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ຈດຸປະສງົ 

ນະໂຍບາຍນີນ້  າໃຊກ້ບັ Loma Linda University Medical Center Loma Linda University East Campus 

Hospital, Loma Linda University Surgical Hospital and Loma Linda University Health Beaumont-

Banning (ຫ ງັຈາກນີ ້ເອີນ້ຮວມກນັວາ່ “LLUMC”) ພອ້ມກບັນະໂຍບາຍການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິ (Financial 

Assistance Policy, FAP), ໂດຍມເີຈດຕະນາເພຼືອໃຫເ້ປັນໄປຕາມຂ ກ້  ານດົຂອງກດົໝາຍຣຖັບານກາງ, ຣຖັ, ແລະກດົ

ໝາຍທອ້ງຖິ່ນ, ລວມເຖງິ, ແຕບ່ ່ ຈ  າກດັຢ ແ່ຕ,່ ມາດຕາ 501(r) ຂອງກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການເກບັພາສອີາກອນ (Internal 

Revenue Code, IRC) ຂອງປີ 1986, ສະບບັແກໄ້ຂ, ແລະກດົລະບຽບທ່ີຢ ໃ່ນນ ັນ້. ນະໂຍບາຍນີເ້ປັນການຈດັຕ ັງ້ການ

ປະຕບິດັທ່ີອາດຈະດ  າເນນີການໃນກ ລະນຂີອງການບ ່ ຈາ່ຍເງນິຄາ່ປ່ິນປວົທ່ີຈດັຫາໃຫໂ້ດຍທາງ LLUMC ລວມເຖງິ ແຕບ່ ່ ຈ  າ

ກດັຢ ແ່ຕ ່ການດ  າເນນີການທວງໜ້ີພິເສດ (Extraordinary Collection Actions, ECA).  LLUMC ຈະບ ່ ປະຕເິສດການ

ເບິ່ ງແຍງແບບສກຸເສນີ ຫ ຼື ການປ່ິນປວົທ່ີຈ  າເປັນອຼື່ ນໆ ໂດຍອງີໃສຄ່ວາມສາມາດໃນການຈາ່ຍ. ຫ ກັການຊີນ້  າຕາ່ງໆ ທ່ີຢ ໃ່ນ

ນະໂຍບາຍນີແ້ມນ່ເພຼື່ ອປະຕບິດັຕ ່ ຄນົເຈບັທກຸຄນົ ແລະບກຸຄນົຕາ່ງໆ ທ່ີຮບັຜິດຊອບຢາ່ງເທ່ົາທຽມກນັພອ້ມດວ້ຍຄວາມເຄົາ

ລບົ ແລະມກີຽດ ແລະແມນ່ເພຼື່ ອຮບັປະກນັວາ່ ມກີານປະຕບິດັຕາມຂ ັນ້ຕອນຂອງການຮຽກເກບັເງນິແລະການເກບັທວງໜ້ີທ່ີ

ເໝາະສມົ ແລະເພຼື່ ອໃຫໝ້ ັນ້ໃຈວາ່ ໄດມ້ກີານພະຍາຍາມຢາ່ງສມົເຫດຜນົໃນການພິຈາລະນາຕດັສນິວາ່ ບກຸຄນົທ່ີຮບັຜິດຊອບ

ໃນການຈາ່ຍເງນິທງັໝດົ ຫ ຼື ຈາ່ຍເງນິບາງສວ່ນໃນບນັຊຂີອງຄນົເຈບັນ ັນ້ແມນ່ມ ີເງ ຼື່ອນໄຂເໝາະສມົທ່ີຈະໄດຮ້ບັການຊວ່ຍ

ເຫ ຼືອພາຍໃຕໂ້ຄງການ FAP ຫ ຼືບ ່ . 

 

LLUMC ມຸງ່ໝ ັນ້ໃນການຊວ່ຍເຫ ຼືອບນັດາຄນົເຈບັຜ ທ່ີ້ມ ີແລະບ ່ ມປີະກນັພຍັ ໃຫບ້ນັລກຸດົເກນຂ ບ້ງັຄບັດາ້ນການຊ  າລະເງນິ

ຂອງເຂົາເຈົາ້ ແລະມຸງ່ໝ ັນ້ໃນການນ  າໃຊແ້ນວທາງປະຕບິດັດາ້ນການຮຽກເກບັເງນິ ແລະການທວງໜ້ີທ່ີສະໝ  າ່ສະເໝີ ແລະ

ສອດຄອ່ງກນັ ຕ ່ ຄນົເຈບັທກຸຄນົທ່ີມສີດິເໝາະສມົ ສ  າລບັການຊວ່ຍເຫ ຼືອພາຍໃຕໂ້ຄງການ FAP. 
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A. ການພິຈາລະນາດາ້ນການເງນິ ແລະການຮຽກເກບັເງນິ 

1. LLUMC ຈະບ ່ ເຂ້ົາໄປມສີວ່ນພວົພນັໃນ ECA, ທງັໂດຍທາງກງົ ຫ ຼື ຜາ່ນຜ ໃ້ຫບ້ ລິການທ່ີໄດຮ້ບັອະນຍຸາດ

ຂອງຕນົ, ກອ່ນທ່ີຈະພະຍາຍາມຢາ່ງສມົເຫດຜນົໃນການພິຈາລະນາຕດັສນິວາ່ ຄນົເຈບັນ ັນ້ມສີດິເໝາະສມົ

ທ່ີຈະໄດຮ້ບັການຊວ່ຍເຫ ຼືອພາຍໃຕໂ້ຄງການ LLUMC FAP ຫ ຼືບ ່ . 

2. ມນັແມນ່ຂ ບ້ງັຄບັສ  າລບັຄນົເຈບັ ຫ ຼື ຜ ຮ້ບັປະກນັ (ອາ້ງເຖງິໃນບອ່ນນີໃ້ນຖານະ “ຄນົເຈບັ”) ໃນການໃຫທ່ີ້

ຢ ທ່າງໄປສະນທ່ີີຖຼືກຕອ້ງ ແລະເບໂີທຣະສບັທ່ີຖຼືກຕອ້ງ ໃນເວລາທ່ີຮບັບ ລິການ ຫ ຼື ໃນ ເວລາທ່ີມກີານ

ຍາ້ຍ. ຖາ້ວາ່ ບນັຊບີ ່ ມທ່ີີຢ ທ່ີ່ໃຊກ້ານໄດ ້ຫ ຼືເບໂີທຣະສບັ, ມນັອາດສ ົ່ງຜນົກະທບົຕ ່ ການພິຈາລະນາຕດັສນິ

ກຽ່ວກບັການໃຊຄ້ວາມພະຍາຍາມທ່ີສມົເຫດຜນົ.   

3. ເພຼື່ ອເປັນການເອຼືອ້ເຟຼື້ອຕ ່ ບນັດາຄນົເຈບັທ່ີມປີະກນັພຍັ, ການຮຽກຮອ້ງຂ ສນິທດົແທນຄ ັງ້ທ  າອດິນ ັນ້ຈະຖຼືກ

ຍຼື່ ນກບັບ ລິສດັປະກນັພຍັຂອງເຂົາເຈົາ້. ຜ ຈ້າ່ຍເງນິລ  າດບັທີສອງ ແລະ ຫ ຼື ທີສາມ ຈະໄດຮ້ບັຄ  າຮຽກຮອ້ງຂ 

ສນິທດົແທນຈາກ LLUMC ຫ ຼື ຕນົແທນທ່ີໄດຮ້ບັອະນຍຸາດຂອງເຂົາເຈົາ້ ໃນນາມຂອງຄນົເຈບັ ຫ ງັ

ຈາກໄດດ້  າເນນີການແກໄ້ຂບນັຫາການຈາ່ຍສນິທດົແທນສ  າເລັດແລວ້ກບັຜ ຈ້າ່ຍ ປະກນັພຍັຫ ກັ. ບນັດາຄນົ

ເຈບັທ່ີບ ່ ມປີະກນັພຍັຈະຖຼືກຮຽກເກບັເງນິໂດຍກງົສ  າລບັການຮຽກຮອ້ງຂ ສນິທດົແທນຂອງເຂົາເຈົາ້ໂດຍ 

LLUMC. 

4. ເມ ຼື່ອທງັການແກໄ້ຂການຮຽກຮອ້ງສນິທດົແທນຈາກປະກນັພຍັຫ ກັ ແລະປະກນັພຍັທີສອງໄດເ້ກດີຂ ນ້, ບນັຊີ

ທງັໝດົບ ່ ວາ່ຈະມປີະກນັພຍັ ຫ ຼືບ ່ ມກີ ຕາມ ຈະຕອ້ງດ  າເນນີການຕາມຂ ັນ້ຕອນການເກບັທວງເງນິອນັດຽວກນັ

ສ  າລບັໜ້ີຍງັເຫ ຼືອຂອງຄນົເຈບັທ່ີຄບົກ  ານດົຊ  າລະກບັ LLUMC. 

4.1 LLUMC ຫ ຼື ຕນົແທນທ່ີໄດຮ້ບັອະນຍຸາດຈະບ ່ ມສີວ່ນຮວ່ມໃນ ECA ຈນົກວາ່ 150 ວນັຫ ງັ

ຈາກວນັທີຂອງການອອກໃບບິນເກບັຄາ່ເບິ່ ງແຍງຫ ງັການອອກຈາກໂຮງໝ ຄ ັງ້ທ  າອດິ ແລະກອ່ນ

ທ່ີຈະມກີານດ  າເນນີການພະຍາຍາມຢາ່ງສມົເຫດຜນົໃນການພິຈາລະນາວາ່ ຄນົເຈບັມສີດິເໝາະ

ສມົທ່ີຈະໄດຮ້ບັການຊວ່ຍເຫ ຼືອດາ້ນການເງນິພາຍໃຕໂ້ຄງການ FAP ຫ ຼືບ ່ . 

4.2 LLUMC ຫ ຼືຕວົແທນທ່ີໄດຮ້ບັອະນຍຸາດຂອງຕນົຈະໃຫໃ້ບແຈງ້ໜ້ີແກຄ່ນົເຈບັສີ່  (4) ໃບຜາ່ນ

ທາງໄປສະນ ີລວມເຖງິແຈງ້ການທ່ີລະບວຸາ່ມໂີຄງການການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິໃຫແ້ກຄ່ນົ

ເຈບັ ແລະພະຍາຍາມໂທຣຫາຄນົເຈບັຢາ່ງໜອ້ຍໜ ່ ງ (1) ຄ ັງ້ ຊ ່ ງເປັນຊວ່ງ ເວລາທ່ີ 

LLUMC ຫ ຼື ຕວົແທນທ່ີໄດຮ້ບັອະນຍຸາດ ຈະສາມາດແຈງ້ໃຫຄ້ນົເຈບັຮ ກ້ຽ່ວກບັໂຄງການ FAP. 

4.3 ຢາ່ງໜອ້ຍສາມສບິ (30) ວນັກອ່ນເລ່ີມດ  າເນນີການ ECA ໃດໆ, ທາງ LLUMC ຫ ຼື        

ຕວົແທນທ່ີໄດຮ້ບັອະນຍຸາດຂອງຕນົຈະ: 

a. ໃຫແ້ຈງ້ການແກຄ່ນົເຈບັກຽ່ວກບັ ECA ຊ ່ ງ LLUMC ເຈດຕະນາທ່ີຈະເລ່ີມ           

ດ  າເນນີການທວງເກບັເອົາເງນິສ  າລບັການເບິ່ ງແຍງ. 
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b. ໃຫເ້ອກະສານສະຫ ຸບແກຄ່ນົເຈບັໃນພາສາທ່ີເຂ້ົາໃຈງາ່ຍກຽ່ວກບັໂຄງການ FAP. 

c. ພະຍາຍາມຕດິຕ ່ ດວ້ຍວາຈາກບັຄນົເຈບັ ຜາ່ນທາງໂທຣະສບັຕາມເບໂີທຣະສບັທ່ີຮ ຫ້ າ້ສດຸ. 

4.4 ໃນກ ລະນທ່ີີບ ່ ຈາ່ຍເງນິ ແລະຫ ງັຈາກໄດພ້ະຍາຍາມຢາ່ງສມົເຫດຜນົແລວ້ໃນການແຈງ້ແກຄ່ນົເຈບັ

ກຽ່ວກບັໂຄງການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິທ່ີມໃີຫ,້ ທາງ LLUMC ຫ ຼືຕວົແທນທ່ີໄດຮ້ບັອະນຍຸາດ

ອາດລິເລ່ີມການທວງໜ້ີທ່ີ 150 ວນັ ຫ ງັຈາກວນັທີຂອງໃບແຈງ້ໜ້ີຫ ງັອອກຈາກໂຮງໝ ຄ ັງ້ທ  າອດິ.   

4.5 ໃນກ ລະນທ່ີີໄດຮ້ບັໃບສະໝກັຂ ການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິ (Financial Assistance 

Application, FAA) ໃນລະຫວາ່ງຊວ່ງການຮບັສະໝກັ, ທາງ LLUMC ຈະລະງບັ ECA ໃນ

ຂະນະທ່ີເຂົາເຈົາ້ພະຍາຍາມທ່ີຈະພິຈາລະນາຕດັສນິວາ່ ຄນົເຈບັມສີດິເໝາະສມົສ  າລບັການຊວ່ຍ

ເຫ ຼືອທາງການເງນິພາຍໃຕໂ້ຄງການ FAP ຫ ຼືບ ່ .  ໃນກ ລະນທ່ີີໃບສະໝກັ FAA ບ ່ ຄບົຖວ້ນຊ ່ ງ

ໄດຮ້ບັໃນລະຫວາ່ງຊວ່ງການຮບັສະໝກັ, ECA ຈະຖຼືກລະງບັ   ຊ ົວ່ຄາວບ ່ ເກນີສາມສບິ (30) 

ວນັໃນຂະນະທ່ີ LLUMC ໃຫໜ້ງັສຼືແຈງ້ການແກຄ່ນົເຈບັວາ່ ອາດມກີານລິເລ່ີມດ  າເນນີການ 

ECA ຫ ຼື ການດ  າເນນີການໃໝ ່ຖາ້ວາ່ ໃບສະໝກັໂຄງການ FAA ບ ່ ຄບົຖວ້ນສມົບ ນ. ການດ  າ

ເນນີການທວງໜ້ີຈະກບັຄຼືນມາດ  າເນນີການ  ໃໝອ່ກີໃນສະຖານະການຕ ່ ໄປນີ:້ (i) ມກີານດດັປບັ

ບາງສວ່ນເກດີຂ ນ້, (ii) ຄນົເຈບັບກົຜອ່ງບ ່ ໃຫຄ້ວາມຮວ່ມມຼືກບັຂ ັນ້ຕອນຂອງການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງ

ການເງນິ, ຫ ຼື (iii) ຄນົເຈບັບ ່ມສີດິເໝາະສມົສ  າລບັການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິ. 

4.6 ຖາ້ວາ່ຜ ໃ້ຫບ້ ລິການຝາ່ຍທີສາມ ຫ ຼື ອງົການທວງໜ້ີລະບວຸາ່ ຄນົເຈບັມເີງ ຼື່ອນໄຂກງົຕາມເກນການ

ຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິຂອງ LLUMC, ບນັຊຂີອງຄນົເຈັບອາດໄດຮ້ບັການພິຈາລະນາສ  າລບັ

ການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິ. ການດ  າເນນີການ ECA ຈະຖຼືກລະງບັເປັນເວລາບ ່ ເກນີສາມສບິ 

(30) ວນັ ໃນຂະນະທ່ີ LLUMC ຈະໃຫໜ້ງັສຼືແຈງ້ການແກຄ່ນົເຈບັວາ່ ອາດມກີານລ່ິເລີມດ  າ

ເນນີການ ECA ຫ ຼື ກບັຄຼືນມາດ  າເນນີການໃໝ ່ຖາ້ວາ່ໃບສະໝກັໂຄງການ FAA ບ ່ ສມົບ ນຄບົ

ຖວ້ນ. ການດ  າເນນີການທວງໜ້ີຈະກບັຄຼືນມາດ  າເນນີການໃໝອ່ກີໃນສະຖານະການຕ ່ ໄປນີ:້ (i) 

ມກີານດດັປບັບາງສວ່ນເກດີຂ ນ້, (ii) ຄນົເຈບັບກົຜອ່ງບ ່ ໃຫຄ້ວາມຮວ່ມມຼືກບັຂ ັນ້ຕອນຂອງການ

ຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິ, ຫ ຼື (iii) ຄນົເຈບັບ ່ ມສີດິເໝາະສມົສ  າລບັການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິ. 

5. ໃນເວລາໃດໆ ກ ຕາມໃນລະຫວາ່ງຮອບການທວງໜ້ີນ ັນ້ ບນັດາຄນົເຈບັສາມາດສ ົ່ງຂ ມ້  ນດາ້ນການເງນິເພຼື່ ອ

ຂ ຮບັການພິຈາລະນາການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິຊ ່ ງສອດຄອ່ງຕາມໂຄງການ LLUMC FAP. ແຫ ງ່

ຊວ່ຍເຫ ຼືອທງັໝດົທ່ີມໃີຫ ້ແລະການຈາ່ຍເງນິທ່ີມໃີຫຈ້າກຜ ຈ້າ່ຍຝາ່ຍທີສາມຕອ້ງໄດຖ້ຼືກນ  າໃຊໝ້ດົກອ່ນທ່ີຈະ

ມກີານພິຈາລະນາການຊວ່ຍເຫ ຼືອດ ັງ່ກາ່ວນ ັນ້. 

6. ບນັດາຄນົເຈບັແມນ່ຖຼືກຊຸກຍ ຜ້າ່ນເວັບໄຊແລະການສຼື່ ສານໂຕຕ້ອບກບັ LLUMC ເພຼື່ ອດ  າເນນີການຈດັ

ການດາ້ນການຈາ່ຍເງນິ ໂດຍສອດຄອ່ງຕາມ LLUMC FAP ໃນກ ລະນທ່ີີການຈາ່ຍເງນິຈ  ານວນເຕັມບ ່

ສາມາດເປັນໄປໄດ.້ 
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B.  ມາດຕະການໃນການເຜີຍແຜນ່ະໂຍບາຍດາ້ນການຮຽກເກບັເງນິ ແລະການທວງໜ້ີ 

1. ບນັດາສ  າເນົາຂອງນະໂຍບາຍການຮຽກເກບັເງນິ ແລະການທວງໜ້ີ, ນະໂຍບາຍການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິ 

(Financial Assistance Policy, FAP), ບດົສະຫ ຸບໃນພາສາທ່ີເຂ້ົາໃຈງາ່ຍຂອງໂຄງການ FAP, ແລະໃບສະ

ໝກັໂຄງການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິ (Financial Assistance Application, FAA) ຈະຖຼືກເຜີຍແຜຢ່າ່ງກວາ້ງ

ຂວາງ ແລະສາມາດຂ ເອົາໄດໃ້ນຮ ບແບບຕ ່ ໄປນີ:້ 

1.1 ທາງອອນໄລນ ໌ທ່ີເວັບໄຊ LLUMC,                         

 https://medical-center.lomalindahealth.org/financial-assistance#llumc 

 

1.2 ໂດຍທາງໂທຣະສບັ ທ່ີສ ນບ ລິການລ ກຄາ້ຂອງ LLUMC ທ່ີເບໂີທຣ (909) 651-4177 

1.3 ໂດຍທາງໄປສະນ ີທ່ີສ ນບ ລິການລ ກຄາ້ LLUMC:  

  P.O. Box 700,  

  Loma Linda, CA 92354 

 1.4  ໂດຍຕດິປະກາດໄວ ້ແລະສ  າເນົາເອກະສານ ຫ ຼື ໃບປິວໂຄສະນາ ໃນພະແນກສກຸເສນີຕາ່ງໆ, ບອ່ນ   

ຮບັຄນົເຈບັ ແລະ ຫອ້ງການທລຸະກດິຕາ່ງໆ ຂອງໂຮງໝ ທກຸແຫງ່ຂອງ LLUMC, ໃນພາສາທ່ີເໝາະສມົ 

ສ  າລບັພຼື້ນທ່ີບ ລິການຂອງໂຮງໝ . 

1.5 ດວ້ຍຕນົເອງ ຜາ່ນການພບົປະກບັທ່ີປ ກສາດາ້ນການເງນິ, ຕາມຄວາມຈ  າເປັນ, ກບັບນັດາຄນົເຈບັທ່ີໂຮງໝ 

ຂອງ LLUMC, ແລະດວ້ຍການປ ກສາຫາລຼືຈາກເຈົາ້ໜາ້ທ່ີທ່ີໄດຮ້ບັມອບໝາຍ, ເມ ຼື່ອເໝາະສມົ. 

1.6 ໂດຍໃບແຈງ້ໜ້ີ ຊ ່ ງຈະມເີບໂີທຣະສບັເພຼື່ ອສອບຖາມຕາ່ງໆ ກຽ່ວກບັການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິ. 

 

C. ຄ  ານຍິາມ 

ຊວ່ງການສະໝກັ:  

ຊວ່ງລະຍະເວລາທ່ີບກຸຄນົໃດໜ ່ ງສາມາດສະໝກັຂ ຮບັການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິໄດ.້ ຊວ່ງການສະໝກັຈະສິນ້ສດຸໃນ 

240 ວນັຫ ງັຈາກທາງ LLUMC ສ ົ່ງຈດົໝາຍ ຫ ຼື ສ ົ່ງອເີມວໃຫແ້ກບ່ກຸຄນົນ ັນ້ພອ້ມກບັໃບແຈງ້ໜ້ີຄາ່ເບິ່ ງແຍງໃບ   

ທ  າອດິ, ແຕ ່LLUMC ອາດຂະຫຍາຍເວລາໃຫໃ້ນສະຖານະການພິເສດ. 

 

ຜ ໃ້ຫບ້ ລິການທ່ີໄດຮ້ບັອະນຍຸາດ:  

 ບນັດາຜ ໃ້ຫບ້ ລິການທ່ີ LLUMC ອາດເຮັດສນັຍາດວ້ຍເພຼື່ ອໃຫເ້ຮັດ ແລະສ ົ່ງຈດົໝາຍ, ແຈງ້ການ, ໃບບນິ ແລະ/ຫ ຼື 

ລາຍງານອຼື່ ນໆ ໃຫແ້ກຄ່ນົເຈບັກຽ່ວກບັຈ  ານວນເງນິທ່ີຄນົເຈບັຄາ້ງໜ້ີ ແລະເພຼື່ ອໃຫຕ້ດິຕ ່ ຄນົເຈບັກຽ່ວກບັການຊ  າ

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__medical-2Dcenter.lomalindahealth.org_financial-2Dassistance-23llumc&d=DwMFaQ&c=2au6Wc4YyA9xDf1Xwd-ZHbREYaQgjsJ8ttjU4m7jy4w&r=6LZKiIydDys3SmhixGsU0A&m=mcIRcrpB-i0LSehgSlRFf_ogBhFoH6KGEI002iZ-4y4&s=BGnGcrZ73rhFlOG5To-5musg2EulTYbY4mopYYMt_3A&e=
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ລະເງນິສ  າລບັໃບບນິທ່ີຄາ້ງຊ  າລະ. 

 

ການດ  າເນນີການທວງໜ້ີພິເສດ (Extraordinary Collection Action, ECA):  

ການປະຕບິດັຕາ່ງໆ ທ່ີດ  າເນນີການໂດຍ LLUMC ຊ ່ ງຕາ້ນກບັບກຸຄນົໃນສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການທວງເອົາການ 

ຊ  າລະເງນິຕາມໃບບນິສ  າລບັຄາ່ເບິ່ ງແຍງຮກັສາຊ ່ ງຢ ພ່າຍໃຕນ້ະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງການເງິ ນຂອງ 

LLUMC ແລະອາດລວມເຖງິສິ່ ງຕ ່ ໄປນີ:້ (a) ການຂາຍໜ້ີຂອງບກຸຄນົນ ັນ້ໃຫແ້ກຝ່າ່ຍອຼື່ ນ ຍກົເວັນ້ແຕຈ່ະມກີານກ  ານດົ

ໄວຢ້າ່ງຊດັເຈນໃນກດົໝາຍຂອງຣຖັບານກາງ; (b) ການລາຍງານຂ ມ້  ນໃນທາງລບົກຽ່ວກບັບກຸຄນົນ ັນ້ໃຫແ້ກຫ່ອ້ງການ

ເຄຣດດິຜ ບ້ ລິໂພກ; ແລະ (c) ດ  າເນນີການບາງຢາ່ງທ່ີຕອ້ງມຂີ ັນ້ຕອນທາງກດົໝາຍ ຫ ຼື ກະບວນການຍດຸຕທິມັຕາມທ່ີ

ບ ົ່ງໄວ ້ໃນ ກດົໝາຍຣຖັບານກາງ, ລວມເຖງິ ການໄດສ້ດິໃນການຄອບຄອງຊບັສນິ, ການຍ ດ ອະສງັຫາລິມະຊບັ, 

ການຍ ດຊບັຕາມຄ  າສ ັງ່ສານ/ການຍ ດຊບັສນິ, ການຟ້ອງຮອ້ງຄະດ,ີ ຊ ່ ງຈະເປັນສາເຫດເຮັດໃຫບ້ກຸຄນົຖຼືກໝາຍສານ

ຍ ດເອົາຊບັສນິ, ແລະຖຼືກອາຍດັຄາ່ຈາ້ງ. ECA ບ ່ ລວມເຖງິສດິໃນການຄອບຄອງຊບັສນິໃດໆ ທ່ີທາງໂຮງໝ ມສີດິທ່ີ

ຈະອາ້ງເອົາພາຍໃຕກ້ດົໝາຍຂອງຣຖັ ຊ ່ ງໄດຈ້າກການພິພາກສາຕດັສນິ, ການຕກົລງົຊ  າລະເງນິ ຫ ຼື ການຕ ່ ຮອງໜ້ີ

ສນິທ່ີເປັນໜ້ີກບັບກຸຄນົ (ຫ ຼື ຕວົແທນຂອງບກຸຄນົ) ເນຼື່ອງຈາກເປັນຜນົມາຈາກການບາດເຈັບສວ່ນຕວົຊ ່ ງໄດ້

ຮບັການເບິ່ ງແຍງ ຮກັສາຈາກໂຮງໝ .   

  

ນະໂຍບາຍການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິ:  

ນະໂຍບາຍທ່ີຈດັຕ ັງ້ຂ ນ້ໂດຍ LLUMC ເພຼື່ ອເປັນ ຂ ກ້  ານດົສ  າລບັການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິໃຫແ້ກບ່ນັດາຄນົເຈບັ

ທ່ີມສີດິເໝາະສມົ ຊ ່ ງມຄີວາມຈ  າເປັນທ່ີຕອ້ງໄດຮ້ບັການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິ, ໂດຍສະເພາະແມນ່ໂຄງການ 

LLUMC FAP.  

 

ປະມວນກດົໝາຍພາສອີາກອນ ມາດຕາ (Internal Revenue Code) 501(r):  

ລວມເຖງິ ກດົລະບຽບທ່ີນ  າໃຊກ້ບັບນັດາໂຮງໝ ການກສຸນົ. 

 

ການເບິ່ ງແຍງທ່ີຈ  າເປັນທາງການແພດ:  

 ການບ ລິການເບິ່ ງແຍງສຂຸະພາບຕາມທ່ີນຍິາມໄວໂ້ດຍກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍສະຫວດັດກີານ ແລະສະຖາບນັຂອງ          

ຣຖັຄາລິຟ ເນັຽ (California Welfare & Institutions Code) §14059.5.  ການບ ລິການທ່ີຈ  າເປັນທາງການແພດ 

ຫ ຼື ມຄີວາມຈ  າເປັນໃນທາງການແພດ ແມນ່ໃນກ ລະນເີມ ຼື່ອມເີຫດຜນົສມົຄວນ ແລະຈ  າເປັນເພຼື່ ອປກົປ້ອງ ຊວີດິ, ເພຼື່ ອ

ປ້ອງກນັການເຈບັທ່ີສ  າຄນັ ຫ ຼື ປ້ອງກນັຄວາມພິການທ່ີສ  າຄນັ, ຫ ຼື ເພຼື່ ອບນັເທົາຄວາມເຈບັປວດຮນຸແຮງ.” ການ  ບ ລິ



ປະເພດ:       ການເງນິ                     ລະຫດັ:   C-55      

    
ຫວົຂ :້ ການຮຽກເກບັເງນິ ແລະການທວງໜ້ີ                              ໜາ້:   6 ຈາກ 6 

   
_____________________________________________________________________________   

 

ການທ່ີບ ່ ລວມຢ ໃ່ນຄ  າອະທິບາຍນີ ້ໄດແ້ກ ່ການບ ລິການສະເພາະຊ ່ ງສາມາດບ  າບດັຮກັສາໄດຢ້າ່ງມປີະສດິທິພາບໃນ

ທາງການແພດດວ້ຍວທີິການອຼື່ ນ. ຍກົຕວົຢາ່ງ ແມນ່: 1) ການບ ລິການດາ້ນຄວາມງາມ ແລະ/ຫ ຼື ການຜາ່ຕດັເສມີ

ຄວາມງາມ; 2) ການບ ລິການເຮັດໝນັ; 3) ການແກໄ້ຂສາຍຕາ; 4) ການບ  າບດັຮກັສາດວ້ຍລງັສໂີປຣຕອນ; 5) 

ການຮກັສາໂດຍໃຊຫຸ້ນ່ຍນົຊວ່ຍ; 6) ອປຸະກອນເສມີຮາ່ງກາຍ/  ອປຸະກອນທຽມ;  7) ການຖຼືພາແທນ; ຫ ຼື 8) ການ

ບ ລິການອຼື່ ນໆ ທ່ີເຮັດເພຼື່ ອຄວາມສະດວກ ແລະ/ຫ ຼື ຄວາມສະບາຍຂອງຄນົເຈບັເປັນຫ ກັ. 

 

ບດົສະຫ ຸບໃນພາສາທ່ີເຂ້ົາໃຈງາ່ຍ:  

ບດົສະຫ ຸບຂອງນະໂຍບາຍການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິ ຊ ່ ງອາ່ນງາ່ຍ, ເຂ້ົາໃຈງາ່ຍ ແລະນ  າໃຊງ້າ່ຍ. 

 

ເອກະສານອາ້ງອງີດາ້ນນະໂຍບາຍ 

ການເບິ່ ງແຍງເພຼື່ ອການກສຸນົ/ການຊ  າລະເງນິແບບຫ ຸດລາຄາ (Charity Care/Discount Payment) (C-22)  

 

 

ຜ ອ້ະນມຸດັ:  ຄະນະຜ ນ້  າບ ລິຫານຂອງໂຮງໝ ,  ຄະນະຜ ບ້ ລິຫານຂອງ LLUMC,  ຜ ບ້ ລິຫານສ ງສດຸຂອງ LLUMC,        

ຮອງປະທານອາວໂຸສດາ້ນການເງນິຂອງ LLUMC, Carolyn Marovitch 
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