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ນະໂຍບາຍ/ຫັຼກການ 

ມັນແມ່ນນະໂຍບາຍຂອງບັນດາອົງການທີ່ ມີ ລາຍຊື່ ຢູ່ລຸ່ມວັກນີ ້  (ແຕ່ລະຄົນແມ່ນ “ອົງການ”)
ເພ່ືອຮັບປະກັນການປະຕິບັດທາງດ້ານສັງຄົມໃນການໃຫ້ການດູແລສຸກເສີ ນ ແລະ 
ການປິ່ ນປົວທີ່ ຈໍ າເປັນອື່ ນໆໃນສະຖານທີ່ ຂອງອົງກອນ.
ນະໂຍບາຍນີ ້ ຖື ກອອກແບບສະເພາະເພ່ືອແກ້ໄຂຄວາມເໝາະສົມດ້ານການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນ 
ສໍ າລັບຄົນເຈັບທີ່ ຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນ ແລະ ໄດ້ຮັບການເບິ່ ງແຍງຈາກອົງການ. 
ນະໂຍບາຍນີ ້ ໃຊ້ໄດ້ກັບແຕ່ລະອົງກອນຕ່ໍໄປນີ ້ ພາຍໃນ Saint Thomas Health dba Ascension Saint Thomas:

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 

1. ທຸກໆການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນຈະສະແດງເຖິງຄວາມມຸ່ງໝ້ັນຂອງພວກເຮົ າຕ່ໍຄວາມເຄົ າລົບ ແລະ
ກຽດຕິຍົດຕ່ໍກຽດສັກສີ ຂອງມະນຸດ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີ ,
ຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍພິເສດຂອງພວກເຮົ າ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີ ກັບຄົນທີ່ ມີ ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ
ຜູ້ທີ່ ມີ ຄວາມສ່ຽງອື່ ນໆ, ແລະ ຄວາມຕ້ັງໃຈຂອງພວກເຮົ າໃນການແຈກຢາຍຄວາມຍຸຕິທໍາ ແລະ
ໜ້າທີ່ ຄຸ້ມຄອງດູແລ.

2. ນະໂຍບາຍນີ ້ ໃຊ້ໄດ້ກັບທຸກໆການດູແລສຸກເສີ ນ ແລະ
ຄວາມຈໍ າເປັນທາງການແພດອື່ ນໆທີ່ ຈັດໂດຍອົງການ, ລວມທັງພະນັກງານບໍ ລິ ການແພດ ແລະ
ສຸຂະພາບການປະພຶດ.  ນະໂຍບາຍນີ ້ ບໍ່ ໄດ້ນໍ າໃຊ້ກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍ າລັບການດູແລທີ່ ບໍ່ ແມ່ນເຫດສຸກເສີ ນ
ແລະ ການດູແລທີ່ ຈໍ າເປັນທາງການແພດອື່ ນໆ.

3. ບັນຊີ ລາຍຊື່ ຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການທີ່ ຖື ກຄຸ້ມຄອງໂດຍນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນສະໜອງບັນ
ຊີ ລາຍຊື່ ຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການທີ່ ໃຫ້ການດູແລຢູ່ພາຍໃນສະຖານທີ່ ຂອງອົງການທີ່ ລະບຸວ່າຖືກຄຸ້ມຄອງໂດຍ
ນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານການເງິ ນ ແລະ ອັນໃດທີ່ ບໍ່ ແມ່ນ.

ຄໍ ານິ ຍາມ 

ສໍ າລັບຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍນີ ້ , ຄໍ ານິ ຍາມຕ່ໍໄປນີ ້ ໄດ້ນໍ າໃຊ້ຄື :
 "501 (r)" ຫມາຍເຖິງພາກທີ  501(r) ຂອງປະມວນກົດໝາຍລາຍຮັບພາຍໃນ ແລະ

ລະບຽບການທີ່ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ຕາມນ້ັນ.
 “ຈໍ ານວນເງິ ນທ່ົວໄປທີ່ ຖື ກເອີ ້ ນເກັບເງິ ນ” ຫຼື  “AGB” ໝາຍຄວາມວ່າ, ກ່ຽວກັບການດູແລສຸກເສີ ນ

ແລະ ການດູແລທີ່ ຈໍ າເປັນທາງການແພດອື່ ນໆ,
ຈໍ ານວນເງິ ນທີ່ ຈ່າຍໂດຍທ່ົວໄປສໍ າລັບບຸກຄົນຜູ້ທີ່ ມີ ປະກັນໄພກວມເອົ າການດູແລດ່ັງກ່າວ.

 “ຊຸມຊົນ” ໝາຍເຖິງສິ ບສອງ (12) ເຂດປົກຄອງຂອງລັດ Tennessee ກາງເຊິ່ ງປະກອບມີ : Cannon,



 

Davidson, Dekalb, Hickman, Rutherford, Warren, White, Montgomery, Putnam, Sumner, 
Williamson, Wilson.  ຄົນເຈັບຍັງຈະຖື ກຖື ວ່າເປັນສະມາຊິ ກຂອງຊຸມຊົນຂອງອົງການ 
ຖ້າວ່າການດູແລສຸກເສີ ນ ແລະ 
ການປິ່ ນປົວທີ່ ຈໍ າເປັນທາງດ້ານການແພດທີ່ ຕ້ອງການແມ່ນການສື ບຕ່ໍສຸກເສີ ນ ແລະ 
ການດູແລທີ່ ຈໍ າເປັນທາງການແພດທີ່ ໄດ້ຮັບຢູ່ສະຖານທີ່ ສຸຂະພາບ Ascension 
ອື່ ນບ່ອນທີ່ ຄົນເຈັບໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານການເງິ ນສໍ າລັບເຫດສຸກເສີ ນດ່ັງກ່າວ ແລະ 
ການດູແລທີ່ ຈໍ າເປັນທາງການແພດ. 

 "ການດູແລສຸກເສີ ນ" 
ໝາຍເຖິງການດູແລຮັກສາສະພາບການທາງການແພດທີ່ ສະແດງອອກໂດຍອາການທີ່ ກະທັນຫັນຂ
ອງຄວາມຮຸນແຮງທີ່ ພຽງພໍ (ລວມທັງຄວາມເຈັບປວດຢ່າງຮຸນແຮງ) 
ເຊັ່ ນວ່າການຂາດການເອົ າໃຈໃສ່ດ້ານການປິ່ ນປົວທັນທີ ອາດຈະສ່ົງຜົນກະທົບທີ່ ບໍ່ ດີ ຕ່ໍການເຮັດວຽກ
ຂອງຮ່າງກາຍ, ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງອະໄວຍະວະໃນຮ່າງກາຍ ຫຼື  ພາກສ່ວນໃດໜ່ຶງ, ຫຼື  
ເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຂອງແຕ່ລະຄົນຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງ. 

 “ການດູແລທີ່ ຈໍ າເປັນທາງການແພດ” ໝາຍເຖິງການດູແລທີ່  (1) ທີ່ ເໝາະສົມ ແລະ ສອດຄ່ອງ ແລະ 
ຈໍ າເປັນສໍ າລັບການປ້ອງກັນ, ການບ່ົງມະຕິ, ຫຼື  ການປິ່ ນປົວສະພາບຂອງຄົນເຈັບ; (2) ການສະໜອງ 
ຫຼື  ລະດັບການບໍ ລິ ການທີ່  
ເໝາະສົມທີ່ ສຸດສໍ າລັບສະພາບຂອງຄົນເຈັບທີ່ ສາມາດສະໜອງໄດ້ຢ່າງປອດໄພ; (3) 
ບໍ່ ໄດ້ສະໜອງໃຫ້ຕ້ົນຕໍເພ່ືອຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງຄົນເຈັບ, ຄອບຄົວ, ແພດ ຫຼື  
ຜູ້ດູແລຄົນເຈັບ; ແລະ (4) ມີ ແນວໂນ້ມທີ່ ຈະສ່ົງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ຄົນເຈັບຫຼາຍກ່ວາອັນຕະລາຍ.  
ສໍ າລັບການດູແລທີ່ ກໍານົດໃນອະນາຄົດແມ່ນ "ການດູແລທີ່ ຈໍ າເປັນທາງການແພດ", ການດູແລ ແລະ 
ໄລຍະເວລາຂອງການດູແລຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກປະທານຫົວໜ້າແພດຂອງອົງກອນ (ຫຼື  
ຜູ້ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕ້ັງ).  
ການກໍານົດການດູແລທີ່ ຈໍ າເປັນທາງການແພດຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະຕິບັດໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການທີ່ ໄດ້ຮັບ
ໃບອະນຸຍາດທີ່ ໃຫ້ການດູແລທາງການແພດແກ່ຄົນເຈັບ ແລະ ຕາມການຕັດສິ ນໃຈຂອງອົງກອນ, 
ໂດຍແພດທີ່ ຮັບເຂົ ້ າ, ແພດສ່ົງຕ່ໍ, ແລະ/ຫຼື  ປະທານຫົວໜ້າແພດ ຫຼື  ແພດກວດກາອື່ ນໆ 
(ຂຶ ້ ນກັບປະເພດການດູແລທີ່ ຖື ກແນະນໍ າ).  
ໃນກໍລະນີ ທີ່ ການເບິ່ ງແຍງດູແລນ້ັນແມ່ນທາງຄົນເຈັບຜູ້ທີ່ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງໂດຍນະໂຍບາຍນີ ້ ເປັນ
ຜູ້ຮ້ອງຂໍ ຖື ກກໍານົດໂດຍແພດຜູ້ໃຫ້ການທົບທວນວ່າບໍ່ ມີ ຄວາມຈໍ າເປັນທາງການແພດ, 
ການກໍານົດນ້ັນຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢື ນຢັນໂດຍແພດຮັບເຂົ ້ າ ຫຼື  ສ່ົງຕ່ໍນໍ າອີ ກ. 

 “ອົງກອນ” ໝາຍເຖິງ Saint Thomas Health 
 “ຄົນເຈັບ” ໝາຍເຖິງ ຜູ້ທີ່ ໄດ້ຮັບການດູແລສຸກເສີ ນ ແລະ 

ມີ ຄວາມຕ້ອງການທາງການແພດອື່ ນໆທີ່ ອົງການ ແລະ 
ຜູ້ທີ່ ຮັບຜິດຊອບດ້ານການເງິ ນເພ່ືອເບິ່ ງແຍງຄົນເຈັບ. 

  
ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານການເງິ ນ 
 
ການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານການເງິ ນທີ່ ອະທິບາຍໄວ້ຢູ່ໃນຂໍ ້ ນີ ້ ຈໍ າກັດໃຫ້ແຕ່ສະເພາະຄົນເຈັບທີ່ ອາໄສຢູ່ໃນຊຸມຊົນຄື : 
 

1. ອີ ງຕາມຂໍ ້ ກໍານົດອື່ ນໆຂອງນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານການເງິ ນນີ ້ , 
ຄົນເຈັບທີ່ ມີ ລາຍໄດ້ຕ່ໍາກ່ວາ ຫຼື  ເທ່ົາກັບ 2501% 
ຂອງລາຍໄດ້ລະດັບຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະບານກາງ ("FPL"), 
ຈະມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການດູແລຈາກການກຸສົນ 100% 

 
 



 

ໃນສ່ວນນ້ັນສໍ າລັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການບໍ ລິ ການທີ່ ຄົນເຈັບມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການຈ່າຍເງິ ນຕ່ໍໄປ
ນີ ້ ໂດຍຜູ້ປະກັນຕົນ, ຖ້າມີ, 
ຖ້າຄົນເຈັບດ່ັງກ່າວຕັດສິ ນໃຈວ່າຈະມີສິ ດໄດ້ຮັບການໃຫ້ຄະແນນແບບສັນນິ ຖານ 
(ອະທິບາຍໃນວັກ 5 ຂ້າງລຸ່ມນີ ້ ) ຫຼື  ຍື່ ນໃບສະໝັກຂໍ ການຊ່ວຍເຫືຼອທາງດ້ານການເງິ ນ 
("ໃບສະໝັກ") ໃນ ຫຼື  ກ່ອນມ້ືທີ  240 ຫັຼງຈາກການອອກໃບບິ ນຄ້ັງທໍາອິ ດຂອງຄົນເຈັບ ແລະ ໃບສະ 
ໝັກໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກອົງການ.  
ຄົນເຈັບຈະມີສິ ດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອທາງການເງິ ນສູງເຖິງ 100% 
ຖ້າຄົນເຈັບຍື່ ນໃບສະໝັກຫັຼງຈາກມື ້ ທີ  240 ຫັຼງຈາກການອອກໃບບິ ນຄ້ັງທໍາອິ ດຂອງຄົນເຈັບ, 
ແຕ່ວ່າຈໍ ານວນການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານການເງິ ນທີ່ ມີ ໃຫ້ແກ່ຄົນເຈັບໃນໝວດນີ ້  
ແມ່ນຈໍ າກັດຕ່ໍຍອດຄ້າງຊໍ າລະຂອງຄົນເຈັບຫັຼງຈາກການພິຈາລະນາການຈ່າຍເງິ ນໃດໆໃນບັນຊີ ຂ
ອງຄົນເຈັບ.  ຜູ້ປ່ວຍທີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນປະເພດນີ ້  
ຈະບໍ່ ຖື ກຄິ ດຄ່າທໍານຽມຫຼາຍກວ່າຄ່າບໍ ລິ ການຂອງ AGB ທີ່ ຄິ ດໄລ່. 

 
2.  ອີ ງຕາມຂໍ ້ ກໍານົດອື່ ນໆຂອງນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານການເງິ ນນີ ້ , 

ຜູ້ປ່ວຍທີ່ ມີ ລາຍໄດ້ສູງກວ່າ 2502% ຂອງ FPL ແຕ່ບໍ່ ເກີນ 4003% ຂອງ FPL, 
ຈະໄດ້ຮັບສ່ວນຫຸຼດທີ່ ປັບຕາມລະດັບຕາມອັດຕາສ່ວນໜ່ຶງ 
ຂອງຄ່າບໍ ລິ ການສໍ າລັບການບໍ ລິ ການທີ່ ສະໜອງໃຫ້ຄົນເຈັບທີ່ ມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການຈ່າຍເ
ງິ ນຕ່ໍໄປນີ ້ ໂດຍຜູ້ປະກັນຕົນ, ຖ້າມີ, ຖ້າຄົນເຈັບດ່ັງກ່າວຍື່ ນໃບສະ ໝັກໃນ ຫຼື  ກ່ອນມ້ືທີ  240 
ຫັຼງຈາກການອອກໃບເກັບເງິ ນຄ້ັງທໍາອິ ດຂອງຄົນເຈັບ ແລະ ໃບສະໝັກ 
ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກອົງການ.  
ຄົນເຈັບຈະມີສິ ດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານການເງິ ນຫຸຼດທີ່ ປັບຕາມລະດັບຖ້າຄົນເຈັບຍື່ ນໃບສະ
ໝັກພາຍຫັຼງ 240 ວັນຫັຼງຈາກການອອກໃບບິ ນຈ່າຍຄ້ັງທໍາອິ ດຂອງຄົນເຈັບ, 
ແຕ່ວ່າຈໍ ານວນການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານການເງິ ນທີ່ ມີ ໃຫ້ແກ່ຄົນເຈັບໃນໝວດນີ ້  
ແມ່ນຈໍ າກັດຕ່ໍຍອດເງິ ນທີ່ ຄ້າງຊໍ າລະຂອງຄົນເຈັບຫັຼງການພິຈາລະນາການຈ່າຍເງິ ນໃດໆໃນບັນຊີ
ຂອງຄົນເຈັບ.  ຜູ້ປ່ວຍທີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານການເງິ ນປະເພດນີ ້  
ຈະບໍ່ ຖື ກຄິ ດຄ່າທໍານຽມຫຼາຍກວ່າຄ່າບໍ ລິ ການຂອງ AGB ທີ່ ຄິ ດໄລ່.  
ສ່ວນຫຸຼດທີ່ ປັບຕາມລະດັບມີຄື ດ່ັງນີ ້ : 
 
  ຄົນເຈັບລະຫວ່າງ 251% FPL ແລະ 300% FPL ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼື ອ 86% 
 ຄົນເຈັບລະຫວ່າງ 301% FPL ແລະ 350% FPL ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼື ອ 81% 
 ຄົນເຈັບລະຫວ່າງ 351% FPL ແລະ 400% FPL ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼື ອ 76% 
 

 
3. ອີ ງຕາມຂໍ ້ ກໍານົດອື່ ນໆຂອງນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານການເງິ ນນີ ້ , 

ຄົນເຈັບທີ່ ມີ ລາຍໄດ້ສູງກ່ວາ 4004% ຂອງ FPL 
ອາດຈະມີສິ ດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານການເງິ ນພາຍໃຕ້ "ການທົດສອບສິ ດ" 
ສໍ າລັບການຫຸຼດຜ່ອນຄ່າບໍ ລິ ການຂອງຄົນເຈັບສໍ າລັບການບໍ ລິ ການຈາກອົງກອນທີ່ ອີ ງໃສ່ກ່ຽວກັບ
ໜ້ີສິ ນທາງການແພດທັງໝົດຂອງຄົນເຈັບ. 
ຄົນເຈັບຈະມີສິ ດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອທາງດ້ານການເງິ ນໂດຍອີ ງຕາມ ການທົດສອບສິ ດ 
ຖ້າຄົນເຈັບມີໜ້ີສິ ນທາງການແພດຫຼາຍເກີນໄປ, ເຊິ່ ງລວມທັງໜ້ີສິ ນທາງການແພດກັບ 
Ascension ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການດ້ານສຸຂະພາບອື່ ນໆ, ສໍ າລັບການດູແລສຸກເສີ ນ ແລະ 

 
 
 
 



 

ຄວາມຈໍ າເປັນທາງການແພດອື່ ນໆ, ເຊິ່ ງເທ່ົາກັບ ຫຼື  ຫຼາຍກວ່າ 
ລາຍໄດ້ລວມຍອດຂອງຄອບຄົວຄົນເຈັບດ່ັງກ່າວ.  
ລະດັບຂອງການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານການເງິ ນທີ່ ສະໜອງໃຫ້ໂດຍອີ ງຕາມ ການທົດສອບສິ ດ 
ແມ່ນຄື ກັນກັບທີ່ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອຄົນເຈັບທີ່ ມີ ລາຍໄດ້ຢູ່ທີ່  400 10% ຂອງ FPL ພາຍໃຕ້ວັກ 2 
ຂ້າງເທິງ, ຖ້າຄົນເຈັບດ່ັງກ່າວສ່ົງໃບສະໝັກໃນ ຫຼື  ກ່ອນມ້ືທີ  240. 
ຫັຼງຈາກການອອກໃບເກັບເງີ ນຄ້ັງທໍາອິ ດຂອງຄົນເຈັບ ແລະ 
ໃບສະໝັກໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກອົງການ.  ຄົນເຈັບ 
ຈະມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານການເງິ ນໃນການທົດສອບສິ ດສ່ວນຫຸຼດ 
ຖ້າຜູ້ປ່ວຍດ່ັງກ່າວຍື່ ນໃບສະໝັກຫັຼງຈາກມື ້ ທີ  240 
ຫັຼງຈາກການອອກໃບເກັບເງິ ນຄ້ັງທໍາອິ ດຂອງຄົນເຈັບ, 
ແຕ່ວ່າຈໍ ານວນການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານການເງິ ນທີ່ ມີ ໃຫ້ແກ່ຄົນເຈັບໃນໝວດນີ ້  
ແມ່ນຈໍ າກັດຕ່ໍຍອດເງິ ນທີ່ ຄ້າງຊໍ າລະຂອງຄົນເຈັບຫັຼງຈາກການພິຈາລະນາການຈ່າຍເງິ ນໃດໆໃນ
ບັນຊີ ຂອງຄົນເຈັບ.  ຜູ້ປ່ວຍທີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານການເງິ ນປະເພດນີ ້  
ຈະບໍ່ ຖື ກຄິ ດຄ່າທໍານຽມຫຼາຍກວ່າຄ່າບໍ ລິ ການຂອງ AGB ທີ່ ຄິ ດໄລ່. 
 

4. ຄົນ ເຈັບອາດຈະບໍ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນທີ່ ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນຂໍ ້  1 ເຖິງ 3 
ຂ້າງເທິງນີ ້  ຖ້າຄົນເຈັບດ່ັງກ່າວຖືວ່າມີຊັບສິ ນພຽງພໍທີ່ ຈະຈ່າຍຕາມ "ການທົດສອບຊັບສິ ນ." 
ການທົດສອບຊັບສິ ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະເມີ ນຜົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດໃນກາ
ນຈ່າຍເງີ ນຂອງຄົນເຈັບ ໂດຍອີ ງຕາມປະເພດຂອງຊັບສິ ນທີ່ ຖື ກວັດແທກໃນໃບສະໝັກ FAP.  
ຄົນເຈັບທີ່ ມີ ຊັບສິ ນດ່ັງກ່າວເກີນ 250% ຂອງຈໍ ານວນເງິ ນ FPL 
ຂອງຄົນເຈັບດ່ັງກ່າວອາດຈະບໍ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນ. 

 
5. ການມີສິ ດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນອາດຈະຖືກກໍານົດໃນຈຸດເວລາໃດ 

ໜ່ຶງຂອງວົງຈອນລາຍໄດ້ ແລະ ອາດຈະລວມທັງການນໍ າໃຊ້ຄະແນນແບບສັນນິ ຖານ 
ສໍ າລັບຄົນເຈັບທີ່ ມີ ຍອດຄ້າງຊະລະທີ່ ພຽງພໍພາຍໃນ 240 
ວັນທໍາອິ ດຫັຼງຈາກການອອກໃບເກັບເງິ ນຄ້ັງທໍາອິ ດຂອງຄົນເຈັບ 
ເພ່ືອກໍານົດການມີສິ ດໄດ້ຮັບການດູແລຈາກການກຸສົນ 100% ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ ມີ  
ຄວາມລ້ົມເຫຼວຂອງຄົນເຈັບໃນການປະກອບໃບສະໝັກຂໍ ການຊ່ວຍເຫຼື ອທາງການເງິ ນ 
(“ໃບສະໝັກ FAP”).  ຖ້າຄົນເຈັບໄດ້ຮັບການດູແລຈາກການກຸສົນ 100% ໂດຍບໍ່ ສ່ົງໃບສະໝັກ 
FAP ທີ່ ເຮັດສໍ າເລັດແລ້ວ ແລະ ຜ່ານການໃຫ້ຄະແນນແບບສັນນິ ຖານເທ່ົານ້ັນ, 
ຈໍ ານວນການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນທີ່ ຄົນເຈັບມີສິ ດໄດ້ຮັບແມ່ນຈໍ າກັດຕ່ໍຍອດເງິ ນທີ່ ຄ້າງຊໍ າລະ
ຂອງຄົນເຈັບຫັຼງຈາກການພິຈາລະນາການຈ່າຍເງິ ນໃດໆໃນບັນຊີ ຂອງຄົນເຈັບ.  
ການກໍານົດການມີສິ ດໄດ້ຮັບໂດຍຂື ້ ນຢູ່ກັບການໃຫ້ຄະແນນແບບສັນນິ ຖານ 
ໃຊ້ສະເພາະກັບຕອນການເບິ່ ງແຍງທີ່ ຖື ກດໍ າເນີ ນການໃຫ້ຄະແນນແບບສັນນິ ຖານ. 

 
6. ສໍ າລັບຄົນເຈັບທີ່ ເຂົ ້ າຮ່ວມໃນແຜນປະກັນໄພສະເພາະໃດໜ່ຶງທີ່ ຖື ວ່າອົງການດ່ັງກ່າວແມ່ນ 

"ນອກເຄື ອຂ່າຍ," ອົງການອາດຈະຫຸຼດຜ່ອນ ຫຼື  
ປະຕິເສດການຊ່ວຍເຫືຼອທາງດ້ານການເງິ ນທີ່ ອາດຈະມີ ໃຫ້ແກ່ຄົນເຈັບໂດຍອີ ງຕາມການທົບທວ
ນຄື ນຂໍ ້ ມູນການປະກັນໄພຂອງຄົນເຈັບ ແລະ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງອື່ ນໆ. ຂໍ ້ ເທັດຈິ ງ ແລະ ສະພາບການ. 

 
7. ຄົນເຈັບທີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼື ອທາງການເງິ ນອາດຈະຖື ກເກັບຄ່າທໍານຽມຄົງທີ່ ເລັກນ້ອຍ, 

ແຕ່ຈໍ ານວນເງິ ນດ່ັງກ່າວອາດຈະບໍ່ ເກີນຈໍ ານວນທີ່ ໜ້ອຍກວ່າ (ກ) AGB ຫຼື  (ຂ) ຫຼາຍກວ່າ 20 
ໂດລາ ຫຼື  10% ຂອງຈໍ ານວນເງິ ນທີ່ ຄົນເຈັບຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບພາຍຫັຼງການສະໝັກປະກັນໄພ 
ຫຼື  ການຈ່າຍເງິ ນຂອງພາກສ່ວນທີ ສາມອື່ ນໆສໍ າລັບການບໍ ລິ ການ.  



 

ຄ່າບໍ ລິ ການຄົງທີ່ ເລັກນ້ອຍຈະບໍ່ ເກີນຄ່າບໍ ລິ ການ AGB ສໍ າລັບການບໍ ລິ ການ.]5 
 

8.  
ຄົນເຈັບສາມາດອຸທອນທຸກການປະຕິເສດໃດໆຂອງການມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ
ນໂດຍການສະໜອງຂໍ ້ ມູນເພ່ີມເຕີມໃຫ້ແກ່ອົງການພາຍໃນສິ ບສີ່  (14) 
ວັນນັບແຕ່ມື ້ ໄດ້ຮັບແຈ້ງການປະຕິເສດ. 
ການອຸທອນທັງຫມົດຈະໄດ້ຮັບການທົບທວນຄື ນໂດຍອົງການຈັດຕ້ັງສໍ າລັບການກໍານົດສຸດທ້າຍ.  
ຖ້າການຕັດສິ ນສຸດທ້າຍຢື ນຢັນການປະຕິເສດການຊ່ວຍເຫຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນກ່ອນຫນ້ານີ ້ , 
ການແຈ້ງການລາຍລັກອັກສອນຈະຖືກສ່ົງໃຫ້ຜູ້ເຈັບ.  ຂ້ັນຕອນສໍ າລັບຄົນເຈັບ ແລະ 
ຄອບຄົວເພ່ືອອຸທອນການຕັດສິ ນໃຈຂອງອົງການກ່ຽວກັບການມີສິ ດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານ
ການເງິ ນແມ່ນມີດ່ັງນີ ້ : 
a. ຄົນເຈັບສາມາດສ່ົງຄໍ າອະທິບາຍສໍ າລັບການອຸທອນດ້ວຍແຟັກພ້ອມເອກະສານສະ 

ໜັບສະໜູນເຖິງ (615) 222-7700 ຫຼື  ໂດຍການຂຽນເຖິງ Ascension Saint Thomas Financial 
Assistance Department, P O. Box 380 Nashville, TN 37202 

b. ການອຸທອນທັງໝົດຈະຖືກພິຈາລະນາໂດຍຄະນະກໍາມະການອຸທອນການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານການ
ເງິ ນຂອງອົງການ, ແລະ 
ການຕັດສິ ນໃຈຂອງຄະນະກໍາມະການຈະຖືກສ່ົງເປັນລາຍລັກອັກສອນຕ່ໍຄົນເຈັບ ຫຼື  
ຄອບຄົວທີ່ ຍື່ ນການອຸທອນ. 

 
ການຊ່ວຍເຫືຼອອື່ ນໆສໍ າລັບຄົນເຈັບທີ່ ບໍ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອທາງດ້ານການເງິ ນ 
 
ຄົນເຈັບຜູ້ທີ່ ບໍ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອທາງດ້ານການເງິ ນ, ດ່ັງທີ່ ໄດ້ອະທິບາຍມາຂ້າງເທິງນ້ັນ, 
ອາດຈະຍັງມີ ເງື່ ອນໄຂໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອປະເພດອື່ ນທີ່ ອົງການສະໜອງໃຫ້.  
ໃນຄວາມສົນໃຈຂອງຄວາມສົມບູນ, ການຊ່ວຍເຫືຼອປະເພດອື່ ນໆເຫ່ົຼານີ ້ ແມ່ນໄດ້ລະບຸຢູ່ທີ່ ນີ ້ , 
ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົ າບໍ່ ຈໍ າເປັນຕ້ອງອີ ງໃສ່ ແລະ ບໍ່ ມີ ຈຸດປະສົງທີ່ ຈະຂຶ ້ ນກັບພາກທີ  501(r) 
ແຕ່ຖື ກລວມຢູ່ທີ່ ນີ ້ ເພ່ືອຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງຊຸມຊົນທີ່ ໄດ້ຮັບຜິດຊອບໂດຍອົງການ. 
 

1. ຄົນເຈັບທີ່ ບໍ່ ມີ ປະກັນໄພ ຜູ້ທີ່ ບໍ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອທາງດ້ານການເງິ ນຈະ 
ໄດ້ຮັບສ່ວນຫຸຼດ ໂດຍອີ ງໃສ່ສ່ວນຫຸຼດທີ່ ສະຫນອງໃຫ້ແກ່ຜູ້ຈ່າຍຄ່າທີ່ ສູງທີ່ ສຸດແກ່ອົງການນ້ັນ.  
ຜູ້ຈ່າຍຄ່າທີ່ ສູງທີ່ ສຸດຈະຕ້ອງມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບຢ່າງຫນ້ອຍ 3% 
ຂອງປະຊາກອນຂອງອົງການຕາມທີ່ ວັດແທກໂດຍປະລິ ມານ ຫຼື  ລາຍໄດ້ຂອງຄົນເຈັບລວມ.  
ຖ້າຜູ້ຈ່າຍເງິ ນພຽງຜູ້ດຽວ ບໍ່ ມີ ສ່ວນຮັບຜິດຊອບໄດ້ໃນລະດັບທີ່ ຕ່ໍາສຸດນີ ້ , ສັນຍາຜູ້ຈ່າຍເງິ ນ 
ຫຼາຍກວ່າຫນຶ່ ງຄົນຈະໄດ້ຮັບການສະເລ່ຍ 
ເພ່ືອໃຫ້ຂໍ ້ ກໍານົດການຊໍ າລະຖືກນໍ າໃຊ້ສໍ າລັບການສະເລ່ຍທີ່ ມີ ສ່ວນຮັບຜິດຊອບຢ່າງຫນ້ອຍ 3% 
ຂອງປະລິ ມານທຸລະກິດຂອງອົງການສໍ າລັບປີ ທີ່ ໄດ້ໃຫ້ນ້ັນ. 

2. ຄົນເຈັບທີ່ ບໍ່ ມີ ປະກັນໄພ ແລະ ຜູ້ມີ ປະກັນໄພທີ່ ບໍ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານການເງິ ນ 
ອາດຈະໄດ້ຮັບສ່ວນຫຸຼດທັນທີ .  
ສ່ວນຫຸຼດຄ່າຕອບແທນທັນທີ ອາດຈະຖືກສະເໜີໃຫ້ນອກເໜືອຈາກສ່ວນຫຸຼດທີ່ ບໍ່ ມີ ປະກັນໄພທີ່

ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນວັກກ່ອນໜ້ານີ ້ .  
3. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີອັນໃດອັນໜ່ຶງທີ່ ຂັດກັບນະໂຍບາຍນີ ້ ກ່ໍຕາມ, 

ບໍ່ ມີ ກໍລະນີ ໃດທີ່ ຄົນເຈັບບໍ່ ມີ ປະກັນໄພຈະຖືກເກັບຄ່າຫຼາຍກວ່າ 175% 
ຂອງຄ່າການບໍ ລິ ການທີ່ ໄດ້ຮັບ, ຄິ ດໄລ່ຕາມ T.C.A. 68-11-262, 

 
 



 

ຕາມທີ່ ໄດ້ດັດແກ້ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ. 
 
ຂໍ ້ ຈໍ າກັດກ່ຽວກັບຄ່າບໍ ລິ ການສໍ າລັບຄົນເຈັບມີສິ ດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນ 
 
ຄົນເຈັບທີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນຈະບໍ່ ຖື ກເກັບຄ່າເປັນລາຍບຸກຄົນຫຼາຍກ່ວາ AGB 
ສໍ າລັບການເບິ່ ງແຍງດູແລສຸກເສີ ນ ແລະ ການເບິ່ ງແຍງດູແລທີ່ ຈໍ າເປັນດ້ານການປິ່ ນປົວອື່ ນໆ ແລະ 
ບໍ່ ຫຼາຍກ່ວາຄ່າບໍ ລິ ການລວມສໍ າລັບການເບິ່ ງດູແລທາງການແພດອື່ ນໆທັງຫມົດ.  
ອົງການດ່ັງກ່າວຄິ ດໄລ່ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍ AGB ໜ່ຶງ ຫຼື  ຫຼາຍກວ່ານ້ັນໂດຍໃຊ້ວິ ທີ  "ເບິ່ ງຄື ນ" ແລະ 
ລວມທັງຄ່າບໍ ລິ ການ Medicare ແລະ 
ຜູ້ປະກັນສຸຂະພາບເອກະຊົນທັງໝົດທີ່ ຈ່າຍຄ່າການຮຽກຮ້ອງຕ່ໍອົງການ, ທັງ ໝົດອີ ງຕາມພາກທີ  501(r). 
ສໍ າເນົ າຄໍ າອະທິບາຍກ່ຽວກັບການຄິ ດໄລ່ ແລະ ເປີ ເຊັນຂອງ AGB 
ໂດຍບໍ່ ເສຍຄ່າອາດຈະໄດ້ຮັບໃນເວບໄຊທ໌ຂອງອົງກອນ ຫຼື  ໂດຍ ການຂຽນຈົດໝາຍເຖິງ Ascension Saint 
Thomas Financial Assistance Department, P O. Box 380 Nashville, TN 37202. 
 
ການຍື່ ນຄໍ າຮ້ອງຂໍ ການຊ່ວຍເຫືຼອທາງດ້ານການເງິ ນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼື ອອື່ ນໆ 
 
ຄົນເຈັບອາດຈະມີເງື່ ອນໄຂໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນໂດຍຜ່ານການມີສິ ດໄດ້ຮັບການໃຫ້ຄະ
ແນນແບບສັນນິ ຖານ ຫຼື  ໂດຍການສະໝັກຂໍ ຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນໂດຍການສ່ົງໃບຄໍ າຮ້ອງ 
FAP ທີ່ ປະກອບຄົບຖ້ວນ.  ໃບສະໝັກ FAP ແລະ ຄໍ າແນະນໍ າກ່ຽວກັບການສະໝັກ FAP 
ແມ່ນມີຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງອົງການ ຫຼື  ໂດຍການຂຽນ ເຖິງ Ascension Saint Thomas Financial Assistance 
Department, P O. Box 380 Nashville, TN 37202. 
ອົງການດ່ັງກ່າວຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ທີ່ ບໍ່ ມີ ປະກັນໄພເຮັດວຽກກັບທີ່ ປຶ ກສາດ້ານການເງິ ນເພ່ືອສະໝັກເອົ າໂຄງ
ການ Medicaid ຫຼື  
ໂຄງການຊ່ວຍເຫືຼອສາທາລະນະອື່ ນໆທີ່ ຄົນເຈັບຖືວ່າມີຄວາມສາມາດໃນການໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານກາ
ນເງິ ນ (ຍົກເວ້ັນບ່ອນທີ່ ມີ ສິ ດ ແລະ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຜ່ານການໃຫ້ຄະແນນແບບສັນນິ ຖານ). 
ຄົນເຈັບອາດຈະຖືກປະຕິເສດການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນ ຖ້າຜູ້ປ່ວຍໃຫ້ຂໍ ້ ມູນທີ່ ບໍ່ ຖື ກຕ້ອງໃນໃບສະໝັກ 
FAP ຫຼື  ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະບວນການມີສິ ດໄດ້ຮັບຄະແນນແບບສັນນິ ຖານ, 
ຖ້າຄົນເຈັບປະຕິເສດທີ່ ຈະມອບໝາຍການດໍ າເນີ ນປະກັນໄພ ຫຼື  
ສິ ດທິໄດ້ຮັບການຈ່າຍໂດຍກົງຈາກບໍ ລິ ສັດປະກັນໄພ 
ເຊິ່ ງອາດຈະມີພັນທະໃນການຈ່າຍຄ່າດູແລທີ່ ສະໜອງໃຫ້, ຫຼື  
ຖ້າຄົນເຈັບປະຕິເສດທີ່ ຈະເຮັດວຽກກັບທີ່ ປຶ ກສາດ້ານການເງິ ນ ເພ່ືອສະໝັກເອົ າໂຄງການ Medicaid ຫຼື  
ໂຄງການຊ່ວຍເຫືຼອອື່ ນໆທີ່ ຄົນເຈັບຖືວ່າມີສິ ດໄດ້ຮັບເພ່ືອໃຫ້ມີ ເງື່ ອນໄຂໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອທາງດ້ານການເ
ງິ ນ (ຍົກເວ້ັນໃນກໍລະນີ ທີ່ ມີ ເງື່ ອນໄຂ ແລະ ອະນຸມັດຜ່ານການໃຫ້ຄະແນນແບບສັນນິ ຖານ).  
ອົງການອາດຈະພິຈາລະນາໃບສະໝັກ FAP ທີ່ ເຮັດສໍ າເລັດພາຍໃນເວລາບໍ່ ເກີນ 6 
ເດື ອນກ່ອນວັນທີ່ ກໍານົດການມີສິ ດໄດ້ຮັບໃນການຕັດສິ ນໃຈກ່ຽວກັບ 
ການມີສິ ດໄດ້ຮັບສໍ າລັບການດູແລໃນຕອນປະຈຸບັນນີ ້ .  ອົງການຈະບໍ່ ພິຈາລະນາໃບສະໝັກ FAP 
ທີ່ ເຮັດສໍ າເລັດເກີນ 6 ເດື ອນກ່ອນວັນຕັດສິ ນການມີສິ ດໄດ້ຮັບ. 
 
ການສ່ົງໃບບິ ນ ແລະ ການເກັບເງິ ນ 
 
ການດໍ າເນີ ນການທີ່ ອົງການອາດຈະນໍ າໃຊ້ໃນກໍລະນີ ມີ ການບໍ່ ຊໍ າລະແມ່ນໄດ້ 
ອະທິບາຍໄວ້ຢູ່ໃນນະໂຍບາຍການສ່ົງໃບບິ ນເກັບເງິ ນ ແລະ ການເກັບເງິ ນ.  ສໍ າເນົ ານະໂຍບາຍການສ່ົງໃບບິ ນ 
ແລະ ການເກັບເງິ ນໂດຍບໍ່ ເສຍຄ່າອາດຈະໄດ້ຮັບໃນເວບໄຊທ໌ຂອງອົງການ ຫຼື  ໂດຍ ການຂຽນຫາ Ascension 
Saint Thomas Financial Assistance Department, P O. Box 380 Nashville, TN 37202. 
 



 

 
 
ການຕີຄວາມໝາຍ 
 
ນະໂຍບາຍນີ ້ , ພ້ອມດ້ວຍທຸກຂ້ັນຕອນການໃຊ້ງານທີ່ ເໝາະສົມ, ມີ ຈຸດປະສົງປະຕິບັດຕາມ ແລະ 
ຈະຖືກຕີຄວາມ ແລະ ນໍ າໃຊ້ໂດຍສອດຄ່ອງກັບພາກທີ  501(r) ຍົກເວ້ັນບ່ອນທີ່ ໄດ້ລະບຸໄວ້ໂດຍສະເພາະ. 


