
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 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 
 

ສັງລວມນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນ 
1 ກໍລະກົດ 2020 

 
Saint Thomas Health dba Ascension Saint Thomas, 
ລວມທັງບັນດາກະຊວງສາທາລະນະສຸກທີ່ ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທິງ, ມີ ຄວາມມຸ້ງໝ້ັນ ແລະ 
ເຄົ າລົບກຽດສັກສີ ຂອງແຕ່ລະຄົນ 
ໂດຍມີຄວາມກັງວົນເປັນພິເສດຕ່ໍຜູ້ທີ່ ຕ່ໍສູ້ກັບອຸປະສັກໃນການເຂົ ້ າເຖິງການບໍ ລິ ການດ້ານສຸຂະພາ
ບ.  Ascension Saint Thomas 
ມີ ຄວາມມຸ້ງໝ້ັນທີ່ ເທ່ົາທຽມກັນໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນດ້ານສຸຂະພາບຂອງຕົນໃຫ້ເປັນກ
ານບໍ ລິ ການໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນທັງໝົດ.  ໂດຍອີ ງໃສ່ຫັຼກການເຫ່ົຼານີ ້ , Ascension Saint Thomas 
ສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນສໍ າລັບບາງຄົນທີ່ ໄດ້ຮັບການດູແລສຸກເສີ ນຫືຼ 
ການດູແລທີ່ ຈໍ າເປັນທາງການແພດອື່ ນໆຈາກ Ascension Saint Thomas. 
ບົດສະຫຸຼບນີ ້ ໄດ້ສະຫຸຼບໂດຍຫຍໍ ້ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນຂອງ Ascension 
Saint Thomas 
 
ໃຜມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ?  
ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນຖ້າທ່ານອາໃສຢູ່ໃນເຂດປົກຄອງດ່ັງຕ່ໍໄປນີ ້ : 
Cannon, Davidson, Dekalb, Hickman, Rutherford, Warren, White, Montgomery, Putnam, 
Sumner, Williamson, Wilson. ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວ 
ການຊ່ວຍເຫຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນແມ່ນໄດ້ກໍານົດໂດຍລາຍຮັບຄົວເຮື ອນທັງຫມົດຂອງທ່ານ 
ເມື່ ອທຽບກັບລະດັບຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະບານກາງ.  ຖ້າລາຍໄດ້ຂອງທ່ານຕ່ໍາກ່ວາ ຫຼື  
ເທ່ົາກັບ 2501% ຂອງລະດັບຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະບານກາງ, 
ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບການດູແລຈາກການກຸສົນ 100% ໃນສ່ວນຂອງຄ່າບໍ ລິ ການທີ່ ທ່ານຮັບຜິດຊອບ.  
ຖ້າລາຍໄດ້ຂອງທ່ານສູງກວ່າ 250 13% ຂອງລະດັບຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະບານກາງແຕ່ບໍ່ ເກີນ 
4002% ຂອງລະດັບຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະບານກາງ, 
ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບອັດຕາສ່ວນຫຸຼດທີ່ ປັບຕາມລະດັບ.  
ຖ້າທ່ານມີໜ້ີສິ ນທາງການແພດສໍ າລັບການດູແລສຸກເສີ ນ ແລະ 
ຄວາມຈໍ າເປັນທາງການແພດທີ່ ເກີນຈໍ ານວນລາຍໄດ້ຂອງທ່ານ, ທ່ານອາດຈະມີສິ ດໄດ້ຮັບສ່ວນຫຸຼດ.  
ຖ້າທ່ານມີຊັບສິ ນເກີນ 250% 

 
 
 



ຂອງຈໍ ານວນລາຍໄດ້ຈາກລະດັບຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະບານກາງຂອງທ່ານ 
ທ່ານອາດຈະບໍ່ ມີ ເງື່ ອນໄຂໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນ.  
[ທ່ານອາດຈະຕ້ອງຈ່າຍຄ່າທໍານຽມຈໍ ານວນນ້ອຍໆສໍ າລັບການບໍ ລິ ການ.]3 
ຜູ້ປ່ວຍທີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນຈະບໍ່ ໄດ້ຮັບການຄິ ດຄ່າທໍານຽມເພ່ີມເຕີມ 
ສໍ າລັບການດູແລທີ່ ມີ ເງື່ ອນໄຂຫຼາຍກວ່າຈໍ ານວນທີ່ ທ່ົວໄປຈ່າຍໃຫ້ຄົນເຈັບທີ່ ມີ ປະກັນໄພ.  
 
ການບໍ ລິ ການໃດແດ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ? 
ນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນໄດ້ນໍ າໃຊ້ກັບການເບິ່ ງແຍງດູແລສຸກເສີ ນ ແລະ 
ການເບິ່ ງແຍງດູແລທີ່ ຈໍ າເປັນທາງການແພດອື່ ນໆ.  
ຂໍ ້ ກໍານົດເຫ່ົຼານີ ້ ແມ່ນໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນ.  
ການດູແລອື່ ນໆທັງໝົດບໍ່ ໄດ້ຖື ກຄຸ້ມຄອງໂດຍນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນ. 
 
ຂ້າພະເຈົ ້ າສາມາດສະຫມັກຂໍ ໄດ້ແນວໃດ? 
ເພ່ືອສະຫມັກຂໍ ການຊ່ວຍເຫຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນ, ປົກກະຕິທ່ານ 
ຈະຕ້ອງຂຽນໃບຄໍ າຮ້ອງສະຫມັກຂໍ ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ 
ປະກອບເອກະສານສະໜັບສະໜູນໃຫ້ຕາມທີ່ ລະບຸໄວ້ໃນນະໂຍບາຍການ 
ຊ່ວຍເຫຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນ ແລະ ການໃຊ້ນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນ.4 
 
ຂ້າພະເຈົ ້ າສາມາດຂໍ ການຊ່ວຍເຫລື ອໃນການສະໝັກຂໍ ໄດ້ແນວໃດ? 
ສໍ າລັບການຊ່ວຍເຫຼື ອກັບການໃຊ້ນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນ, 
ທ່ານອາດຈະຕິດຕ່ໍຫາສະມາຊິ ກທີ ມງານຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນໄດ້ທີ່ ເບີ ໂທໃດໜ່ຶງຢູ່ລຸ່ມນີ ້ ຕາມສະ
ຖານບໍ ລິ ການສະເພາະ. 
 
ຂ້າພະເຈົ ້ າສາມາດຂໍ ຂໍ ້ ມູນເພ່ີມເຕີ ມແນວໃດ? 
ສໍ າເນົ າຂອງນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນ ແລະ 
ໃບສະໝັກນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນແມ່ນມີຢູ່ທີ່  
[https://healthcare.ascension.org/Financial‐Assistance/Tennessee] ແລະ 
ຕິດຕ່ໍພົວພັນສະເພາະຂ້າງລຸ່ມນີ ້ .  ສໍ າເນົານະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນ ແລະ 
ໃບສະໝັກນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນໂດຍບໍ່ ເສຍຄ່າກ່ໍສາມາດໄດ້ຮັບທາງໄປສະນີ ໂດຍ
ການຂຽນ ເຖິງ: Ascension Saint Thomas Financial Assistance Department, P O. Box 380 
Nashville, TN 37202.  
ຂໍ ້ ມູນເພ່ີມເຕີມກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນຍັງມີ ໃຫ້ໂດຍສະຖານທີ່ ທີ່ ຕິດຕ່ໍສະ
ເພາະຂ້າງລຸ່ມນີ ້  
 
ຈະເປັນແນວໃດຖ້າຫາກວ່າຂ້າພະເຈົ ້ າບໍ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ? 
ຖ້າຫາກວ່າທ່ານບໍ່ ມີ ເງື່ ອນໄຂໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນພາຍໃຕ້ 
ນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນ, 
ທ່ານອາດຈະມີເງື່ ອນໄຂໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼື ອປະເພດອື່ ນ.  ສໍ າລັບຂໍ ້ ມູນເພ່ີມເຕີມ, 

 
 
 



ກະລຸນາຕິດຕ່ໍທີ ມງານຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນຂອງພວກເຮົ າໄດ້ທີ່ ເບີ ໂທໃດໜ່ຶງຢູ່ລຸ່ມນີ ້ ຕາມສະຖາ
ນບໍ ລິ ການສະເພາະ. 
 
ຂໍ ້ ມູນຕິດຕ່ໍການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນ 
 
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 
Saint Thomas Hickman Hospital 931-729-6800 
Saint Thomas Hospital for Specialty Surgery 615-341-7480 
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 

 
 
ການແປຄໍ າອະທິບາຍກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນ, ການນໍ າ ໃຊ້ ແລະ 
ຄໍ າແນະນໍ າດ້ານນະໂຍບາຍດ້ານການເງິ ນ, ແລະ ບົດສະຫລຸບພາສາທໍາ 
ມະດານີ ້ ມີ ເປັນພາສາຕ່ໍໄປນີ ້ ໃນເວບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົ າ ແລະ ຕາມການຮ້ອງຂໍ : 
 
ພາສາອາຣັບ 
ພາສາເກົາຫີຼ 
ພາສາລາວ 
ພາສາຈີ ນແບບຫຍໍ ້  
ພາສາສະເປນ 
ພາສາຈີ ນດ້ັງເດີ ມ 
ພາສາຫວຽດນາມ 


