາຍການສ ົ່ ງໃບບີນ ແລະ 

ການເກັບເງີນໃຊັ້ບ ົ່ ໄດັ້ ກັບການກຽມການຊ າລະເງີນສ າລັບຂັັ້ ນຕອນການເລືອກ. 

 

ຄໍານິຍາມ  

 

1. "501 (r)" ຫມາຍເຖິງພາກທີ 501 (r) ຂອງປະມວນກ ດໝາຍລາຍຮັບພາຍໃນ ແລະ 

ລະບຽບການທີົ່ ໄດັ້ປະກາດໃຊັ້ຕາມນັັ້ ນ. 

 

2. “ໄລຍະເວລາການສະໝັກ” ໝາຍເຖິງໄລຍະເວລາທີົ່  ແບບຟອມສະໝັກ FAP 

ສາມາດຍືົ່ ນຕ ົ່ ອ ງການໄດັ້ .  ໄລຍະເວລາເລີົ່ ມຕ ັ້ ນການສະໝັກແມົ່ນເລີົ່ ມກົ່ອນວັນທີົ່ ສ ົ່ ງໃບຄ າຮັ້ອງ FAP 

ຫ ື ວັນທີໃຫັ້ການເບິົ່ ງແຍງດູເລ ແລະ 

ວັນສີັ້ ນສຸດທີົ່ ໄດັ້ລະບຸໃວັ້ ໃນການປະກາດແຈັ້ງການສີັ້ ນສຸດການສະໝັກ. 

 

3. “ປະກາດແຈ້ງການສ້ີນສຸດການສະໝັກ” 

ໝາຍເຖິງໜັງສືລາຍງານທີົ່ ລະບຸກົ່ ຽວກັບການກ ານ ດເວລາທີົ່ ອ ງການຈະບ ົ່ ຮັບ ແລະ 

ພິຈາລະນາເອກະສານໃບສະໝັກ FAP (ຫ ື , ໃບສະໝັກສ າເລັດສ ມບູນແລັ້ວ) 



ຂັັ້ ນຕອນ: ການສ ົ່ ງໃບບີນ ແລະ ການເກັບເງີນ          

ໜັ້ າ 2 ຂອງ 6 

ໂດຍຄ ນເຈັບສ າລັບການເບີົ່ ງແຍງດູເລ ທີົ່ ໃຫັ້ ໄວັ້ກົ່ອນໜັ້ ານີັ້ ພັ້ ອມກັບກ ານ ດເວລາໃນໜັງສືແຈັ້ ງການກົ່ອນ 

(a)ສາມສິບ (30) ວັນ ຫ ັ ງຈາກມືັ້ ທີົ່ ມີກາຍແຈັ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນ, (b) 240 

ວັນຫ ັ ງຈາກທີົ່ ມີການເຮັດໃບແຈັ້ງການຍອດຄົ່າໃຊັ້ຈົ່າຍຫ ັ ງການເບີກຈົ່າຍເປັນຄັັ້ ງທ າອີກສ າລັບການເບິົ່ ງແຍງດູເ

ລທີົ່ ໃຫັ້ ໄວັ້ກົ່ອນໜັ້ ານີັ້ , ຫ ື  (c) ກ ລະນີຄ ນເຈັບທີົ່ ຖືວົ່າການຊົ່ວຍເຫ ື ອທາງການເງີນຫ ຸ ດລ ງຕ ົ່ າກວົ່າ 100%, 

ຫ ັ ງຈາກສີັ້ ນສຸດໄລຍະເວລາທີົ່ ເໝາະສ ມເພືົ່ ອຂ ຄວາມຊົ່ວຍເຫ ື ອທາງການເງີນຕາມທີົ່ ໄດັ້ລະບຸໃວັ້ ໃນເອກະສານສະ

ບັບນີັ້ .  ການປະກາດແຈັ້ ງການສີັ້ ນສຸດການສະໝັກ ອາດຈະເປັນເອກະສານທີົ່ ຂຽນແຍກຕົ່າງຫາກ ຫ ື  

ອາດຈະເປັນພາສາທີົ່ ລວມຢູົ່ ໃນໜັງສືແຈັ້ ງການທີົ່ ສ ົ່ ງຫາຄ ນເຈັບອີກດັ້ວຍ. 

 

4. “ການປະຕິບັດການເກັບກໍາຂ້ໍພິເສດ” ຫ ຼື  “ECAs” ໝາຍເຖິງກິດຈະກ າການເກັບກ າອືົ່ ນໆ 

ຕ ົ່ ໄປນີັ້ ທີົ່ ຕັ້ອງໄດັ້ ຮັບການຈ າກັດ ພາຍໃຕັ້  501(r): 

 

a. ການຂາຍໜີັ້ ຂອງຄ ນເຈັບໃຫັ້ ຜູັ້ ອືົ່ ນ, 

ເວັັ້ ນເສຍແຕົ່ວົ່າຜູັ້ ຊືັ້ ຈະຕັ້ອງມີຂ ັ້ ຈ າກັດໃດຫນຶົ່ ງທີົ່ ອະທິບາຍຂັ້ າງລຸົ່ມນີັ້   

b. ການລາຍງານຂ ັ້ ມູນທີົ່ ບ ົ່ ເພິົ່ ງປະສ ງກົ່ ຽວກັບໜົ່ ວຍງານລາຍງານສີນເຊືົ່ ອຜູັ້ ບ ລິໂພກ ຫ ື  

ໜົ່ວຍງານສີນເຊືົ່ ອ 

c. ການເລືົ່ ອນ ຫ ື  ປະຕິເສດ, ຫ ື ຕັ້ອງຊ າລະກົ່ອນທີົ່ ຈະໃຫັ້ , 

ການເບິົ່ ງແຍງທີົ່ ຈ າເປັນທາງການແພດເນືົ່ ອງຈາກການບ ົ່ ຊ າລະຄົ່າຮັກສາໂຮງໝ ຂອງຄ ນເ

ຈັບຢົ່ າງນັ້ອຍໜຶົ່ ງ ຫ ື  ຫ າຍຄັັ້ ງສ າລັບການເບິົ່ ງແຍງທີົ່ ໃຫັ້ ໃວັ້ກົ່ອນໜັ້ ານີັ້ ພາຍໃຕັ້  FAP. 

d. ການດ າເນີນການທີົ່ ຕັ້ອງໃຊັ້ຂະບວນການທາງກ ດໝາຍ ຫ ື  ຂະບວນການຍຸດຕິທ າ, 

ຍ ກເວັັ້ ນການຮຽກຮັ້ອງທີົ່ ຂ ໃນການດ າເນີນການລ ັ້ ມລະລາຍ ຫ ື  

ການບາດເຈັບສົ່ວນບຸກຄ ນ.  ການກະທ າເຫ  ົ່ ານີັ້ ລວມກົ່ຽວກັບ, ແຕົ່ບ ົ່ ຈ າກັດສະເພາະ, 

i. ວາງພາລະກົ່ຽວກັບຊັບສີນຂອງຄ ນເຈັບ,  

ii. ຍຶດປິດຊັບສີນຂອງຄ ນເຈັບ, 

iii. ການຈັດເກັບພາສີ ຫ ື  ການແນບສິົ່ ງອືົ່ ນໆ ຫ ື  ຍຶດບັນຊີທະນາຄານຂອງຄ ນເຈັບ ຫ ື  

ຊັບສີນສົ່ວນບຸກຄ ນອືົ່ ນໆ. 

iv. ເລີົ່ ມດ າເນີນການທາງແພງກັບຄ ນເຈັບ, ແລະ  

v. ດັບແປງຄົ່າຈັ້ າງຂອງຄ ນເຈັບ. 

 

ໃນ ECA ບ ົ່ ລວມເຖິງງສິົ່ ງອືົ່ ນດັົ່ ງຕ ົ່ ໄປນີັ້  (ແມັ້ ວົ່າເງືົ່ ອນໄຂສ າລັບ ECA 

ຕາມທີົ່ ລະບຸໃວັ້ ເບືັ້ ອງຕ ັ້ ນຈະໄດັ້ ຮັບການຕອບສະໜອງໂດຍທ ົ່ ວໄປ): 

a. ການຂາຍໜີັ້ ຂອງຄ ນເຈັບ ຖັ້າ, ກົ່ອນທີົ່ ຈະຂາຍ, 

ມີຂ ັ້ ຕ ກລ ງລາຍລັກອັກສອນຢົ່ າງເປັນທາງການຕາມກ ດຫມາຍກັບຜູັ້ ຊືັ້ ຕາມທີົ່  

i. ຫັ້ າມໃຫັ້ ຜູັ້ ຊືັ້ ມີສົ່ວນຮົ່ວມໃດໆໃນ ECAs ເພືົ່ ອຂ ຮັບການເບິົ່ ງແຍງດູເລ; 

ii. ຫັ້ າມຜູັ້ ຊືັ້  

ຈາກການຮຽກເກັບດອກເບັ້ຍຈາກນີັ້ ເກີນກວົ່າອັດຕາທີົ່ ມີຜ ນຕາມມາດຕາທີົ່  

6621(a)(2) ຂອງ Internal Revenue Code ໃນຂະນະທີົ່ ມີການຂາຍອັດຕາໜີັ້  (ຫ ື  

ອັດຕາດອກເບັ້ຍອືົ່ ນໆ ທີົ່ ກ ານ ດໂດຍຄ າບອກກົ່າວ ຫ ື  ແນະນ າອືົ່ ນໆ ທີົ່ ບັນທືກໃນ 

Internal Revenue Bulletin); 

iii. ໜີັ້ ສາມາດຄືນ ຫ ື  ຮຽກຄືນໄດັ້ ໂດຍອ ງການ ເມືົ່ ອອ ງການຫ ື  ຜູັ້ ຊືັ້ ຕັດສີນໃຈວົ່າ 

ຄ ນເຈັບມີສິດທີົ່ ຈະໄດັ້ ຮັບການຊົ່ວຍເຫ ື ອທາງການເງີນ; ແລະ  
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iv. ຜູັ້ ຊືັ້ ຈະຕັ້ອງປະຕິບັດຕາມຂັັ້ ນຕອນທີົ່ ໄ ັ້້ ລະບຸໄວັ້ ໃນຂ ັ້ ຕ ກລ ງເພືົ່ ອໃຫັ້ແນົ່ໃຈວົ່າຄ ນເຈັ

ບບ ົ່ ມີການຈົ່າຍເງີນ, ແລະ ບ ົ່ ມີຄວາມຜຸກພັນໃດທີົ່ ຈະຕັ້ອງຈົ່າຍເງີນຂອງຜູັ້ ຊືັ້ , ແລະ 

ອ ງການລວມກັນຫ າຍກວົ່າທີົ່ ຕ ນເອງຈະຮັບຜິດຊອບໃນການຈົ່າຍເງີນຕາມ FAP 

ຖັ້າຄ ນເຈັບມຸົ່ ງໝັັ້ ນທີົ່ ຮັບຄວາມຊົ່ວຍເຫ ື ອທາງການເງີນ ແລະ ອ ງການຈະບ ົ່ ສ ົ່ ງຄືນ 

ຫ ື  ຮຽກເກັບຄືນໜີັ້ . 

b. ຂ ັ້ ຜຸກມັດອືົ່ ນໆ 

ທີົ່ ອ ງການມີສິດທີົ່ ຈະຍືນຍັນຕາມກ ດໝາຍຂອງລັດໃນການດ າເນີນຂອງການຕັດສີນ, 

ການປະນີປະນອມຫ ື  

ການປະນິປະນອມແກົ່ຄ ນເຈັບອັນເປັນຜ ນມາຈາກການບາດເຈັບສົ່ວນບຸກຄ ນ ທີົ່  

ອັງການໃຫັ້ການເບິົ່ ງແຍງ, ຫ ື  

c. ການຍືົ່ ນຄ າຮັ້ອງທີົ່ ມີການດ າເນີນການລ ັ້ ມລະລາຍອືົ່ ນໆ. 

 

5. “FAP” ໝາຍເຖິງນະໂຍບາຍການຊົ່ວຍເຫ ື ອທາງການເງີນຂອງອ ງການ 

ເຊີົ່ ງເປັນນະໂຍບາຍໃຫັ້ການຊົ່ວຍເຫ ື ອທາງການເງີນແກົ່ຄ ນເຈັບທີົ່ ມີສິດທິໃນການປະຕິບັດພາລະກິດດັ້

ານສຸຂະພາບຂອງອ ງການ ແລະ Ascension Health ທີົ່ ສອດຄົ່ອງກັບ 501(r). 

 

6. “ໃບສະໝັກ FAP” ໝາຍເຖິງການຂ ຄວາມຊົ່ວຍເຫ ື ອທາງການເງີນ. 

 

7. “ການໃຫ້ການຊົ່ວຍເຫ ຼື ອທາງການເງີນ” ໝາຍເຖິງການຊົ່ວຍເຫ ື ອທີົ່  

ອ ງການອາດຈະຈັດໃຫັ້ແກົ່ຄ ນເຈັບຕາມ FAP ຂອງອ ງການ. 

 

8. “ອ ງການ” ໝາຍເຖິງ Saint Thomas Health, ລວມກັບສົ່ວນໜຶົ່ ງຂອງ Ascension Health.  

ຫາກຕັ້ອງການຂ ັ້ ມູນເພີົ່ ມເຕີມ, ສ ົ່ ງຄ າຖາມຫ ື ຄວາມຄິດເຫັນ ຫ ື  ຍືົ່ ນອຸທອນ, 

ທົ່ານສາມາດຕິດຕ ົ່ ສ ານັກງານທີົ່ ສະແດງຢູົ່ ດັ້ ານລຸົ່ມນີັ້  ຫ ື ຕາມທີົ່ ລະບຸໄວັ້ ໃນປະກາດ ຫ ື  

ການສືົ່ ສານທີົ່ ທົ່ານໄດັ້ ຮັບຈາກອ ງການ:  

 
Saint Thomas Health Financial Assistance Department P. O. Box 380 Nashville, TN  37202 

 

9. “ຄ ນເຈັບ” ໝາຍເຖິງບຸກຄ ນທີົ່ ໄດັ້ ຮັບການເບິົ່ ງແຍງ (ຫ ື  ຜູັ້ ທີົ່ ໄດັ້ ຮັບການເບິົ່ ງແຍງ) ຈາກອ ງການ 

ແລະ ບຸກຄ ນອືົ່ ນທີົ່ ຮັບຜິດຊອບດັ້ ານການເງີນສ າລັບການເບິົ່ ງແຍງດັົ່ ງກົ່າວ 

(ລວມທັງສະມາຊິກໃນຄອບຄ ວ ແລະ ຜູັ້ ປ ກຄອງ). 

 

ການສ ົ່ ງໃບບີນ ແລະ ການເກັບເງີນ 

 

ອ ງການຮັກສາຂະບວນການຢົ່ າງເປັນະບຽບສ າລັບການອອກໃບແຈັ້ງການຮຽກເກັບເງີນເປັນປະຈ າແກົ່

ຄ ນເຈັບສ າລັບການໃຫັ້ບ ລິການ ແລະ ຕິດຕ ົ່ ສືົ່ ສານກັບຄ ນເຈັບ.  

ໃນກ ລະນີທີຄ ນເຈັບບ ົ່ ໄດັ້ ຮັບຄົ່າບ ລິການຈາກອັງການ, 

ອ ງການອາດຈະມີສົ່ວນຮົ່ວມໃນການດ າເນີນການຂ ຮັບເງີນ ລວມເຖິົ່ ງແຕົ່ບ ົ່ ຈ າກັດ 

ສະເພາະຄວາມພະຍາຍາມໃນການສືົ່ ສານທາງ ໂທລະສັບ, ອີແມວ, ເຊີົ່ ງໜັ້ າ, ແລະ ໜຶົ່ ງ ຫ ື  ຫ າຍກວົ່າ 

ECAs, ພາຍໃຕັ້ຂ ັ້ ກ ານ ດ ແລະ ຂ ັ້ ຈ າກັດທີົ່ ມີຢູົ່ ໃນນະໂຍບາຍການສ ົ່ ງໃບບີນ ແລະ ການເກັບເງີນ.  
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ຕາມ 501(r), ນະໂຍບາຍການສ ົ່ ງໃບບີນ ແລະ 

ການເກັບເງີນນີັ້ ລະບຸຄວາມພະຍາຍາມທີົ່ ສ ມເຫດສ ມຜ ນທີົ່ ອ ງກອນຕັ້ອງດ າເນີນການເພືົ່ ອພິຈາລະນາ

ວົ່າຄ ນເຈັບມີສິດຕາມເງືົ່ ອນໄຂຂອງ FAP ສ າລັບການຊົ່ວຍເຫ ື ອທາງການເງີນ 

ກົ່ອນທີົ່ ຈະເຂ ັ້ າຮົ່ວມໃນການດ າເນີນການເລືົ່ ອງຄອມເລັດຊັົ່ ນພິເສດ, ຫ ື  ECA.  ເມືົ່ ອມີການກ ານ ດ, 

ອ ງການອາດຈະດ າເນີນການກັບ ECAs ໜຶົ່ ງ ຫ ື  ຫ າຍກວົ່າ 

ຕາມທີົ່ ໄດັ້ອະທິບາຍໄວັ້ ໃນເອກະສານສະບັບນີັ້  

 

1. ຂັັ້ ນຕອນການຂ ສະໝັກຟອມ FAP.  ຍ ກເວັັ້ ນຕາມທີົ່ ໄດັ້ລະບຸໄວັ້ດັ້ ານລຸົ່ມ, 

ຄ ນເຈັບສາມາດຍືົ່ ນໃບສະໝັກ FAP ໄດັ້ຕະຫ ອດເວລາໃນໄລຍະເວລາເປີດການສະໝັກ.  

ອ ງການຈະບ ົ່ ມີການຜຸກພັນ ຍອມຮັບໃບສະໝັກ FAP 

ຫ ັ ງຈາກໄລຍະເວລາການສະໝັກເວັັ້ ນແຕົ່ທີົ່ ກ ານ ດເປັນຢົ່ າງອືົ່ ນໂດຍ 501(r).  

ການພິຈາລະນາຄວາມເໝາະສ ມໃນການໃຫັ້ຄວາມຊົ່ວຍເຫ ື ອທາງການເງີນຈະດ າເນີນການໂດຍພິຈາລ

ະນາຈາກປະເພດທ ົ່ ວໄປດັົ່ ງຕ ົ່ ໄປນີັ້ .. 

 

a. ສ າເລັດການຍືົ່ ນໃບສະໝັກ FAP.  ໃນກ ລະນີຄ ນເຈັບທີົ່ ຍືົ່ ນໃບສະໝັກ FAP 

ສະບັບສ ມບູນໃນຊົ່ວງໄລຍະເວລາການສະໝັກ, ອ ງການອາດຈະມີການລະງັດ ECAs ອືົ່ ນໆ 

ເພືົ່ ອຮັບການຊ າລະເງີນສ າລັບການເບິົ່ ງແຍງດູເລຢົ່ າງທົ່ວງທັນທີົ່ ກ ານ ດໃນສິດທິ ແລະ 

ແຈັ້ງການເປັນລາຍລັກອັກສອນຕາມທີົ່ ໄດັ້ ລະບຸໄວັ້ດັ້ ານລຸົ່ມນີັ້ . 

 

b. ການຕັດສິນໃຈກົ່ຽວກັບເງືົ່ ອນໄຂທີົ່ ສ ມເຫດສ ມຜ ນ.  

ຖັ້າຄ ນເຈັບຖືກກ ານ ດວົ່າມີສິດໄດັ້ ຮັບການຊົ່ວຍເຫ ື ອຫນັ້ອຍກວົ່າການຊົ່ວຍເຫ ື ອທີົ່ ສະຫນັບ

ສະຫນູນຫ າຍທີົ່ ສຸດພາຍໃຕັ້  FAP (ຕ ວຢົ່ າງເຊັົ່ ນ, 

ການກ ານ ດສິດຈະຂືັ້ ນຢູົ່ ກັບການຍືົ່ ນຄ າຮັ້ອງທີົ່ ມີການເຄ າລ ບໄລຍະເວລາການສະໝັກກົ່ອ

ນໜັ້ ານີັ້ ) ອ ງການຈະແຈັ້ ງໃຫັ້ຄ ນເຈັບຮັບຊາບກົ່ຽວກັບພືັ້ ນຖານການກ ານ ດ ແລະ 

ຄ ນເຈັບມີເວລາທີົ່ ເໝາະສ ມໃນການຍືົ່ ນຄ າຮັ້ອງຂ ຄວາມຊົ່ວຍເຫ ື ອເພີົ່ ມເຕີມກົ່ອນທີົ່ ຈະເລີົ່

ມ ECA. 

 

c. ແຈັ້ງການ ແລະ ຂັັ້ ນຕອນ ສ າລັບຜູັ້ ທີົ່ ບ ົ່ ໄດັ້ສ ົ່ ງໃບສະໝັກ. ເວັັ້ ນແຕົ່ຈະມີການສ ົ່ ງໃບສະໝັກ 

FAPສະບັບສ ມບູນ ຫ ື  

ມີຄຸນສ ມບັດທີົ່ ຖືກກ ານ ດພາຍໃຕັ້ແກມເງືົ່ ອນໄຂຄຸນສ ມບັດທີົ່ ເໝາະສ ມຂອງ FAP, 

ອ ງການຈະລະເວັັ້ ນການເລີົ່ ມຕ ັ້ ນ ECAs ເປັນເວລາຢົ່ າງນັ້ອຍ 120 ວັນ 

ນັບຈາກວັນທີົ່ ມີການສ ົ່ ງບີນເກັບເງີນ ແລະ ໃບຮຽກເກັບເງີນ 

ຫ ັ ງກາຈ າໜົ່ າຍຄັັ້ ງທ າອີກສ າລັບການເບິົ່ ງແຍງດູເລໄປຫາຄ ນເຈັບ.  

ໃນກ ລະນີທີົ່ ມີການດູແລຫ າຍໆຄັັ້ ງ, ຂ ັ້ ກ ານ ດແຈັ້ງການເຫ  ົ່ ານີັ້ ອາດຈະລວມ, 

ໃນກ ລະນີທີົ່ ຈະອີງໃສົ່ໄລຍະເວລາພາກສົ່ວນທີົ່ ເບິົ່ ງແຍງຫ ັ້ າສຸດທີົ່ ລວມຢູົ່ນ າກັນ.  

ກົ່ອນທີຈະເລີົ່ ມໜຶົ່ ງ (1) ຫ ື  ຫ າຍກວົ່າ ECA(s) 

ເພືົ່ ອຊົ່ວຍຈົ່າຍໃຫັ້ຄ ນເຈັບທີົ່ ບ ົ່ ໄດັ້ສ ົ່ ງໃບສະໝັກ FAP, ອ ງການຈະດ າເນີນການດັົ່ ງຕ ົ່ ໄປນີັ້ :  

 

i. ແຈັ້ງໃຫັ້ຄ ນເຈັບດັ້ວຍການບອກກົ່າວເປັນລາຍລັກອັກສອນເຊິົ່ ງລະບຸວົ່າມີການຊົ່ວຍ

ເຫ ື ອທາງການເງີນສ າລັບຄ ນເຈັບທີົ່ ມີເງືົ່ ອນໄຂ, ລະບຸ ECA(s) 

ມີຈຸດປະສ ງເພືົ່ ອທີົ່ ຈະໄດັ້ ຮັບການຈົ່າຍຄົ່າສ າລັບການເບິົ່ ງແຍງດູເລ, ແລະ 
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ກ ານ ດວັນຄ ບກ ານ ດຫ ັ ງຈາກທີົ່  ECA(s) ດັົ່ ງກົ່ າວອາດຈະໄດັ້ ຮັບການລີົ່ ເລີົ່ ມບ ົ່ ໄວກວົ່າ 

30 ວັນນັບຕັັ້ ງແຕົ່ວັນແຈັ້ ງໃໝົ່ ເປັນລາຍລັກອັກສອນ; 

ii. ໃຫັ້ຄ ນເຈັບມີການສະຫ ຸ ບສັງລວມດັ້ວຍພາສາທ າມະດາຂອງ FAP; ແລະ 

iii. ໃຫັ້ຄວາມສ າຄັນໃນການແຈັ້ງຄ ນເຈັບກົ່ຽວກັບ FAP ແລະ ຂັັ້ ນຕອນການສະໝັກ 

FAP .  

 

d. ບ ົ່ ສ າເລັດການຍືົ່ ນໃບສະໝັກ FAP.  ໃນກ ລະນີທີົ່ ຄ ນເຈັບ ບ ົ່ ສ າເລັດການຍືົ່ ນໃບສະໝັກ 

FAP ໃນຊົ່ວງໄລຍະເວລາລາການເປີດຮັບສະໝັກ, 

ອ ງກົ່ອນຈະຕັ້ອງແຈັ້ງໃຫັ້ຄ ນເຈັບຮັບຮູັ້ ເປັນລາຍລັກອັກສອນກົ່ຽວກັບວິທີການຂຽນໃບສະ

ໝັກ FAP ແລະ ແຈັ້ງໃຫັ້ຄ ນເຈັບຮັບຮູັ້ ຂ ັ້ ມູນກົ່ອນສາມສິບ (30) ຕາມປະຕິທີມເພືົ່ ອເຮັດ.  

ທຸກການດ າເນີນ ECAs ຈະຖືກລະງັບໃນຊົ່ວງເວລານີັ້ , ແລະ ຈະຂຽນໜັງສືໃຫັ້ຊາບ (i) 

ອະທິບາຍຂ ັ້ ມູນເພີົ່ ມເຕີມ ແລະ/ຫ ື  ເອກະສານທີົ່ ຈ າເປັນຕັ້ອງໃຊັ້ພາຍໃຕັ້  FAP ຫ ື  

ແບບຟອມສະໝັກ FAP ທີົ່ ຈ າເປັນສ າລັບການຂຽນໃບສະໝັກ, ແລະ (ii) 

ລວມຂ ັ້ ມູນການຕິດຕ ົ່ ທີົ່ ເໝາະສ ມ. 

 

e. ການສີັ້ ນສຸດໄລຍະເວລາການສະໝັກ.  

ໄລຍະເວລາການສະໝັກອາດຈະຖືກຍ ກເລີກໂດຍອ ງການໂດຍການສ ົ່ ງໜັງສືແຈັ້ງການຍ ກ

ເລີກການສະໝັກເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫັ້ຄ ນເຈັບ. 

 

 

2. ຂ ັ້ ຈ າກັດກົ່ຽວກັບການດູແລຫ ື ການປະຕິເສດການດູແລ.   ໃນສະຖານະການທີົ່ ອ ງການຈະເລືົ່ ອນ 

ຫ ື  ປະຕິເສດ, ຫ ື  ຕັ້ອງການຈົ່າຍຄົ່າກົ່ອນທີົ່ ຈະມີການດູແລທີົ່ ຈ າເປັນທາງການແພດ, ຕາມທີົ່ ກ ານ ດໃນ 

FAP, ເນືົ່ ອງຈາກການບ ົ່ ຈົ່ າຍຄົ່າຮັກສາໂຮງໝ ຂອງຄ ນເຈັບ ໜຶົ່ ງ ຫ ື  

ຫ າຍຄັັ້ ງສ າລັບການດູແລທີົ່ ໃຫັ້ ໄວັ້ກົ່ອນໜັ້ ານີັ້ ພາຍໃຕັ້  FAP, ຄ ນເຈັບຈະໄດັ້ ຮັບໃບສະໝັກ FAP ແລະ 

ການແຈັ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນລະບຸທີົ່ ມີການຊົ່ວຍເຫ ື ອທາງການເງີນສ າລັບຄ ນເຈັບທີົ່ ມີເງືົ່ ອນໄຂ.  

ຄ ນເຈັບອາດບ ົ່ ໄດັ້ ຮັບໜັງສືແຈັ້ງການສີັ້ ນສຸດການສະໝັກ.  

 

3. ແຈັ້ງການກ ານ ດ. 

 

a. ການກ ານ ດ.  ເມືົ່ ອໄດັ້ສ າເລັດການຍືົ່ ນໃບສະໝັກ FAP ແລັ້ວຈະໄດັ້ ຮັບຈາກບັນຊີຄ ນເຈັບ 

ອ ງການຈະປະເມີນໃບສະໝັກ FAP ເພືົ່ ອກ ານ ດເງືົ່ ອນໄຂ ແລະ 

ແຈັ້ງໃຫັ້ຄ ນເຈັບຮັບຊາບເປັນລາຍລັກອັກສອນກົ່ຽວກັບການກ ານ ດຂັັ້ ນສຸດທັ້ າຍພາຍໃນສີົ່

ສິບຫັ້ າ (45) ວັນຕາມປະຕິທີມ.  

ການແຈັ້ງເຕືອນຈະລວມເຖິງການກ ານ ດຈ ານວນເງີນທີົ່ ຄ ນເຈັບຈະຕັ້ອງຮັບຜິດຊອບໃນກ

ານຈົ່າຍ. ຖັ້າຫາກໃບສະໝັກ FAP ຖືກປະຕິເສດ, 

ຈະມີການແຈັ້ ງໃຫັ້ ຮັບຮູັ້ ເພືົ່ ອອະທິບາຍເຫດຜ ນໃນການປະຕິເສດ ແລະ 

ຄ າແນະນ າສ າລັບການອຸທອນ ຫ ື  ການພິຈາລະນາໃໝົ່ . 

 

b. ການຄືນເງີນ.  

ອ ງການຈະໃຫັ້ ເງີນຄືນສ າລັບຈ ານວນເງີນທີົ່ ຄ ນເຈັບຈົ່າຍຄົ່າດູແລເຊີົ່ ງເກີນຈ ານວນທີົ່ ຄ ນເ
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ຈັບຈະຕັ້ອງຮັບຜິດຊອບຕ ົ່ ການຈົ່າຍເງີນຕາມ FAP 

ຍ ດເວັັ້ ນຈ ານວນເງີນສົ່ວນເກີນດັົ່ ງກົ່າວນັ້ອຍກວົ່າ $5.00. 

 

c. ການປະຕິເສດຂອງ ECA(s).  

ໃນກ ລະນີທີຄ ນເຈັບມີເງືົ່ ອນໄຂໄດັ້ ຮັບການຊົ່ວຍເຫ ື ອທາງການເງີນພາຍໃຕັ້  FAP, 

ອ ງການຈະໃຊັ້ມາດຕະການທີົ່ ມີເຫດຜ ນທັງໝ ດເພືົ່ ອຄັດຄັ້ ານ ECA 

ທີົ່ ກະທ າຕ ົ່ ຄ ນເຈັບເພືົ່ ອຂ ຮັບການຈົ່າຍສ າລັບການດູແລ. 

ມາດຕະການທີົ່ ມີເຫດຜ ນດັົ່ ງກົ່າວສົ່ວນຫ າຍໄດັ້ແກົ່ , ແຕົ່ບ ົ່ ລວມເຖິງ, 

ມາດຕະການເພືົ່ ອຍ ກເລີກການພິຈາລະນາຄະດີອືົ່ ນໆ ກັບຄ ນເຈັບ, ຍ ກຄົ່າອືົ່ ນໆ ຫ ື  

ຍຶດຊັບສີນຂອງຄ ນເຈັບ ແລະ ນ າອອກມາຈາກລາຍງານສີນເຊືົ່ ອຂອງຄ ນເຈັບ, 

ຂ ັ້ ມູນທີົ່ ບ ົ່ ເພີົ່ ງປະສ ງອືົ່ ນໆ, ທີົ່ ລາຍງານໄປຍັງໜົ່ ວຍງານການລາຍງານຜູັ້ ບ ລິໂພດ ຫ ື  

ສ າໜັກສີນເຊືົ່ ອ. 

4. ການອຸທອນ.  

ຜູັ້ ປົ່ ວຍສາມາດຮຽກຮັ້ອງການປະຕິເສດການມີສິດໄດັ້ ຮັບສ າລັບການຊົ່ວຍເຫ ື ອທາງດັ້ ານການເງິນໂດຍ

ສະຫນອງຂ ັ້ ມູນເພີົ່ ມເຕີມຕ ົ່ ອ ງການຈັດຕັັ້ ງພາຍໃນເວລາສິບສີົ່  (14) 

ມືັ້ ຫ ັ ງຈາກໄດັ້ ຮັບແຈັ້ ງການປະຕິເສດ. 

ການອຸທອນທັງຫມ ດຈະໄດັ້ ຮັບການທ ບທວນຄືນໂດຍອ ງການຈັດຕັັ້ ງສ າລັບການກ ານ ດສຸດທັ້ າຍ.  

ຖັ້າການຕັດສິນສຸດທັ້ າຍຢືນຢັນການປະຕິເສດການຊົ່ວຍເຫ ື ອທາງດັ້ ານການເງິນກົ່ອນຫນັ້ ານີັ້ , 

ການແຈັ້ງການລາຍລັກອັກສອນຈະຖືກສ ົ່ ງໃຫັ້ ຜູັ້ ເຈັບ.  

ການຮຽກຮັ້ອງບ ົ່ ໄດັ້ຂະຫຍາຍຫລືປັບປຸງຂະບວນການປະຕິບັດທີົ່ ໄດັ້ສະຫນອງໄວັ້ ໃນນະໂຍບາຍການເກັ

ບເງິນແລະໃບເກັບເງິນນີັ້ .  

 

5. ການຫ ວດລວມ.  ເມືົ່ ອສ າເລັດຂັັ້ ນຕອນເບືົ່ ອງຕ ັ້ ນແລັ້ ວອັງການອາດຈະດ າເນີນການກັບ 

ECAs ຕ ົ່ ຄ ນເຈັບທີົ່ ບ ົ່ ມີປະກັນ ແລະ ບ ົ່ ໄດັ້ ຮັບການຮັກສາ, 

ຄ ນເຈັບທີົ່ ມີບັນຊີບ ົ່ ຖືກຕັ້ອງຕາມທີົ່ ກ ານ ດໃວັ້ ໃນໃບແຈັ້ງຄົ່າຮັກສາໂຮງໝ  ແລະ 

ແຜນການຈົ່າຍເງີນຂອງອ ງການ.  ພາຍໃຕັ້ຂ ັ້ ຈ າກັດທີົ່ ລະບຸໄວັ້ ໃນເອກະສານນີັ້  

ອ ງກອນອາດຈະໃຊັ້ໜົ່ ວຍງານຈັດເກັບໜີັ້ ສີນ ສູນພາຍນອກທີົ່ ມີຊືົ່ ສຽງ 

ຫ ື ຜູັ້ ໃຫັ້ບ ລິການພາກສົ່ວນອືົ່ ນທີົ່ ມີຊືົ່ ສຽງເພືົ່ ອດ າເນີນການກັບບັນຊີໜີັ້ ສີນ ແລະ ໜົ່ວຍງານ ຫ ື  

ຜູັ້ ໃຫັ້ບ ລິການດັົ່ ງກົ່າວຕັ້ອງປະຕິບັດຕາມບ ດສັນຍາ 501(r) ທີົ່ ບັງຄັດໃຊັ້ ກັບບຸກຄ ນທີົ່ ສາມ. 

 

 

 

 

 


