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ຈດຸປະສງົ: 

 

ຈດຸປະສງົຂອງນະໂຍບາຍນີແ້ມນ່ເພຼື່ ອອະທິບາຍເກນມາດຕະຖານຊ ່ ງຈະຖຼືກນ  າໃຊໂ້ດຍ Loma Linda University 

Children’s Hospital (LLUCH) ເພຼື່ ອໃຫເ້ປັນໄປຕາມ ຂ ກ້  ານດົທ່ີບ ົ່ງໄວໃ້ນກດົໝາຍຂອງຣຖັ ແລະຣຖັບານກາງ, ລວມເຖງິ 

ມາດຕາ 501(r) ຂອງປະມວນກດົໝາຍພາສອີາກອນ (Internal Revenue Code, IRC) ຂອງປີ 1986, ສະບບັແກໄ້ຂ, 

ແລະກດົຂ ບ້ງັຄບັໃນນ ັນ້ ແລະກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍນະໂຍບາຍການກ  ານດົລາຄາທ່ີເປັນທມັຂອງໂຮງໝ ໃນຄາລຟິ ເນັຽ (California 

Hospital Fair Pricing Policies Act). 
 

ບນັດາໂຮງໝ ທ່ີບ ລກິານເບິ່ ງແຍງສກຸເສນີໃນຣຖັຄາລິຟ ເນັຽຕອ້ງປະຕບິດັຕາມນະໂຍບາຍ ແລະແນວທາງປະຕິບດັຊ ່ ງສອດຄອ່ງ

ກບັກດົໝາຍຂອງຣຖັຄາລິຟ ເນັຽ ແລະ IRC ມາດຕາ 501(r), ລວມເຖງິ ຂ ກ້  ານດົຕາ່ງໆ ສ  າລບັນະໂຍບາຍທ່ີເປັນລາຍລກັອກັ

ສອນ ຊ ່ ງລະບເຸຖງິ ການຫ ຸດລາຄາ ແລະການເບິ່ ງແຍງເພຼື່ ອການກສຸນົໃຫແ້ກບ່ນັດາຄນົເຈບັທ່ີມຄີນຸສມົບດັເໝາະສມົດາ້ນການ

ເງນິ. ນະໂຍບາຍນີມ້ເີຈດຕະນາເພຼື່ ອສະໜອງຕອບຕ ່ ຂ ບ້ງັຄບັທາງກດົໝາຍຕາ່ງໆ ແລະໃຫກ້ານເບິ່ ງແຍງເພຼື່ ອການກສຸນົ ແລະ

ຫ ຸດລາຄາໃຫແ້ກບ່ນັດາຄນົເຈບັທ່ີມເີງ ຼື່ອນໄຂເໝາະສມົດາ້ນການເງນິ ພາຍໃຕເ້ງ ຼື່ອນໄຂ ແລະຂ ກ້  ານດົຂອງນະໂຍບາຍຊວ່ຍເຫ ຼືອ

ດາ້ນການເງນິ (Financial Assistance Policy, FAP) ຂອງ LLUCH  
 

ຂອບເຂດຂອງນະໂຍບາຍ: 

ນະໂຍບາຍນີກ້ຽ່ວຂອ້ງກບັການຊວ່ຍເຫ ຼືອດາ້ນການເງນິຊ ່ ງຈດັຫາໃຫແ້ກບ່ນັດາຄນົເຈບັໂດຍ LLUCH ສ  າລບັການບ ລກິານ

ຕາ່ງໆ ທ່ີຈ  າເປັນໃນທາງການແພດ. ຄ  າຮອ້ງຂ ທງັໝດົສ  າລບັການຊວ່ຍເຫ ຼືອດາ້ນການເງນິຈາກຄນົເຈບັ, ຄອບຄວົຂອງຄນົເຈບັ, 

ແພດໝ  ຫ ຼື ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີໂຮງໝ  ຄວນຖຼືກຈດັການແກໄ້ຂໂດຍສອດຄອ່ງກບັນະໂຍບາຍນີ.້ ນະໂຍບາຍນີນ້  າໃຊບ້ ່ ໄດກ້ບັການ       

ບ ລກິານຂອງແພດທ່ີເຮັດໃຫທ່ີ້ LLUCH. ແພດສກຸເສນີບ ່ ແມນ່ລກູຈາ້ງຂອງ LLUCH ແລະໄດນ້  າເອົານະໂຍບາຍອກີສະບບັ

ໜ ່ ງແຍກຕາ່ງຫາກມາໃຊ ້ຊ ່ ງໃຫສ້ວ່ນຫ ຸດລາຄາແກຄ່ນົເຈບັທ່ີບ ່ ມປີະກນັພຍັ ຫ ຼື ຄນົເຈບັທ່ີມຄີາ່ໃຊຈ້າ່ຍທາງການແພດສງູ.       
(ລາຍຊຼື່ ຂອງຜູໃ້ຫບ້ ລິການທ່ີບ ່ ຢູພ່າຍໃຕໂ້ຄງການ LLUCH FAP ສາມາດເບິ່ ງໄດທ່ີ້ເວັບໄຊ  

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

ຫ ກັປດັຊະຍາ:  

ໃນຖານະເປັນອງົການທ່ີຕ ັງ້ຢູເ່ທີງພຼື້ນຖານຄວາມສດັທາ, LLUCH ພະຍາຍາມທ່ີຈະສະໜອງຕອບຕ ່ ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການ

ເບິ່ ງແຍງສຂຸະພາບຂອງຄນົເຈບັໃນເຂດພຼື້ນທ່ີໃຫບ້ ລກິານຂອງຕນົ.  ພາລະໜາ້ທ່ີຂອງ LLUCH ແມນ່ “ເພຼື່ ອສຼືບຕ ່ ການ  

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

ບ  າບດັຮກັສາຂອງອງົພະເຢຊູ ແລະເພຼື່ ອເຮັດໃຫມ້ະນດຸສມົບນູ.” ພາລະໜາ້ທ່ີຂອງ LLUCH ແມນ່ໄດສ້ະແດງອອກໃຫ້

ເຫັນຢາ່ງຈະແຈງ້ຜາ່ນໂຄງການ FAP. ຄວາມຮບັຜິດຊອບທ  າອດິແລະສງູສດຸຂອງ LLUCH ແມນ່ການເບິ່ ງວາ່ ຄນົເຈບັ

ທງັຫ າຍໄດຮ້ບັການເບິ່ ງແຍງຮກັສາທາງການແພດດວ້ຍຄວາມເມດຕາ, ຢາ່ງກງົຕ ່ ເວລາ, ແລະເໝາະສມົ ໂດຍຄ  ານ ງເຖງິ

ຄວາມເປັນສວ່ນຕວົ, ກຽດສກັສ,ີ ແລະຄວາມຍນິຍອມຂອງຄນົເຈບັ  

 

LLUCH ໃຫບ້ ລິການດາ້ນໂຮງໝ ຢາ່ງສະໝ  າ່ສະເໝີແກຄ່ນົເຈບັທ່ີອາໄສຢູໃ່ນເຂດທອ້ງຖິ່ນ ແລະອອ້ມຮອບເຂດ Loma 

Linda. ໃນຖານະເປັນມະຫາວທິະຍາໄລດາ້ນການສອນທ່ີສ  າຄນັ ແລະເປັນໂຮງໝ ຂ ັນ້ສາມ, ນອກຈາກນີ ້LLUCH ຍງັຮບັໃຊ້

ໃນຖານະເປັນແຫ ງ່ຊວ່ຍເຫ ຼືອລະດບັພມູພີາກ, ໃຫກ້ານເບິ່ ງແຍງຮກັສາສ  າລບັຄນົເຈບັທ່ີມຄີວາມຕອ້ງການຊບັຊອ້ນ ແລະຍອມຮບັ

ການສ ົ່ງຕວົຄນົເຈບັຈາກໂຮງໝ ຫ າຍແຫງ່ອຼື່ ນໆ ຢູສ່ະເໝີ. LLUCH ຍງັສະເໜີໂຄງການການປ່ິນປວົທ່ີຕອ້ງໃຊຄ້ວາມຊ  າ

ນານສງູພິເສດຫ າຍໂຄງການ, ຊ ່ ງບາງໂຄງການມລີກັສະນະສະເພາະພິເສດ. ເພຼື່ ອຊວ່ຍສະໜອງຕອບຕ ່ ຄວາມຕອ້ງການຂອງຄນົ

ເຈບັ, LLUCH ມຸງ່ໝ ັນ້ໃນການຈດັຫາການເຂົ້າເຖງິໂຄງການຊວ່ຍເຫ ຼືອດາ້ນການເງນິເມ ຼື່ອຄນົເຈບັບ ່ ມປີະກນັພຍັ ຫ ຼື ມປີະກນັ

ພຍັໜອ້ຍ ແລະອາດຕອ້ງການຄວາມຊວ່ຍເຫ ຼືອໃນການຊວ່ຍຈາ່ຍຄາ່ປ່ິນປວົຈາກໂຮງໝ ຂອງເຂົາເຈົາ້. ໂຄງການເຫ ົ່ ານີ ້ລວມເຖງິ  

ໂຄງການຕາ່ງໆ ທ່ີຣຖັບານໃຫທ້ ນສະໜບັສະໜນູ, ການເບິ່ ງແຍງເພຼື່ ອການກສຸນົ ແລະການເບິ່ ງແຍງເພຼື່ ອການກສຸນົປະເພດ  

ຊ  າລະເງນິແບບຫ ຸດລາຄາ ຕາມທ່ີອະທິບາຍໄວໃ້ນບອ່ນນີ.້   

ໂດຍສອດຄອ່ງກບັກດົຂ ບ້ງັຄບັຂອງກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການປ່ິນປວົທາງການແພດ ແລະການອອກລກູແບບສກຸເສນີຂອງຣຖັບານ

ກາງ (Federal Emergency Medical Treatment and Labor Act, EMTALA), LLUCH ແມນ່ຖຼືກຫາ້ມຈາກການ

ເຂົ້າພວົພນັໃນການກະທ  າໃດໆ ທ່ີເປັນຫາ້ນປາມບກຸຄນົຈາກການຊອກຫາການປ່ິນປວົສກຸເສນີ, ເຊ່ັນ ການ ຮຽກ ຮອ້ງວາ່ໃນ 

ພະແນກສກຸເສນີຄນົເຈບັຕອ້ງຈາ່ຍເງນິກອ່ນທ່ີຈະໄດຮ້ບັການປ່ິນປວົຄວາມເຈບັປ່ວຍໃນທາງການແພດແບບສກຸເສນີ ຫ ຼື ໂດຍ

ການອະນຍຸາດໃຫມ້ກີານເກບັໜ້ີ ຊ ່ ງເປັນການແຊກແຊງຂ ກ້  ານດົຂອງການເບິ່ ງແຍງຮກັສາທາງການແພດແບບສກຸເສນີ, ໂດຍ

ປາດສະຈາກການຈ  າແນກບກຸຄນົ.    

 

ຄວາມໝາຍຂອງຄ  າສບັ: 

ຈ  ານວນເງນິທ່ີຮຽກເກບັໂດຍທ ົ່ວໄປ (Amount Generally Billed, AGB):   

ກມົພາສກີອນກ  ານດົໃຫ ້ LLUCH ຕອ້ງຈດັຕ ັງ້ວທີິການທ່ີຄນົເຈບັທ່ີມສີດິເໝາະສມົສ  າລບັການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິຈະບ ່ ຖຼືກ

ເກບັເງນິໃນຈ  ານວນຫ າຍກວາ່ອດັຕາ AGB ສ  າລບັ ກ ລະນສີກຸເສນີ ແລະການບ ລິການທ່ີຈ  າເປັນໃນທາງການແພດອຼື່ ນໆ. ເພຼື່ ອ
ຈດຸປະສງົຂອງຂ ກ້  ານດົນີ,້ LLUCH ໄດນ້  າເອົາວທີິການສະເພາະມາໃຊຊ້ ່ ງອງີໃສອ່ດັຕາຂອງ Medicare.  

ການເບິ່ ງແຍງເພຼື່ ອການກສຸນົ:   

ການເບິ່ ງແຍງເພຼື່ ອການກສຸນົແມນ່ໝາຍເຖງິການບ ລິການໂຮງໝ ສ  າລບັຄນົເຈັບນອກໂຮງໝ  ຫ ຼື ຄນົເຈັບນອນປ່ິນປວົໃນໂຮງ
ໝ ຄນົໃດໆ ທ່ີມຄີວາມຈ  າເປັນໃນທາງການແພດ ຊ ່ ງຈດັຫາໃຫ້ແກຄ່ນົເຈັບທ່ີມລີາຍໄດຕ້  າ່ກວາ່ 200% ຂອງລະດບັຄວາມທກຸ
ຍາກທ່ີຣຖັບານກ  ານດົໄວໃ້ນປດັຈບຸນັ ແລະຜູທ່ີ້ມຄີນຸສມົບດັສອດຄອ່ງກບັຂ ກ້  ານດົທ່ີບ ົ່ງໄວໃ້ນໂຄງການ LLUCH FAP.  

ການຊ  າລະເງນິແບບຫ ຸດລາຄາສ  າລບັການເບິ່ ງແຍງເພຼື່ ອການກສຸນົບາງສວ່ນ:   
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ຫວົຂ :້ ການເບິ່ ງແຍງເພຼື່ ອການກສຸນົ/ການຊ  າລະເງນິແບບຫ ຸດລາຄາ               ໜາ້:  3 ຈາກ 18 

____________________________________________________________________________________ 
 

ການຊ  າລະເງນິແບບຫ ດລາຄາຜາ່ນໂຄງການ FAP ແມນ່ໝາຍເຖງິ ການເບິ່ ງແຍງຮກັສາເພຼື່ ອການກສຸນົບາງສວ່ນຊ ່ ງເປັນຜນົ
ມາຈາກການບ ລິການຂອງໂຮງໝ ສ  າລບັຄນົເຈບັໃນໂຮງໝ  ຫ ຼື ນອກໂຮງໝ ທ່ີມຄີວາມຈ  າເປັນທາງການແພດ ຊ ່ ງຈດັຫາໃຫແ້ກ ່
ບກຸຄນົຜູທ່ີ້ບ ່ ມປີະກນັພຍັ ຫ ຼື ຜູທ່ີ້ປະກນັພຍັຄຸມ້ຄອງຂອງເຂົາບ ່ມສີວ່ນຫ ຸດລາຄາໃຫຈ້າກອດັຕາປກົກະຕິ ແລະອດັຕາຕາມທ  ານຽມ
ຂອງ LLUCH; ແລະ 1) ປາດຖະໜາການຊວ່ຍເຫ ຼືອໃນການຊວ່ຍຈາ່ຍໃບເກບັເງນິຂອງໂຮງໝ ; 2) ມລີາຍໄດຢູ້ທ່ີ່ ຫ ຼື ຕ  າ່ກວາ່ 
350% ຂອງລະດບັຄວາມທກຸຍາກທ່ີຣຖັບານກາງກ  ານດົໄວ;້ ແລະ 3) ຜູທ່ີ້ມຄີນຸສມົບດັເໝາະສມົຊ ່ ງສອດຄອ່ງກບັຂ ກ້  ານດົທ່ີບ ົ່ງ
ໄວໃ້ນ LLUCH FAP. 

ລວມຍອດລາຄາ:   

ລວມຍອດການຄດິຄາ່ທ່ີອດັຕາເຕັມທ່ີກ  ານດົໄວຂ້ອງອງົການສ  າລບັການຈດັຫາການບ ລກິານເບິ່ ງແຍງຄນົເຈບັ ກອ່ນນ  າໃຊກ້ານຫກັ

ພາສ.ີ   

ແຜນການຊ  າລະເງນິແບບມເີງ ຼື່ອນໄຂ:  

ແຜນການຊ  າລະເງນິຕາ່ງໆ ຊ ່ ງກ  ານດົຂ ນ້ໂດຍຄນົເຈບັທ່ີມຄີນຸສມົບດັເໝາະສມົສ  າລບັການຊ  າລະແບບຫ ຸດລາຄາຜາ່ນໂຄງການ 

FAP ຈະຖຼືກຈດັປະເພດເປັນແຜນການຊ  າລະເງນິແບບມເີງ ຼື່ອນໄຂ. ແຜນການຊ  າລະເງນິແບບມເີງ ຼື່ອນໄຂຈະບ ່ຄດິດອກເບັຽ້ ຫ ຼື 
ຍອດຄາ້ງຊ  າລະທງັໝດົຈາກຄນົເຈບັ/ຜູຮ້ບັປະກນັ. ໃນກ ລະນທ່ີີ LLUCH ແລະຄນົເຈບັ/ຜູຮ້ບັປະກນັ ບ ່ສາມາດບນັລຂຸ ຕ້ກົລງົ
ເງ ຼື່ອນໄຂສ  າລບັແຜນການຊ  າລະເງນິແບບມເີງ ຼື່ອນໄຂ, ທາງໂຮງໝ ກ ຈະນ  າໃຊສ້ດູປກົກະຕິທ່ີອະທິບາຍໄວໃ້ນປະມວນກດົໝາຍວາ່
ດວ້ຍສຂຸະພາບແລະຄວາມປອດພຍັ (Health & Safety Code) ມາດຕາ 127400 (i), ເພຼື່ ອໃຫສ້າມາດຈດັຕ ັງ້ເງ ຼື່ອນໄຂ    
ສ  າລບັ “ແຜນການຊ  າລະເງນິທ່ີສມົເຫດຜນົ,” ຕາມທ່ີນຍິາມໄວໃ້ນຣຖັບນັຍດັ. 

ຄູມ່ ຼືລະດບັຄວາມທກຸຍາກທ່ີຣຖັບານກາງກ  ານດົໄວ ້(Federal Poverty Level, FPL):   

ຄູມ່ ຼື FPL ກ  ານດົເກນການມສີດິເໝາະສມົໂດຍອງີໃສລ່າຍໄດລ້ວມ ແລະຂະໜາດຂອງຄອບຄວົ ສ  າລບັສະຖານະການເບິ່ ງ
ແຍງເພຼື່ ອການກສຸນົ ແລະການຊ  າລະເງນິແບບຫ ຸດລາຄາ ຕາມທ່ີອະທິບາຍໄວໃ້ນນະໂນບາຍນີ.້ ຄູມ່ ຼື FPL ແມນ່ປບັປງຸເປັນລະ
ຍະໆ ໂດຍກະຊວງສາທາລະນະສກຸແລະປະຊາສງົເຄາະແຫງ່ສະຫະຣຖັອາເມລກິາ.    

ຈ  ານວນທ່ີຕລີາຄາຢາ່ງເປັນທມັ:  

ຈ  ານວນເງນິທ່ີກ  ານດົໄວໂ້ດຍເຈາ້ໜາ້ທ່ີລງົທະບຽນຂອງ LLUCH ຊ ່ ງສະແດງອດັຕາລາຄາຕວົຈງິທ່ີສມົເຫດຜນົທ່ີຈະຕອ້ງຈາ່ຍ
ສ  າລບັການບ ລກິານຕາ່ງໆ ທ່ີຄນົເຈບັຮບັເອົາຢທ່ີູ LLUCH. ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີລງົທະບຽນຈະພະຍາຍາມທ່ີສດຸເພຼື່ ອພດັທະນາ ແລະ 
ກ  ານດົລາຄາທ່ີເປັນທມັ; ຢາ່ງໃດກ ຕາມ, ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີລງົທະບຽນອາດບ ່ ສາມາດຄາດໝາຍໄດຢ້າ່ງຖຼືກຕອ້ງຫ າຍສ  າລບັຄາ່ບ ລິການ
ປ່ິນປວົຕວົຈງິ ຊ ່ ງຜູດ້ແູລ, ໝ ຜູປ່ິ້ນປວົ ຫ ຼື ຮກັສາຈະເປັນຄນົສ ັງ່ຕ ່ ໄປ.     

ພະແນກການບ ລກິານລະຫວາ່ງປະເທດ:   

ທກຸກ ລະນທ່ີີເປັນຊາວຕາ່ງຊາດທ່ີໄດຮ້ບັການເບິ່ ງແຍງເພຼື່ ອການກສຸນົ ຕອ້ງໄດຖ້ຼືກກວດກາຄຼືນ ແລະຮບັອະນມຸດັໂດຍຄະນະກ  າມະ

ການການກສຸນົລະຫວາ່ງປະເທດ ໂດຍສອດຄອ່ງກບັເກນງບົປະມານປະຈ  າປີຂອງມນັ (ອາ້ງອງີ ນະໂຍບາຍ ZNV-51,         

ຜນົປະໂຫຍດສ  າລບັຄນົຕ່າງຊາດ.)  ກ ລະນຕີາ່ງໆ ທ່ີໄດຮ້ບັການກວດກາຄຼືນ ແລະອະນມຸດັໂດຍຄະນະກ  າມະການນ ັນ້ແມນ່ບ ່ ມ ີ

ສດິທ່ີຈະໄດຮ້ບັການຊວ່ຍເຫ ຼືອດາ້ນການເງນິຜາ່ນໂຄງການ FAP. 

ຂ ກ້  ານດົດາ້ນການມຄີນຸສມົບດັສ  າລບັນະໂຍບາຍການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິຂອງ LLUCH:  

ໂດຍຂ ນ້ຢູກ່ບັຄນຸສມົບດັສວ່ນຕວົຂອງຄນົເຈບັ, ການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິຂອງ LLUCH ອາດຖຼືກອະນມຸດັໃຫສ້  າລບັການ

ເບິ່ ງແຍງຮກັສາເພຼື່ ອການກສຸນົ ຫ ຼື ໄດຮ້ບັການຫ ຸດລາຄາບາງສວ່ນ. ຖາ້ວາ່ ບກຸຄນົຮອ້ງຂ ເອົາການເບິ່ ງແຍງເພຼື່ ອການກສຸນົ ຫ ຼື 

ການຊ  າລະເງນິແບບຫ ຸດລາຄາ ແຕບ່ກົຜອ່ງບ ່ ໃຫຂ້ ມ້ນູທ່ີສມົເຫດຜນົແລະຈ  າເປັນສ  າລບັ LLUCH ເພຼື່ ອເຮັດການຕດັສນິໃຈ, 
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ຫວົຂ :້ ການເບິ່ ງແຍງເພຼື່ ອການກສຸນົ/ການຊ  າລະເງນິແບບຫ ຸດລາຄາ               ໜາ້:  4 ຈາກ 18 

____________________________________________________________________________________ 
 

LLUCH ອາດພິຈາລະນາເບິ່ ງຄວາມບກົຜອ່ງນ ັນ້ດວ້ຍໃນການເຮັດການຕດັສນິໃຈ. ການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິອາດຖຼືກ       

ປະຕິເສດເມ ຼື່ອຄນົເຈບັ/ບກຸຄນົທ່ີຮບັຜິດຊອບບ ່ ເຮັດໄດຕ້າມຂ ກ້  ານດົດາ້ນຄນຸສມົບດັສ  າລບັໂຄງການ FAP ຂອງ LLUCH. 

ການບ ລກິານທ່ີຈ  າເປັນໃນທາງການແພດ:  

ການຊວ່ຍເຫ ຼືອດາ້ນການເງນິພາຍໃຕນ້ະໂຍບາຍນີຈ້ະນ  າໃຊກ້ບັການບ ລກິານທ່ີຈ  າເປັນໃນທາງການ

ແພດຕາມທ່ີນຍິາມໄວໃ້ນປະມວນກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍສະຫວດັດກີານ ແລະສະຖາບນັໃນຣຖັຄາລຟິ ເນັຽ (California Welfare & 

Institutions Code) §14059.5.   ການບ ລິການແມນ່ຈ  າເປັນໃນທາງການແພດ ຫ ຼືມຄີວາມຈ  າເປັນທາງການແພດເມຼື່ອມ ີ

ເຫດຜນົສມົຄວນ ແລະຈ  າເປັນເພຼື່ ອປກົປ້ອງຊວີດິ, ເພຼື່ ອປ້ອງກນັການເຈບັປ່ວຍທ່ີສ  າຄນັ ຫ ຼື ປ້ອງກນັຄວາມພິການທ່ີສ  າຄນັ, 

ຫ ຼື ເພຼື່ ອບນັເທົາຄວາມເຈບັປວດຮນຸແຮງ. ການບ ລິການທ່ີບ ່ ລວມຢູໃ່ນຄ  າອະທິບາຍນີ ້ໄດແ້ກ ່ການບ ລິການສະເພາະຊ ່ ງສາ

ມາດບ  າບດັຮກັສາໄດຢ້າ່ງມປີະສດິທິພາບໃນທາງການແພດດວ້ຍວທີິການອຼື່ ນ. ຍກົຕວົຢາ່ງແມນ່: 1) ການບ ລິການດາ້ນ

ຄວາມງາມ ແລະ/ຫ ຼື ການຜາ່ຕດັເສມີຄວາມງາມ; 2) ການບ ລິການເຮັດໝນັ; 3) ການແກໄ້ຂສາຍຕາ; 4) ການບ  າບດັ

ຮກັສາດວ້ຍລງັສໂີປຣຕອນ; 5) ການຮກັສາໂດຍໃຊຫຸ້ນ່ຍນົຊວ່ຍ; 6) ອປຸະກອນເສມີຮາ່ງກາຍ/ອປຸະກອນທຽມ;  7) 

ການຖຼືພາແທນ; ຫ ຼື 8) ການບ ລິການອຼື່ ນໆ ທ່ີເຮັດເພຼື່ ອຄວາມສະດວກ ແລະ/ຫ ຼື ຄວາມສະບາຍຂອງຄນົເຈບັເປັນຫ ກັ.  

ຄອບຄວົຂອງຄນົເຈບັ:  ສິ່ ງຕ ່ ໄປນີຈ້ະຖຼືກນ  າໃຊກ້ບັທກຸກ ລະນພີາຍໃຕໂ້ຄງການ LLUCH FAP: 

1. ສ  າລບັບກຸຄນົທ່ີອາຍ ຸ18 ປີຂ ນ້ໄປ, ຄູສ່ມົລດົ, ຄູຄ່ອງທ່ີອາໄສຢູນ່  າກນັ, ຕາມທ່ີນຍິາມໄວໃ້ນມາດຕາ 297 ຂອງ 

ປະມວນກດົໝາຍຄອບຄວົຂອງຣຖັຄາລຟິ ເນັຽ (California Family Code), ແລະເດັກຜູຢູ້ໃ່ຕກ້ານດແູລທ່ີອາຍຸ

ຕ  າ່ກວາ່ 21 ປີ, ບ ່ ວາ່ຈະອາໄສຢູນ່  າກນັໃນເຮຼືອນ ຫ ຼືບ ່ ກ ຕາມ.   

     1.1    ຄູຄ່ອງທ່ີຢູຮ່ວ່ມກນັ: ສະຖານະການເປັນຄູຄ່ອງທ່ີຢູຮ່ວ່ມນ  າກນັຄວນຖຼືກກ  ານດົໃຫຢູ້ໃ່ນຣຖັ         

ຄາລິຟ ເນັຽ ເມ ຼື່ອບກຸຄນົທງັສອງນ ັນ້ຍຼື່ ນຄ  າຮອ້ງເລຼື່ ອງການປະກາດເປັນຄູຄ່ອງທ່ີອາໄສຢູນ່  າກນັ   

(Declaration of Domestic Partnership) ຕ ່ ເລຂາທິການຣຖັ ໂດຍສອດຄອ່ງຕາມພາກສວ່ນນີ,້ 

ໃນເວລາທ່ີຍຼື່ ນເລຼື່ ອງ, ຕອ້ງເຮັດໃຫໄ້ດຕ້າມຂ ກ້  ານດົຕ ່ ໄປນີ:້   

a. ທງັສອງຄນົມບີອ່ນຢູອ່າໄສຮວ່ມກນັ. 

b. ທງັສອງຄນົນ ັນ້ແມນ່ບ ່ ມຜີ ູໃ້ດທ່ີແຕງ່ງານກບັຜູອ້ຼື່ ນ ຫ ຼື ເປັນຄູຄ່ອງໃນເຮຼືອນອຼື່ ນກບັບກຸຄນົອຼື່ ນ 

ຊ ່ ງຍງັບ ່ ໄດຍ້ດຸຕລິງົ, ສິນ້ສດຸລງົ, ຫ ຼື ຖຼືກຕດັສນິເປັນໂມຄະ.    

c. ທງັສອງຄນົນ ັນ້ບ ່ ມຄີວາມສ  າພນັໂດຍທາງສາຍເລຼືອດ ໃນລກັສະນະທ່ີຈະກດີກນັພວກເຂົາຈາກ

ການແຕງ່ງານກນັໃນຣຖັນີ.້ 

d. ທງັສອງຄນົມອີາຍຢຸາ່ງໜອ້ຍ 18 ປີ. 

e.  ຂ ໃ້ດໜ ່ ງຕ ່ ໄປນີ:້   
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1)   ທງັສອງຄນົແມນ່ຄນົເພດດຽວກນັ 

2)   ຄນົໜ ່ ງ ຫ ຼື ທງັສອງຄນົມເີງ ຼື່ອນໄຂກງົຕາມເກນການມສີດິເໝາະສມົ ພາຍໃຕ ້    

ບດົທີສອງຂອງກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍຄວາມໝັນ້ຄງົທາງສງັຄມົ (Social Security 

Act) ຕາມທ່ີນຍິາມໄວໃ້ນ 42 U.S.C. ມາດຕາ 402(a) ສ  າລບັຜນົປະໂຫຍດ   

ປະກນັພຍັຜູສ້ງູອາຍ ຸຫ ຼື ບດົທີສບິຫຂົອງກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍຄວາມໝັງ້ຄງົທາງສງັຄມົ 

(Title XVI of the Social Security Act) ຕາມທ່ີນຍິາມໄວໃ້ນ 42 

U.S.C. ມາດຕາ 1381 ສ  າລບັບກຸຄນົທ່ີມອີາຍຫຸ າຍ.  ໂດຍບ ່ຄ  ານ ງເຖງິ     ຂ ້

ກ  ານດົອຼື່ ນໃດຂອງມາດຕານີ,້ ບກຸຄນົທ່ີເປັນເພດກງົຂາ້ມກນັບ ່ສາມາດຈດັຕ ັງ້      

ສະຖານະການເປັນຄູຄ່ອງທ່ີຢູຮ່ວ່ມກນັໄດ ້ເວັນ້ແຕວ່າ່ ຄນົໜ ່ ງ ຫ ຼື ທງັສອງຄນົມ ີ

ອາຍຫຸ າຍກວາ່ 62 ປີ.  

   f. ທງັສອງຄນົມຄີວາມສາມາດໃນການໃຫຄ້ວາມຍນິຍອມສ  າລບັການເປັນຄູຄ່ອງຢູຮ່ວ່ມກນັໃນ
ເຮຼືອນ. 

2. ສ  າລບັບກຸຄນົທ່ີອາຍຕຸ  າ່ກວາ່ 18 ປີ, ພ ່ ແມ,່ ຍາດຜູດ້ແູລ ແລະເດັກອຼື່ ນໆ ທ່ີມອີາຍຕຸ  າ່ກວາ່ 21 ປີຂອງພ ່ ແມ ່ຫ ຼື 
ຍາດຜູດ້ແູລ.   

A. ຄວາມຮບັຜິດຊອບທົ່ວໄປຂອງຄນົເຈບັ 

1. ມຄີວາມຈງິໃຈ: ຄນົເຈບັຕອ້ງຈງິໃຈ ແລະພອ້ມໃຫຂ້ ມ້ນູໃນເວລາທ່ີຖຼືກຮຽກຮອ້ງໂດຍ LLUCH ໃນຖານະ

ເປັນສວ່ນໜ ່ ງຂອງຂ ັນ້ຕອນການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິ. ຄນົເຈບັຈ  າຕອ້ງໃຫເ້ອກະສານທ່ີຖຼືກຕອ້ງ ແລະຈງິ

ແທ ້ຊ ່ ງຈ  າເປັນຢາ່ງສມົເຫດຜນົສ  າລບັການຄຸມ້ຄອງການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິຜາ່ນໂຄງການຊວ່ຍເຫ ຼືອໃດໆ 

ຂອງຣຖັບານ ຫ ຼື ຜາ່ນໂຄງການ LLUCH FAP. ສະແດງໃຫເ້ຫັນຢາ່ງຈງິໃຈ ແລະຕອ້ງເປີດເຜີຍຢາ່ງ      

ຄບົຖວ້ນສມົບນູກຽ່ວກບັຂ ມ້ນູ ແລະ/ຫ ຼື ເອກະສານທ່ີຖຼືກຮຽກຮອ້ງເອົາ. 

2. ເຂົ້າຮວ່ມຢາ່ງກະຕຼືລຼືລ ົນ້ ແລະສ  າເລັດການກວດກ ັນ່ຕອງດາ້ນການເງນິ: ຄນົເຈບັທ່ີບ ່ ມປີະກນັພຍັທກຸຄນົ ແລະ

ບນັດາຜູທ່ີ້ຮອ້ງຂ ເອົາການຊວ່ຍເຫ ຼືອດາ້ນການເງນິຈະຖຼືກຮຽກຮອ້ງໃຫເ້ຮັດສ  າເລັດຕາມໂຄງການ FAP. ກອ່ນ

ອອກຈາກ LLUCH, ຄນົເຈບັຄວນພິສດູຢ ັງ້ຢຼືນວາ່ ຂ ມ້ນູ ຫ ຼື ເອກະສານເພ່ີມເຕມີຫຍງັແດທ່ີ່ຄນົເຈບັຕອ້ງໄດ້

ສ ົ່ງໃຫແ້ກ ່LLUCH. ຄນົເຈບັຕອ້ງຮບັຜິດຊອບໃນການເຮັດໃຫເ້ຂົ້າໃຈ ແລະປະຕິບດັຕາມໃນການຍຼື່ ນ    

ເອກະສານຕາມກ  ານດົວນັຂອງ LLUCH ຫ ຼືຂອງໂຄງການຊວ່ຍເຫ ຼືອດາ້ນການເງນິອຼື່ ນໆ. 

3. ຊ  າລະເງນິຈາກຖງົຕນົເອງໃນສວ່ນໃດໆ ຫ ຼື ທງັໝດົເມ ຼື່ອຮອດກ  ານດົຈາ່ຍ:  ຄນົເຈບັຄວນຄາດໝາຍ ແລະ

ຈະຕອ້ງຈາ່ຍຈ  ານວນໃດໆ ຫ ຼື ຈ  ານວນທງັໝດົທ່ີຄບົກ  ານດົຊ  າລະ ໃນເວລາຮບັການບ ລິການ. ຈ  ານວນທ່ີຕອ້ງ

ຈາ່ຍຕາມກ  ານດົນ ັນ້ ລວມເຖງິ, ແຕບ່ ່ ຈ  າກດັແຕ:່  

3.1 ຄາ່ຈາ່ຍຮວ່ມ 

3.2 ຄາ່ຈາ່ຍສວ່ນທ  າອດິທ່ີຕອ້ງຈາ່ຍເອງ 
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3.3 ຄາ່ມດັຈ  າ 

3.4 ຈ  ານວນສວ່ນຮວ່ມຈາ່ຍຂອງ Medi-Cal/Medicaid  

3.5 ຈ  ານວນທ່ີຕລີາຄາຢາ່ງເປັນທມັ 

4. ແບງ່ປນັຄວາມຮບັຜິດຊອບສ  າລບັການເບິ່ ງແຍງຮກັສາຂອງໂຮງໝ : ຄນົເຈບັແຕລ່ະຄນົມຄີວາມຮບັຜິດຊອບ 

ສ  າລບັການເບິ່ ງແຍງຮກັສາໃນໂຮງໝ ທ່ີເຂົາເຈົາ້ໄດຮ້ບັ. ອນັນີລ້ວມເຖງິ ການຕດິຕາມຂ ເອົາຢາຕາມໃບສ ັງ່

ແພດ ຫ ຼື ການເບິ່ ງແຍງຮກັສາອຼື່ ນໆ ຫ ງັຈາກອອກຈາກໂຮງໝ . ນອກຈາກນີ ້ຄນົເຈບັຍງັມຄີວາມຮບັຜິດຊອບ

ໃນການຮບັປະກນັວາ່ ການຈດັການຊ  າລະເງນິຈາກບນັຊຂີອງຄນົເຈບັນ ັນ້ເຮັດໄດສ້  າເລັດຄບົຖວ້ນ. ຄນົເຈບັແຕ່

ລະຄນົ ຫ ຼື ຕວົແທນຄອບຄວົຂອງເຂົາເຈົາ້ຈ  າເປັນຕອ້ງໃຫຄ້ວາມຮວ່ມມ ຼື ແລະສຼື່ ສານກບັເຈົາ້ນາ້ທ່ີຂອງ 

LLUCH ໃນລະຫວາ່ງ ແລະ ຫ ງັຈາກໄດຮ້ບັການບ ລກິານ. 

 

B. ຂ ັນ້ຕອນແລະຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງໂຮງໝ  

1. ການມສີດິເໝາະສມົພາຍໃຕໂ້ຄງການ LLUCH FAP ແມນ່ຈດັຕຽມໄວສ້  າລບັຄນົເຈບັໃດໆ ທ່ີລາຍໄດ ້

ຄອບຄວົຂອງເຂົາຕ  າ່ກວາ່ 350% ຂອງລະດບັຄວາມທກຸຍາກທ່ີຣຖັບານກາງກ  ານດົໄວໃ້ນປດັຈບຸນັ, ຖາ້ວາ່ບ ່ ມ ີ

ປະກນັພຍັຝາ່ຍທ່ີສາມຄຸມ້ຄອງ ຫ ຼື, ຖາ້ວາ່ ຮບັການຄຸມ້ຄອງຈາກປະກນັພຍັຝາ່ຍທີສາມແຕປ່ະກນັບ ່ ສາມາດ 

ຊ  າລະເຕັມຈ  ານວນໄດ.້ 

2. ໂຄງການ LLUCH FAP ນ  າໃຊໃ້ບສະໝກັແບບຮວມສະບບັດຽວສ  າລບັຄນົເຈບັ ສ  າລບັທງັການເບິ່ ງແຍງ

ເພຼື່ ອການກສຸນົແບບເຕັມສວ່ນ ແລະການຊ  າລະເງນິແບບຫ ູດລາຄາ. ຂ ັນ້ຕອນການສະໝກັແມນ່ມຮີບູ

ແບບທ່ີໃຫໂ້ອກາດແກຜູ່ສ້ະໝກັແຕລ່ະຄນົໃນການໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິສດູສດຸ ໃນ

ສິ່ ງທ່ີເຂົາເຈົາ້ມສີດິເໝາະສມົທ່ີຈະໄດຮ້ບັ. ໃບສະໝກັການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິ (Financial Assistance 

Application, FAA) ໃຫຂ້ ມ້ນູທ່ີຈ  າເປັນຂອງຄນົເຈບັເພຼື່ ອການພິຈາລະນາຕດັສນິຄນຸສມົບດັເໝາະສມົຂອງ  

ຄນົເຈບັໂດຍໂຮງໝ  ແລະຂ ມ້ນູດ ັງ່ກາ່ວຈະຖຼືກນ  າໃຊເ້ພຼື່ ອໃຫຄ້ນົເຈບັ ຫ ຼື ຕວົແທນຄອບຄວົທ່ີມຄີນຸສມົບດັ    

ເໝາະສມົທ່ີຈະໄດຮ້ບັການຄຸມ້ຄອງສງູສດຸຊ ່ ງມໃີຫຜ້າ່ນໂຄງການຕາ່ງໆ ຂອງຣຖັບານ ແລະ/ຫ ຼື ພາຍໃຕ ້ 

ໂຄງການ LLUCH FAP. 

3. ຄນົເຈບັທ່ີມເີງ ຼື່ອນໄຂເໝາະສມົອາດມຄີນຸສມົບດັ ແລະສາມາດສະໝກັຂ ຮບັ LLUCH FAP ໄດໂ້ດຍການ

ປະຕບິດັຕາມຄ  າແນະນ  າໃນການສະໝກັ ແລະພະຍາຍາມຢາ່ງສມົເຫດຜນົທກຸຄ ັງ້ໃນການໃຫເ້ອກະສານ ແລະ

ຂ ມ້ນູດາ້ນຜນົປະໂຫຍດສຂຸະພາບແກ ່LLUCH ເພຼື່ ອຊວ່ຍໃຫ ້LLUCH ສາມາດພິຈາລະນາຕດັສນິ    

ຄນຸສມົບດັຂອງຄນົເຈບັເພຼື່ ອຮບັການຄຸມ້ຄອງພາຍໃຕໂ້ຄງການທ່ີເໝາະສມົໄດ.້ ການມແີຕຄ່ນຸສມົບດັເໝາະສມົ

ພຽງລ  າພງັນ ັນ້ບ ່ ແມນ່ການມສີດິທ່ີຈະມຄີນຸສມົບດັພາຍໃຕໂ້ຄງການ LLUCH FAP. LLUCH ຕອ້ງ    
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ດ  າເນນີການຕາມຂ ັນ້ຕອນການປະເມນີຜນົຜູສ້ະໝກັ ແລະພິຈາລະນາຕດັສນິການມຄີນຸສມົບດັ ກອ່ນທ່ີຈະ  

ອະນຍຸາດໃຫກ້ານເບິ່ ງແຍງຮກັສາເພຼື່ ອການກສຸນົເຕັມສວ່ນ ຫ ຼື ການຊ  າລະເງນິແບບມສີວ່ນຫ ຸດລາຄາ.   

4. ໂຄງການ LLUCH FAP ເພ່ິງພາການຮວ່ມມ ຼືກນັຂອງຄນົເຈບັທ່ີມເີງ ຼື່ອນໄຂໄດຮ້ບັການຊວ່ຍເຫ ຼືອບາງສວ່ນ 

ຫ ຼື ເຕັມສວ່ນ. ເພຼື່ ອອ  ານວຍຄວາມສະດວກໃນການໄດຮ້ບັຂ ມ້ນູດາ້ນການເງນິຂອງຄນົເຈບັທ່ີຖຼືກຕອ້ງແລະກງົ

ເວລາ, LLUCH ຈະນ  າໃຊໃ້ບສະໝກັ FAA. ຄນົເຈບັທກຸຄນົທ່ີສະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ບ ່ ມປີະກນັພຍັຄຸມ້ຄອງ

ຈາກບ ລສິດັປະກນັພຍັຝາ່ຍທີສາມຈະໄດຮ້ບັການໂອກາດໃນການປະກອບການສະໝກັ FAA ໃຫສ້  າເລັດ.  

5. ຄນົເຈບັທ່ີບ ່ ມປີະກນັພຍັຈະໄດຮ້ບັຂ ມ້ນູ, ການຊວ່ຍເຫ ຼືອ ແລະການສ ົ່ງຕ ່ ໄປຫາໂຄງການອຼື່ ນໆ ທ່ີຣຖັບານເປັນ

ຜູໃ້ຫທ້ ນສະໜບັສະໜນູ ສ  າລບັສິ່ ງທ່ີເຂົາເຈົາ້ອາດມເີງ ຼື່ອນໄຂໄດຮ້ບັ, ແລະໃຫຂ້ ມ້ນູກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງຂອງ

ປະກນັພຍັຜາ່ນ Covered California. ຄນົເຈບັທ່ີບ ່ ມປີະກນັພຍັຍງັຈະໄດຮ້ບັຂ ມ້ນູຕິດຕ ່ ສ  າລບັໂຄງການ

ຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງກດົໝາຍສ  າລບັຜູບ້ ລິໂພກໃນທອ້ງຖິ່ນ ຊ ່ ງອາດຊວ່ຍເຫ ຼືອຄນົເຈບັທ່ີບ ່ ມປີະກນັພຍັໃນການຂ ເອົາ

ການຄຸມ້ຄອງ.     

6. ຄນົເຈບັທ່ີມປີະກນັພຍັມນູຄາ່ໜອ້ຍ ຊ ່ ງເປັນຜູມ້ລີາຍໄດຕ້  າ່ກວາ່ 350% ຂອງລະດບັຄວາມທກຸຍາກທ່ີຣຖັບານ

ກາງກ  ານດົໄວ ້ແລະຜູທ່ີ້ມໜ້ີີສວ່ນຕວົຫ ງັຈາກທ່ີປະກນັພຍັໄດຈ້າ່ຍໃຫແ້ລວ້ ກ ອາດມສີດິເໝາະສມົທ່ີຈະໄດຮ້ບັ

ການຊວ່ຍເຫ ຼືອດາ້ນການເງນິ. ຄນົເຈບັໃດໆ ທ່ີຮອ້ງຂ ເອົາການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິຈະຖຼືກຂ ໃຫປ້ະກອບ 

ໃບສະໝກັ FAA.  

7. ໃບສະໝກັ FAA ຄວນມຂີ ມ້ນູຄບົຖວ້ນສມົບນູທນັທີທ່ີມຂີ ບ້ ົ່ງຊີວ້າ່ ຄນົເຈບັອາດຈ  າເປັນຕອ້ງໄດຮ້ບັການຊວ່ຍ

ເຫ ຼືອດາ້ນການເງນິ. ຟອມໃບສະໝກັອາດປະກອບໃຫສ້  າເລັດກອ່ນທ່ີຈະຮບັບ ລິການ, ໃນລະຫວາ່ງຄນົເຈບັ

ນອນໂຮງໝ , ຫ ຼື ຫ ງັຈາກໄດຮ້ບັການບ ລກິານ ແລະຄນົເຈບັໄດອ້ອກຈາກໂຮງໝ ແລວ້.   

8. ຄວາມສມົບນູຄບົຖວ້ນຂອງຟອມ FAA ຊວ່ຍໃຫ:້ 

8.1 ຂ ມ້ນູທ່ີຈ  າເປັນສ  າລບັ LLUCH ໃນການພິຈາລະນາຕດັສນິວາ່ ຄນົເຈບັມລີາຍໄດພ້ຽງພ ທ່ີຈະຈາ່ຍ

ຄາ່ບ ລິການ ຫ ຼືບ ່ ; 

8.2 ເອກະສານທ່ີເປັນປະໂຫຍດໃນການຊວ່ຍພິຈາລະນາຕດັສນິການມຄີນຸສມົບດັເໝາະສມົສ  າລບັການ

ຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິ; ແລະ  

8.3 ເປັນວທີິການກວດສອບໃນການບນັທ ກພນັທະຜກູພນັຂອງ LLUCH ໃນການໃຫກ້ານຊວ່ຍເຫ ຼືອ

ດາ້ນການເງນິ. 

9. ຢາ່ງໃດກ ຕາມ, ຟອມ FAA ທ່ີປະກອບຄບົຖວ້ນແລວ້ຈະບ ່ ຈ  າເປັນ ຖາ້ວາ່ LLUCH, ພາຍໃຕກ້ານ        

ພິຈາລະນາຂອງມນັແຕພ່ຽງຜູດ້ຽວ, ຕດັສນິວາ່ ເຂົາເຈົາ້ມຂີ ມ້ນູດາ້ນການເງນິຂອງຄນົເຈບັພຽງພ ແລວ້ທ່ີຈະເຮັດ

ການຕດັສນິໃຈຂ ັນ້ສດຸທາ້ຍໃນການໃຫກ້ານຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິ. (ເບິ່ ງ ພາກສວ່ນ E. ສະຖານະການການ

ເບິ່ ງແຍງເພຼື່ ອການກສຸນົພິເສດ) 
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C. ຄນຸສມົບດັ: ການເບິ່ ງແຍງເພຼື່ ອການກສຸນົເຕັມສວ່ນ ແລະການເບິ່ ງແຍງເພຼື່ ອການກສຸນົແບບຫ ດລາຄາ: 

1. ການມຄີນຸສມົບດັສ  າລບັການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິແບບເຕັມສວ່ນ ຫ ຼື ຫ ຸດລາຄານ ັນ້ຈະຖຼືກພິຈາລະນາຕດັ

ສນິພຽງຢາ່ງດຽວໂດຍຄວາມສາມາດໃນການຈາ່ຍຂອງຄນົເຈບັ ແລະ/ຫ ຼື ຕວົແທນຂອງຄອບຄວົຄນົເຈບັ.  

ການມ ີ   ຄນຸສມົບດັສ  າລບັການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິຈະບ ່ອງີໃສໃ່ນທາງໃດກ ຕາມໃນເລຼື່ ອງອາຍ,ຸ ເພດ, 

ລກັສະນະຕວົຕນົທາງເພດ, ຄວາມມກັຊອບທາງເພດ, ຊນົເຜ່ົາ, ຊາດກ  າເນດີ, ສະຖານະການເປັນທະຫານ

ຜາ່ນເສກິ, ຄວາມພິການ, ຫ ຼື ສາສະໜາ. ໃນຂະນະທ່ີການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິຈະບ ່ ຖຼືກຈດັຫາໃຫໂ້ດຍອງີ

ໃສກ່ານ   ຈ  າແນກບກຸຄນົ ຫ ຼື ຕາມອ  າເພີໃຈ, LLUCH ຈະຄງົຮກັສາການມອີ  ານາດຕດັສນິໃຈເອງເຕັມ

ສວ່ນ, ໂດຍສອດຄອ່ງກບັກດົໝາຍ ແລະກດົຂ ບ້ງັຄບັ, ເພຼື່ ອວາງກດົເກນການມສີດິເໝາະສມົ ແລະພິຈາລະ

ນາຕດັສນິເມ ຼື່ອຄນົເຈບັໄດໃ້ຫຫ້ ກັຖານການມຄີນຸສມົບດັທ່ີເໝາະສມົຢາ່ງພຽງພ ສ  າລບັການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການ

ເງນິ.    

2. LLUCH ຈະໃຫກ້ານຊວ່ຍເຫ ຼືອໂດຍກງົໃນລະຫວາ່ງການລງົທະບຽນແກຄ່ນົເຈບັ ຫ ຼື ຕວົແທນຄອບຄວົຂອງ

ຄນົເຈບັເພຼື່ ອອ  ານວຍຄວາມສະດວກໃນການປະກອບຟອມ FAA ໃຫສ້  າເລັດ. ອາດມກີານຮຽກຮອ້ງເອົາການ

ປະກອບຟອມ FAA ໃຫສ້  າເລັດ ພອ້ມກບັຂ ມ້ນູເພ່ີມເຕມີໃດໆ ຫ ຼື ທງັໝດົ ເພຼື່ ອສະແດງເຖງິການມຄີນຸສມົ

ບດັເໝາະສມົສ  າລບັການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິ.  

3. ເປັນທ່ີຍອມຮບັວາ່ LLUCH ໃຫບ້ ລກິານເບິ່ ງແຍງແບບສກຸເສນີ ແລະຮບີດວ່ນທ່ີມຄີວາມຮນຸແຮງໃນລະດບັ

ຕ  າ່ຢາ່ງຫ ວງຫ າຍແກຊຸ່ມຊນົທອ້ງຖິ່ນ, ແຕກ່ ໄດມ້ຄີວາມພະຍາຍາມທ່ີຈະຫ ຸດຜອ່ນພາລະດາ້ນການສະໝກັໃນ      

ບາງກ ລະນ.ີ ເຖງິແມນ່ວາ່ ການຄດິຄາ່ເບິ່ ງແຍງປ່ິນປວົສກຸເສນີອາດຂອ້ນຂາ້ງສງູ, ແຕກ່ ລະນດີ ັງ່ກາ່ວນ ັນ້ແມນ່

ມໜີອ້ຍກວາ່ຫ າຍໆ ກ ລະນທ່ີີມກີານປ່ິນປວົແບບເລັກນອ້ຍ. ເມ ຼື່ອການຄດິຄາ່ປ່ິນປວົແບບສກຸເສນີ ຫ ຼື ຮບີດວ່ນ

ນ ັນ້ມມີນູຄາ່ໜອ້ຍກວາ່ $5,000, ຄນົເຈບັ ຫ ຼື ຕວົແທນຄອບຄວົຂອງຄນົເຈບັອາດພຽງແຄຕ່ອ້ງສ ົ່ງໃບສະໝກັ 

FAA ທ່ີປະກອບຄບົຖວ້ນແລະລງົລາຍເຊັນແລວ້ເທ່ົານ ັນ້. ການສະແດງໃບເສັຽພາສ ີຫ ຼື ສ ົນ້ເຊັກຄາ່ຈາ້ງ

ອາດບ ່ ຈ  າເປັນໃນກ ລະນດີ ັງ່ກາ່ວ. ຢາ່ງໃດກ ຕາມ, ໃນກ ລະນທ່ີີການຄດິຄາ່ກາຍຈ  ານວນ $5,000, ຄນົເຈບັ 

ຫ ຼື       ຕວົແທນຄອບຄວົຂອງຄນົເຈບັຕອ້ງໃຫເ້ອກະສານຫ ກັຖານຢ ັງ້ຢຼືນລາຍໄດໃ້ນຮບູແບບຂອງໃບແຈງ້

ເສັຽພາສລີາຍໄດຂ້ອງຣຖັບານກາງ ຫ ຼື ສ  າເນົາຂອງໃບສ ົນ້ເຊັກຄາ່ຈາ້ງຢາ່ງໜອ້ຍສອງໃບ.   

4. ມນັອາດຈ  າເປັນສ  າລບັຄນົເຈບັ ແລະ/ຫ ຼື ຕວົແທນຄອບຄວົທ່ີຈະສ ົ່ງເອກະສານສະໜບັສະໜນູໃນພາຍຫ ງັໃຫ້
ແກ ່LLUCH. ຄນົເຈບັຈະໄດຮ້ບັຄ  າແນະນ  າໃນການສ ົ່ງເອກະສານສະໜບັສະໜນູ ໃນເວລາທ່ີການສະໝກັ 

FAA ສ  າເລັດແລວ້. ຄນົເຈບັ ແລະ/ຫ ຼື ຕວົແທນຄອບຄວົທ່ີຮອ້ງຂ ເອົາການຊວ່ຍເຫ ຼືອໃນການເຮັດໃຫໄ້ດຕ້າມ
ພນັທະຜກູມດັດາ້ນການເງນິຂອງເຂົາເຈົາ້ກບັ LLUCH ຄວນຈະພະຍາຍາມຫ າຍທ່ີສດຸທ່ີຈະຈດັຫາຂ ມ້ນູທ່ີ 

ຈ  າເປັນໃຫແ້ກ ່LLUCH ເພຼື່ ອໃຫສ້າມາດເຮັດການພິຈາລະນາຕດັສນິການມຄີນຸສມົບດັເໝາະສມົສ  າລບັການ

ຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິ. ໃບສະໝກັ FAA ແລະເອກະສານເພ່ີມເຕມີທ່ີຮຽກຮອ້ງເອົານ ັນ້ຕອ້ງໄດຖ້ຼືກສ ົ່ງໄປທ່ີ

ຫອ້ງການ Patient Business Office. ສະຖານທ່ີຕ ັງ້ຂອງຫອ້ງການີຈ້ະລະບໄຸວຢ້າ່ງຊດັເຈນໃນ      

ຄ  າແນະນ  າການສະໝກັ.  



ປະເພດ: ການເງນິ                ລະຫດັ:  CH-C-22  

ຫວົຂ :້ ການເບິ່ ງແຍງເພຼື່ ອການກສຸນົ/ການຊ  າລະເງນິແບບຫ ຸດລາຄາ               ໜາ້:  9 ຈາກ 18 

____________________________________________________________________________________ 
 

5. LLUCH ຈະຈດັຫາເຈົາ້ໜາ້ທ່ີຜູທ່ີ້ຜາ່ນການຝ ກອບົຮມົແລວ້ເພຼື່ ອຊວ່ຍກວດກາຄຼືນຄວາມສມົບນູຄບົຖວ້ນ 

ແລະຄວາມຖຼືກຕອ້ງຂອງ FAA. ການກວດກາຄຼືນການສະໝກັຈະຕອ້ງເຮັດໃຫສ້  າເລັດໄວເທ່ົາທ່ີເປັນໄປໄດ ້

ໂດຍພິຈາລະນາເຖງິຄວາມຈ  າເປັນທ່ີຕອ້ງໄດຮ້ບັການຕອບຮບັຢາ່ງກງົເວລາຂອງຄນົເຈບັ.      

6. ປດັໃຈຕາ່ງໆ ທ່ີຈະພິຈາລະນາ ໃນເວລາຂອງການພິຈາລະນາວາ່ ບກຸຄນົມຄີນຸສມົບດັເໝາະສມົສ  າລບັການ

ຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິ ຫ ຼືບ ່  ໂດຍສອດຄອ່ງກບັນະໂຍບາຍນີ ້ອາດລວມເຖງິ:  

6.1    ລາຍໄດຂ້ອງຄອບຄວົອງີຕາມໃບແຈງ້ເສັຽພາສລີາຍໄດຂ້ອງຣຖັບານກາງ, ສ ົນ້ເຊັກຄາ່ຈາ້ງຫ າ້ສດຸ, ຫ ຼື 

ຂ ມ້ນູທ່ີກຽ່ວຂອ້ງອຼື່ ນໆ ທ່ີຈດັຫາໃຫໂ້ດຍຄນົເຈບັ ໃນກ ລະນທ່ີີຂາດເອກະສານດ ັງ່ກາ່ວ; ແລະ 

6.2    ຂະໜາດຄອບຄວົ 

7. ການມຄີນຸສມົບດັໄດຮ້ບັການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິອາດຖຼືກອະນຍຸາດໃຫສ້  າລບັການເບິ່ ງແຍງເພຼື່ ອການກສຸນົ 

ຫ ຼື ການຊ  າລະເງນິແບບຫ ຸດລາຄາ ໂດຍຂ ນ້ກບັລະດບັການມຄີນຸສມົບດັຂອງຄນົເຈບັ ຫ ຼື ຕວົແທນຄອບຄວົ 

ຕາມທ່ີນຍິາມໄວໃ້ນເກນການມຄີນຸສມົບດັຂອງໂຄງການ FAP ນີ.້ ການພິຈາລະນາຕດັສນິໃຫກ້ານຊວ່ຍເຫ ຼືອ

ທາງການເງນິຈະຖຼືກດ  າເນນີການເຮັດໂດຍເຈົາ້ໜາ້ທ່ີຂອງ LLUCH ທ່ີໄດຮ້ບັອະນມຸດັແລວ້ເທ່ົານ ັນ້ ໂດຍ

ສອດຄອ່ງກບັລະດບັການມອບໝາຍອ  ານາດຕ ່ ໄປນີ:້ 

              7.1 ຜູຈ້ດັການຂອງ Patient Business Office:          ບນັຊໜີອ້ຍກວາ່ $50,000 

              7.2   ຜູອ້  ານວຍການຫອ້ງການ Patient Business Office:   ບນັຊໜີອ້ຍກວາ່ $100,000 

              7.3  ຜູອ້  ານວຍການບ ລິຫານ Business Office:          ບນັຊໜີອ້ຍກວາ່ $250,000 

              7.4  ຮອງປະທານ, ຝາ່ຍຮອບລາຍໄດ:້                 ບນັຊຫີ າຍກວາ່ $250,000 

8.     ເມ ຼື່ອຕດັສນິແລວ້, ການມຄີນຸສມົບດັເໝາະສມົສ  າລບັການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິຈະນ  າໃຊກ້ບັການບ ລກິານ 

ສະເພາະ ແລະວນັທີຂອງການບ ລກິານທ່ີໄດສ້ະໝກັຂ ໂດຍຄນົເຈບັ ແລະ/ຫ ຼື ຕວົແທນຄອບຄວົ. ໃນກ ລະນີ
ຂອງການສຼືບຕ ່ ການເບິ່ ງແຍງປ່ິນປວົທ່ີກຽ່ວພນັກບັການວນິດິໃສຄນົເຈບັ ຊ ່ ງຈ  າເປັນຕອ້ງໄດຮ້ບັບ ລິການທ່ີກຽ່ວ

ຂອ້ງ ແລະຕ ່ ເນຼື່ອງ, LLUCH, ພາຍໃຕກ້ານພິຈາລະນາຂອງຕນົແຕພ່ຽງຜູດ້ຽວ, ອາດໃຫກ້ານປ່ິນປວົຕ ່

ເນຼື່ອງແບບກ ລະນດີຽວ ຊ ່ ງຢູໃ່ນເກນການມຄີນຸສມົບດັເໝາະສມົສ  າລບັການບ ລິການຕ ່ ເນຼື່ອງທງັໝດົທ່ີຈດັຫາໃຫ້
ໂດຍ LLUCH. ຍອດຄາ້ງຊ  າລະກອ່ນໜາ້ນີໃ້ນບນັຊຂີອງຄນົເຈບັ ໃນເວລາທ່ີມກີານພິຈາລະນາຕດັສນິການ

ມຄີນຸສມົບດັເໝາະສມົໂດຍ LLUCH ຈະຖຼືກລວມເອົາໄວໂ້ດຍຖຼືວາ່ມສີດິເໝາະສມົທ່ີຈະຕມີນູຄາ່ໜ້ີເປັນສນູ 

ພາຍໃຕກ້ານພິຈາລະນາຕດັສນິແຕພ່ຽງຜູດ້ຽວຂອງຄະນະບ ລິຫານຂອງ LLUCH. 

9. ພນັທະຜກູມດັຂອງຄນົເຈບັສ  າລບັການຈາ່ຍຄາ່ສວ່ນຮວ່ມຈາ່ຍຂອງ Medi-Cal/Medicaid ຈະບ ່ຖຼືກຍກົເລກີ  

ພາຍໃຕສ້ະຖານະການໃດໆ ກ ຕາມ. ຢາ່ງໃດກ ຕາມ, ຫ ງັຈາກທ່ີມກີານເກບັຄາ່ສວ່ນຮວ່ມຈາ່ຍຂອງຄນົເຈບັ

ແລວ້, ຍອດທ່ີຍງັບ ່ ໄດຈ້າ່ຍອຼື່ ນໆ ຫ ຼື ບ ່ຢູພ່າຍໃຕກ້ານຄຸມ້ຄອງ ຊ ່ ງກຽ່ວພນັກບັຄາ່ສວ່ນຮວ່ມຈາ່ຍຂອງ Medi-
Cal/Medicaid ຂອງຄນົເຈບັອາດໄດຮ້ບັການພິຈາລະນາໃຫຢູ້ພ່າຍໃຕກ້ານເບິ່ ງແຍງເພຼື່ ອການກສຸນົ. 

10. ບນັດາຄນົເຈບັທ່ີມລີາຍໄດລ້ະຫວາ່ງ 201% ຫາ 350% ຂອງລະດບັ FPL ຈະບ ່ຕອ້ງຈາ່ຍຫ າຍກວາ່ຈ  ານວນ

ທ່ີ Medicare ຈະຈາ່ຍໃຫໂ້ດຍທ ົ່ວໄປສ  າລບັການບ ລິການໃນຮບູແບບທ່ີຄາ້ຍຄຼືກນັ. ອນັນີຈ້ະນ  າໃຊກ້ບັການ 

ບ ລກິານທ່ີຈ  າເປັນໃນທາງການແພດສ  າລບັຄນົເຈບັນອນໂຮງໝ , ຄນົເຈບັນອກໂຮງໝ , ການບ ລກິານຊ  າ້ອກີ 

ແລະການບ ລກິານສກຸເສນີຕາ່ງໆ ທ່ີຈດັຫາໃຫໂ້ດຍ LLUCH. 
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11.  ຄນົເຈບັທ່ີມສີດິໄດຮ້ບັ FAP ຈະຖຼືກຄດິຄາ່ໜອ້ຍກວາ່ລວມຍອດລາຄາ.  

D. ການຊ  າລະເງນິເພຼື່ ອການກສຸນົແບບເຕັມສວ່ນ ແລະແບບຫ ຸດລາຄາ - ລະດບັການມຄີນຸສມົບດັດາ້ນ  

ລາຍໄດສ້  າລບັຄນົເຈບັທ່ີບ ່ ມປີະກນັພຍັ 

1. ຖາ້ວາ່ ລາຍໄດຄ້ອບຄວົຂອງຄນົເຈບັທ່ີບ ່ ມປີະກນັພຍັແມນ່ 200% ຫ ຼື ຕ  າ່ກວາ່ລະດບັລາຍໄດຕ້າມເກນຄວາມ

ທກຸຍາກທ່ີກ  ານດົໄວ,້ ອງີຕາມຄູມ່ ຼື FPL ໃນປດັຈບຸນັ, ແລະ ຄນົເຈບັມເີງ ຼື່ອນໄຂກງົຕາມຂ ກ້  ານດົດາ້ນການມ ີ

ຄນຸສມົບດັ  ສ  າລບັການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິອຼື່ ນໆ ທງັໝດົ, ຄນົເຈບັກ ຈະມສີດິໄດຮ້ບັການເບິ່ ງແຍງເພຼື່ ອ

ການກສຸນົແບບເຕັມສວ່ນ.     

2. ຖາ້ວາ່ ລາຍໄດຄ້ອບຄວົຂອງຄນົເຈບັຢູລ່ະຫວາ່ງ 201% ຫາ 350% ຂອງລະດບັລາຍໄດຕ້າມເກນຄວາມທກຸ

ຍາກທ່ີກ  ານດົໄວ,້ ອງີຕາມຄູມ່ ຼື FPL ໃນປດັຈບຸນັ, ແລະ ຄນົເຈບັມເີງ ຼື່ອນໄຂກງົຕາມຂ ກ້  ານດົດາ້ນການມ ີ  

ຄນຸສມົບດັ  ສ  າລບັການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິອຼື່ ນໆ ທງັໝດົ, ສິ່ ງຕ ່ ໄປນີຈ້ະຖຼືກນ  າໃຊ:້ 

2.1 ຖາ້ວາ່ ການບ ລກິານບ ່ຢູພ່າຍໃຕກ້ານຄຸມ້ຄອງຂອງຜູຈ້າ່ຍຝາ່ຍທີສາມໃດໆ ສະນ ັນ້ ໂດຍທ ົ່ວໄປແລວ້ 

ຄນົເຈບັກ ຈະຕອ້ງຮບັຜິດຊອບຈາ່ຍຄາ່ເຕັມຈ  ານວນທ່ິີຄດິໄລ,່ ພນັທະດາ້ນການຈາ່ຍເງນິຂອງຄນົເຈບັ

ຈະຖຼືກຄດິເປັນເປີເຊັນຂອງຈ  ານວນອດັຕາຂອງ Medicare (ອດັຕາຈາ່ຍ Medicare ເຕັມຈ  າ

ນວນ, ເຊ່ັນ ດດັຊະນຄີາ່ຈາ້ງ, IME, DME, ອຼື່ ນໆ, ແລະພນັທະໃນການຈາ່ຍເງນິຂອງຄນົເຈບັ)        

ໂຄງການ Medicare ຈະຈາ່ຍໃຫສ້  າລບັການບ ລກິານ ຖາ້ວາ່ ຄນົເຈບັເປັນຜູຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຂອງ 

Medicare. ຈ  ານວນເປີເຊັນຕວົຈງິທ່ີຄນົເຈບັໃດໆ ຕອ້ງຈາ່ຍເອງຈະຄດິໄລອ່ງີຕາມເກນໃນ      

ຕາຕະລາງ 1 ຂາ້ງລຸມ່ນີ:້ 

ຕາຕະລາງ 1 

ຕາຕະລາງການຫ ຸດລາຄາທ່ີປບັໂດຍອດັຕະໂນມດັ 

ຈ  ານວນເປີເຊັນປະເພດຄອບຄວົ 

ຕາມເກນຂອງ FPL 

ອດັຕາຫ ຸດລາຄາຂອງ M/Care 

ທ່ີອະນຍຸາດໃຫ ້

ການຈາ່ຍຈາກຖງົຕນົເອງຂອງ

ຄນົເຈບັ ຄດິເປັນເປີເຊັນ (ຂອງ 

M/Care) 

   

201 – 260% 75% 25% 

261 – 320% 50% 50% 

321 – 350% 25% 75% 
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3.     ຖາ້ວາ່ ລາຍໄດຄ້ອບຄວົຂອງຄນົເຈບັຫ າຍກວາ່ 350% ຂອງລະດບັລາຍໄດຕ້າມເກນຄວາມທກຸຍາກທ່ີກ  ານດົ

ໄວ,້ ອງີຕາມຄູມ່ ຼື FPL ໃນປດັຈບຸນັ, ແລະ ຄນົເຈບັມເີງ ຼື່ອນໄຂກງົຕາມຂ ກ້  ານດົດາ້ນການມຄີນຸສມົບດັສ  າລບັ

ການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິອຼື່ ນໆ ທງັໝດົ, ສິ່ ງຕ ່ ໄປນີຈ້ະຖຼືກນ  າໃຊ:້ 

3.1   ຖາ້ວາ່ ການບ ລິການບ ່ຢູພ່າຍໃຕກ້ານຄຸມ້ຄອງຂອງຜູຈ້າ່ຍຝາ່ຍທີສາມໃດໆ ສະນ ັນ້ ໂດຍທ ົ່ວໄປແລວ້ 

ຄນົເຈບັກ ຈະຕອ້ງຮບັຜິດຊອບຈາ່ຍຄາ່ເຕັມຈ  ານວນທ່ິີຄດິໄລ,່ ພນັທະໃນການຈາ່ຍຍອດລວມຂອງ 

ຄນົເຈບັຈະເປັນຈ  ານວນເທ່ົາກບັ 100% ຂອງຈ  ານວນລວມ (ອດັຕາຈາ່ຍ Medicare ເຕັມຈ  ານວນ, 

ເຊ່ັນ ດດັຊະນຄີາ່ຈາ້ງ, IME, DME, ອຼື່ ນໆ, ແລະພນັທະໃນການຈາ່ຍເງນິຂອງຄນົເຈບັ) ໂຄງການ 

Medicare ຈະຈາ່ຍໃຫສ້  າລບັການບ ລກິານ ຖາ້ວາ່ ຄນົເຈບັເປັນຜູຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຂອງ 

Medicare. 

 

ຄນົເຈັບທ່ີມປີະກນັພຍັ  

1. ຖາ້ວາ່ ລາຍໄດຄ້ອບຄວົຂອງຄນົເຈບັທ່ີມປີະກນັພຍັຢູລ່ະຫວາ່ງ 201% ຫາ 350% ຂອງລະດບັລາຍໄດຕ້າມ

ເກນຄວາມທກຸຍາກທ່ີກ  ານດົໄວ,້ ອງີຕາມຄູມ່ ຼື FPL ໃນປດັຈບຸນັ, ແລະ ຄນົເຈບັມເີງ ຼື່ອນໄຂກງົຕາມຂ ກ້  ານດົ

ດາ້ນການມຄີນຸສມົບດັສ  າລບັການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິອຼື່ ນໆ ທງັໝດົ, ສິ່ ງຕ ່ ໄປນີຈ້ະຖຼືກນ  າໃຊ:້ 

1.1 ສ  າລບັການບ ລກິານຕາ່ງໆ ທ່ີຄນົເຈບັໄດຮ້ບັ ຊ ່ ງຢູພ່າຍໃຕປ້ະກນັພຍັຄຸມ້ຄອງຂອງຜູຈ້າ່ຍຝາ່ຍທີສາມ 

ດ ັງ່ນ ັນ້ ຄນົເຈບັຈະຮບັຜິດຊອບສະເພາະພຽງໜ ່ ງສວ່ນຂອງໃບບິນ (ເຊ່ັນ ຄາ່ຈາ່ຍສວ່ນທ  າອດິ ຫ ຼື 

ຄາ່ຈາ່ຍຮວ່ມ), ຈາກນ ັນ້ ພນັທະໃນການຈາ່ຍເງນິຂອງຄນົເຈບັຈະເປັນຈ  ານວນເທ່ົາກບັຈ  ານວນສວ່ນ

ຕາ່ງລະຫວາ່ງຈ  ານວນທ່ີບ ລິສດັປະກນັພຍັຈະຈາ່ຍໃຫ ້ແລະຈ  ານວນທ່ີ Medicare ຈະຈາ່ຍໃຫ ້ 

(ອດັຕາຈາ່ຍ Medicare ເຕັມຈ  ານວນ, ເຊ່ັນ ດດັຊະນຄີາ່ຈາ້ງ, IME, DME, ອຼື່ ນໆ, ແລະພນັທະ

ໃນການຈາ່ຍເງນິຂອງຄນົເຈບັ) ຖາ້ວາ່ ຄນົເຈບັເປັນຜູຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຂອງ Medicare (ເຊ່ັນ  

ຖາ້ວາ່ ບ ລສິດັປະກນັພຍັໄດຈ້າ່ຍໃຫຫ້ າຍກວາ່ຈ  ານວນຂອງ Medicare ທ່ີອະນຍຸາດໃຫ,້ ຄນົເຈບັກ 

ຈະບ ່ ມໜ້ີີເພ່ີມເຕມີອກີ, ແຕຖ່າ້ວາ່ ບ ລິສດັປະກນັພຍັຂອງຄນົເຈບັໄດຈ້າ່ຍໃຫໜ້ອ້ຍກວາ່ຈ  ານວນທ່ີ 

ອະນຍຸາດໃຫຂ້ອງ Medicare, ຄນົເຈບັກ ຈະຕອ້ງຈາ່ຍສວ່ນຕາ່ງລະຫວາ່ງຈ  ານວນທ່ີບ ລສິດັປະກນັ

ພຍັຈາ່ຍ ແລະຈ  ານວນທ່ີ Medicare ອະນຍຸາດຈາ່ຍໃຫ)້. 

2. ຖາ້ວາ່ ລາຍໄດຄ້ອບຄວົຂອງຄນົເຈບັແມນ່ຫ າຍກວາ່ 350% ຂອງລະດບັລາຍໄດຕ້າມເກນຄວາມທກຸຍາກທ່ີ

ກ  ານດົໄວ,້ ອງີຕາມຄູມ່ ຼື FPL ໃນປດັຈບຸນັ, ສິ່ ງຕ ່ ໄປນີຈ້ະຖຼືກນ  າໃຊ:້ 

2.1 ສ  າລບັການບ ລກິານຕາ່ງໆ ທ່ີຄນົເຈບັໄດຮ້ບັ ຊ ່ ງຢູພ່າຍໃຕປ້ະກນັພຍັຄຸມ້ຄອງຂອງຜູຈ້າ່ຍຝາ່ຍທີສາມ 

ດ ັງ່ນ ັນ້ ຄນົເຈບັຈະຮບັຜິດຊອບສະເພາະພຽງໜ ່ ງສວ່ນຂອງໃບບິນ (ເຊ່ັນ ຄາ່ຈາ່ຍສວ່ນທ  າອດິ ຫ ຼື 

ຄາ່ຈາ່ຍຮວ່ມ), ຈາກນ ັນ້ ພນັທະໃນການຈາ່ຍເງນິຂອງຄນົເຈບັຈະເປັນຈ  ານວນເທ່ົາກບັຈ  ານວນສວ່ນ

ຕາ່ງລະຫວາ່ງຈ  ານວນທ່ີບ ລິສດັປະກນັພຍັຈະຈາ່ຍໃຫ ້ແລະຈ  ານວນລວມທ່ີ Medicare ຈະຈາ່ຍ
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ໃຫສ້  າລບັຄາ່ບ ລິການ, ບວກຊາວເປີເຊັນ (20%). ຍກົຕວົຢາ່ງ, ຖາ້ວາ່ ບ ລສິດັປະກນັພຍັໄດຈ້າ່ຍ

ໃຫຫ້ າຍກວາ່ຈ  ານວນທ່ີອະນຍຸາດໃຫຂ້ອງ Medicare ບວກກບັ 20%, ຄນົເຈບັກ ຈະບ ່ມໜ້ີີເພ່ີມເຕມີ 

ອກີ, ແຕຖ່າ້ວາ່ ບ ລສິດັປະກນັພຍັຂອງຄນົເຈບັໄດຈ້າ່ຍໃຫໜ້ອ້ຍກວາ່ຈ  ານວນທ່ີອະນຍຸາດໃຫຂ້ອງ 

Medicare ບວກກບັ 20%, ຄນົເຈບັກ ຈະຕອ້ງຈາ່ຍສວ່ນຕາ່ງລະຫວາ່ງຈ  ານວນທ່ີບ ລສິດັປະກນັພຍັ

ຈາ່ຍ ແລະຈ  ານວນທ່ີເທ່ົາກບັຈ  ານວນທ່ີ Medicare ອະນຍຸາດຈາ່ຍໃຫ ້ບວກກບັ 20%. 

 

E. ສະຖານະການການເບິ່ ງແຍງເພຼື່ ອການກສຸນົພິເສດ 

1. ຖາ້ວາ່ ຄນົເຈບັຖຼືກຕດັສນິໂດຍເຈົາ້ໜາ້ທ່ີລງົທະບຽນຂອງ LLUCH ວາ່ເປັນຄນົບ ່ມເີຮຼືອນຢູ ່ແລະບ ່ມປີະກນັ

ພຍັທີສາມຄຸມ້ຄອງ, ເຂົາ/ລາວ ກ ຈະຖຼືວາ່ມເີງ ຼື່ອນໄຂເໝາະສມົໂດຍອດັຕະໂນມດັສ  າລບັການເບິ່ ງແຍງປ່ິນປວົ

ເພຼື່ ອການກສຸນົແບບເຕັມສວ່ນ.  

2. ບນັດາຄນົເຈບັທ່ີເສັຽຊວີດິ ຊ ່ ງເປັນຜູບ້ ່ ມປີະກນັພຍັຄຸມ້ຄອງທ່ີເປັນຜູຈ້າ່ຍທີສາມ, ບ ່ ມຊີບັສນິທ່ີສາມາດລະບໄຸດ ້

ຫ ຼື ເປັນຜູທ່ີ້ບ ່ ຕອ້ງມກີານພິສດູພິໄນກ  າ, ຈະຖຼືກຖຼືວາ່ມເີງ ຼື່ອນໄຂເໝາະສມົໂດຍອດັຕະໂນມດັສ  າລບັການເບິ່ ງ

ແຍງປ່ິນປວົເພຼື່ ອການກສຸນົແບບເຕັມສວ່ນ. 

3. ບນັດາຄນົເຈບັທ່ີຖຼືກປະກາດວາ່ລ ົມ້ລະລາຍໂດຍຄ  າສ ັງ່ສານຂອງຣຖັບານກາງດວ້ຍເຫດລ ົມ້ລະລາຍພາຍໃນ 

ສບິສອງ (12) ເດຼືອນຜາ່ນມາ ຈະຖຼືກຖຼືວາ່ມເີງ ຼື່ອນໄຂເໝາະສມົໂດຍອດັຕະໂນມດັສ  າລບັການເບິ່ ງແຍງປ່ິນ

ປວົເພຼື່ ອການກສຸນົແບບເຕັມສວ່ນ. ຄນົເຈບັ ຫ ຼື ຕວົແທນຄອບຄວົຈະຕອ້ງໃຫສ້  າເນົາເອກະສານຄ  າສ ັງ່ສານໃນ  

ຖານະເປັນເອກະສານສວ່ນໜ ່ ງຂອງການສະໝກັຂອງເຂົາເຈົາ້.   

4. ບນັດາຄນົເຈບັທ່ີຮບັການປ່ິນປວົໃນພະແນກສກຸເສນີ, ຊ ່ ງເປັນຜູທ່ີ້ LLUCH ບ ່ ສາມາດອອກໃບແຈງ້ໜ້ີໄດ,້ 

ບນັຊຂີອງເຂົາອາດຖຼືກຕມີນູຄາ່ໜ້ີເປັນສນູໄດໃ້ນຖານະຢູພ່າຍໃຕກ້ານເບິ່ ງແຍງເພຼື່ ອການກສຸນົແບບເຕັມສວ່ນ 

(ເຊ່ັນ ຄນົເຈບັອອກຈາກໂຮງໝ ກອ່ນທ່ີຈະໄດຮ້ບັຂ ມ້ນູໃບແຈງ້ໜ້ີ). ສະພາບການຕາ່ງໆ ດ ັງ່ກາ່ວຈະຖຼືກລະບຸ

ໄວໃ້ນໝາຍເຫດໃນບນັຊຂີອງຄນົເຈບັໃນຖານະເປັນສວ່ນສ  າຄນັຂອງເອກະສານ.   

5. LLUCH ຖຼືວາ່ ຄນົເຈບັເຫ ົ່ ານ ັນ້ທ່ີມເີງ ຼື່ອນໄຂໄດຮ້ບັສ  າລບັໂຄງການຊວ່ຍເຫ ຼືອຜູມ້ລີາຍໄດຕ້  າ່ທ່ີໄດຮ້ບັທ ນ  

ສະໜບັສະໜນູຈາກຣຖັບານ (ເຊ່ັນ Medi-Cal/Medicaid, California Children’s Services, ແລະ 

ໂຄງການຜູມ້ລີາຍໄດຕ້  າ່ອຼື່ ນໆ ຂອງຣຖັ ຫ ຼື ໃນທອ້ງຖິ່ນ ທ່ີສາມາດນ  າໃຊໄ້ດ)້ ຈະເປັນຜູມ້ເີງ ຼື່ອນໄຂໄດຮ້ບັໂດຍ

ອດັຕະໂນມດັສ  າລບັການເບິ່ ງແຍງເພຼື່ ອການກສຸນົ ເມ ຼື່ອໂຄງການຂອງຣຖັບານບ ່ ສາມາດຈາ່ຍເງນິໃຫໄ້ດ.້   

ຍກົຕວົຢາ່ງ, ບນັດາຄນົເຈບັທ່ີມຄີນຸສມົບດັໄດຮ້ບັ Medi-Cal/Medicaid ແລະໂຄງການອຼື່ ນໆ ຂອງຣຖັບານ 

ໃນການຮບັໃຊຕ້າມຄວາມຈ  າເປັນຂອງຄນົເຈບັທ່ີມລີາຍໄດຕ້  າ່ (ເຊ່ັນ CHDP ແລະ CCS ບາງຢາ່ງ) ຊ ່ ງໃນ

ກ ລະນທ່ີີໂຄງການບ ່ສາມາດຈາ່ຍເງນິໃຫໄ້ດສ້  າລບັການບ ລກິານທງັໝດົ ຫ ຼື ຈ  ານວນວນັໃນລະຫວາ່ງທ່ີນອນ

ປ່ິນປວົໃນໂຮງໝ , ແມນ່ມເີງ ຼື່ອນໄຂທ່ີຈະໄດຮ້ບັການຄຸມ້ຄອງຈາກໂຄງການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິ. ພາຍໃຕ້

ໂຄງການ FAP ຂອງ LLUCH, ປະເພດເຫ ົ່ ານີທ່ີ້ມຍີອດຄາ້ງໃນບນັຊຄີນົເຈບັທ່ີບ ່ ສາມາດເບີກໄດ ້ຈະມສີດິ
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ຖຼືກຕີບນັຊເີປັນສນູໃນຖານະຢູໃ່ນການເບິ່ ງແຍງເພຼື່ ອການກສຸນົ. ໂດຍສະເພາະທ່ີລວມຢູໃ່ນການເບິ່ ງແຍງເພຼື່ ອ

ການກສຸນົ ໄດແ້ກ ່ການຄດິຄາ່ຕາ່ງໆ ທ່ີກຽ່ວພນັກບັການນອນປ່ິນປວົທ່ີຖຼືກປະຕິເສດ ຫ ຼື ຈ  ານວນວນັຂອງ

ການປ່ິນປວົທ່ີຖຼືກປະຕິເສດ.  ການປະຕິເສດຄ  າຮອ້ງຂ ເອົາການອະນຍຸາດການປ່ິນປວົ (Treatment 

Authorization Request, TAR) ທງັໝດົທ່ີມຕີ ່  Medi-Cal/Medicaid ແລະຄນົເຈບັອຼື່ ນໆ ທ່ີຢູພ່າຍ

ໃຕກ້ານຄຸມ້ຄອງຂອງໂຄງການຊວ່ຍເຫ ຼືອຜູມ້ລີາຍໄດຕ້  າ່ທ່ີມຄີນຸສມົບດັເໝາະສມົ, ແລະການປະຕິເສດອຼື່ ນໆ 

(ເຊ່ັນ ການຄຸມ້ຄອງແບບຈ  າກດັ) ແມນ່ຈະຖຼືກຈດັໃຫຢູ້ໃ່ນປະເພດການເບິ່ ງແຍງເພຼື່ ອການກສຸນົ.   

6. ການປະເມນີຜນົໃດໆ ສ  າລບັການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິທ່ີກຽ່ວພນັກບັຄນົເຈບັທ່ີຢູພ່າຍໃຕກ້ານຄຸມ້ຄອງຂອງ     

ໂຄງການ Medicare ຕອ້ງລວມເອົາການວເິຄາະທ່ີສມົເຫດຜນົສ  າລບັຊບັສນິທງັໝດົຂອງຄນົເຈບັ, ໜ້ີ

ສນິ,ລາຍໄດ ້ແລະຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍຕາ່ງໆ, ກອ່ນທ່ີຈະກວດສອບການມຄີນຸສມົບດັເໝາະສມົສ  າລບັໂຄງການຊວ່ຍ

ເຫ ຼືອທາງການເງນິ. ການປະເມນີຜນົສ  າລບັການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິດ ັງ່ກາ່ວຕອ້ງໄດເ້ຮັດກອ່ນທ່ີຈະຮບັບ ລິ

ການສ  າເລັດຄບົຖວ້ນຈາກ LLUCH.  

6.1 ໂດຍບ ່ຄ  ານ ງເຖງິສິ່ ງທ່ີເກດີຂ ນ້ກອ່ນ, ສວ່ນໜ ່ ງຂອງບນັຊຄີນົເຈບັຂອງ Medicare (a) ຊ ່ ງຄນົເຈບັ
ຕອ້ງຮບັຜິດຊອບດາ້ນການເງນິ (ຈ  ານວນຄາ່ປະກນັພຍັຮວ່ມ ແລະຄາ່ຮບັຜິດຊອບສວ່ນທ  າອດິ), (b) 
ຊ ່ ງບ ່ຢູພ່າຍໃຕກ້ານຄຸມ້ຄອງຂອງປະກນັພຍັ ຫ ຼື ຜູຈ້າ່ຍອຼື່ ນໆ ລວມເຖງິ Medi-Cal/Medicaid, 

ແລະ (c) ຊ ່ ງເບີກຄຼືນບ ່ ໄດໂ້ດຍ Medicare ໃນຖານະເປັນໜ້ີສນູ, ກ ອາດຖຼືກຈດັປະເພດໃຫຢູ້ໃ່ນ 

ການເບິ່ ງແຍງເພຼື່ ອການກສຸນົ ຖາ້ວາ່: 

a.    ຄນົເຈບັເປັນຜູຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດພາຍໃຕ ້Medi-Cal/Medicaid ຫ ຼື ໂຄງການອຼື່ ນທ່ີຮບັໃຊ້
ຕາມຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການເບິ່ ງແຍງສຂຸະພາບຂອງຄນົເຈບັທ່ີມລີາຍໄດຕ້  າ່; ຫ ຼື 

b.    ຖາ້ບ ່ດ ັງ່ນ ັນ້ ຄນົເຈບັຕອ້ງມຄີນຸສມົບດັເໝາະສມົສ  າລບັການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິພາຍໃຕ້
ນະໂຍບາຍນີ ້ແລະສະເພາະໃນຂອບເຂດຂອງການຕລີາຄາໜ້ີເປັນສນູຊ ່ ງກ  ານດົໄວພ້າຍໃຕ້
ນະໂຍບາຍນີ.້ 

7.  ຄນົເຈບັທ່ີບ ່ ມປີະກນັພຍັໃດໆ ຜູທ່ີ້ລາຍໄດຂ້ອງເຂົາຫ າຍກວາ່ 350% ຂອງລະດບັ FPL ໃນປດັຈບຸນັ 

ແລະປະສບົກບັເຫດການທ່ີຈະສ ົ່ງຜນົເສັຽຫາຍຮາ້ຍແຮງຕ ່ ການປ່ິນປວົອາດຖຼືວາ່ມເີງ ຼື່ອນໄຂເໝາະສມົສ  າລບັ

ການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິ. ຄນົເຈບັດ ັງ່ກາ່ວທ່ີມລີາຍໄດສ້ງູກວາ່ນີແ້ມນ່ບ ່ ມຄີນຸສມົບດັທ່ີຈະໄດຮ້ບັການເບິ່ ງ

ແຍງເພຼື່ ອການກສຸນົແບບເຕັມສວ່ນ ຫ ຼື ການເບິ່ ງແຍງແບບຫ ຸດລາຄາ. ຢາ່ງໃດກ ຕາມ, ການພິຈາລະນາເຫດ

ການທ່ີຈະສ ົ່ງຜນົເສັຽຫາຍຮາ້ຍແຮງຕ ່ ການປ່ິນປວົອາດເຮັດໄດຕ້າມແຕລ່ະກ ລະນ.ີ ການພິຈາລະນາຕດັສນິກ ລະ

ນເີຫດການທ່ີຈະສ ົ່ງຜນົເສັຽຫາຍຮາ້ຍແຮງຕ ່ ການປ່ິນປວົຄວນຈະອງີຕາມຈ  ານວນເງນິທ່ີຄນົເຈບັຕອ້ງຮບັຜິດ

ຊອບຕາມໃບບນິ, ແລະການພິຈາລະນາເຖງິລາຍໄດ ້ແລະຊບັສນິຂອງຄນົເຈບັ ຕາມທ່ີຖຼືກລາຍງານໄວໃ້ນເວ

ລາເກດີເຫດການ. ການບ ລິຫານຈດັການຄວນຈະນ  າໃຊກ້ານພິຈາລະນາທ່ີສມົເຫດຜນົໃນການເຮັດການຕດັ

ສນິທ່ີອງີໃສເ່ຫດການທ່ີຈະສ ົ່ງຜນົເສັຽຫາຍຮາ້ຍແຮງຕ ່ ການປ່ິນປວົ. ຕາມແນວທາງທ ົ່ວໄປ, ບນັຊໃີດໆ ທ່ີຄນົ

ເຈບັຕອ້ງຮບັຜິດຊອບຈາ່ຍຄາ່ບ ລກິານທ່ີໄດຮ້ບັທ່ີມຈີ  ານວນກາຍ $200,000 ອາດໄດຮ້ບັການພິຈາລະນາວາ່ມ ີ

ເງ ຼື່ອນໄຂ   ເໝາະສມົໃນຖານະເປັນເຫດການທ່ີຈະສ ົ່ງຜນົເສັຽຫາຍຮາ້ຍແຮງຕ ່ ການປ່ິນປວົ.  
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           8. ບນັຊໃີດໆ ທ່ີຖຼືກສ ົ່ງກບັຄຼືນຫາ LLUCH ຈາກອງົການທວງໜ້ີ ຊ ່ ງໄດພິ້ຈາລະນາຕດັສນິວາ່ ຄນົເຈບັ ຫ ຼື ຕວົ

ແທນຄອບຄວົບ ່ມແີຫ ງ່ຊບັສນິທ່ີຈະຈາ່ຍໃບບນິຂອງເຂົາ ຫ ຼື ຂອງລາວ, ອາດຖຼືວາ່ມເີງ ຼື່ອນໄຂເໝາະສມົສ  າລບັ

ການເບິ່ ງແຍງເພຼື່ ອການກສຸນົ. ເອກະສານຂອງຄນົເຈບັ ຫ ຼື ຕວົແທນຄອບຄວົກຽ່ວກບັການບ ່ສາມາດຈາ່ຍຄາ່ 

ບ ລກິານຕາ່ງໆ ຈະຖຼືກເກບັຮກັສາໄວໃ້ນແຟ້ມເອກະສານປະເພດການເບິ່ ງແຍງເພຼື່ ອການກສຸນົ.  

 

F. ເກນສ  າລບັການກ  ານດົມອບໝາຍໃໝຈ່າກສະຖານະໜ້ີສນູໄປເປັນການເບິ່ ງແຍງເພຼື່ ອການກສຸນົ  

1. ອງົການທວງໜ້ີຈາກພາຍນອກທງັໝດົທ່ີມສີນັຍາກບັ LLUCH ໃນການດ  າເນນີການຕິດຕາມບນັຊ ີແລະ/ຫ ຼື 
ທວງໜ້ີສນູ ຈະນ  າໃຊເ້ກນຕ ່ ໄປນີເ້ພຼື່ ອລະບຫຸາການປ່ຽນແປງສະຖານະຂອງຄນົເຈບັຈາກໜ້ີສນູເປັນການເບິ່ ງ

ແຍງເພຼື່ ອການກສຸນົ:   

1.1 ບນັຊຄີນົເຈບັຕອ້ງບ ່ມປີະກນັພຍັທ່ີນ  າໃຊໄ້ດ ້(ລວມເຖງິໂຄງການຄຸມ້ຄອງຂອງຣຖັບານ ຫ ຼື ຜູຈ້າ່ຍ

ຝາ່ຍທີສາມອຼື່ ນໆ); ແລະ  

1.2 ຄນົເຈບັ ຫ ຼື ຕວົແທນຄອບຄວົຕອ້ງມເີຄຣດດິ ແລະ/ຫ ຼື ຄະແນນຄວາມປະພ ດທ່ີຢູໃ່ນລະດບັຊວ່ງຕ  າ່ທ່ີ

ສດຸລ  າດບັ 25 ເປີເຊັນຂອງຄະແນນເຄຣດດິສ  າລບັວທີິການປະເມນີເຄຣດດິໃດໆ ທ່ີນ  າໃຊ;້ ແລະ 

1.3 ຄນົເຈບັ ຫ ຼື ຕວົແທນຄອບຄວົບ ່ ໄດຊ້  າລະເງນິພາຍໃນ 150 ວນັ ນບັແຕມ່ອບໝາຍໃຫອ້ງົການທວງ

ໜ້ີ;  

 1.4 ອງົການທວງໜ້ີໄດຕ້ດັສນິວາ່ ຄນົເຈບັ/ຕວົແທນຄອບຄວົແມນ່ບ ່ ສາມາດຊ  າລະເງນິ; ແລະ/ຫ ຼື    

1.5 ຄນົເຈບັ ຫ ຼື ຕວົແທນຄອບຄວົບ ່ມເີລກປະກນັສງັຄມົທ່ີໃຊກ້ານໄດ ້ແລະ/ຫ ຼື ທ່ີຢູອ່າໄສໃນຣຖັທ່ີຖຼືກຕອ້ງ 
ເພຼື່ ອນ  າໃຊໃ້ນການພິຈາລະນາຄະແນນເຄຣດດິ. 

2.  ບນັຊທີງັໝດົທ່ີໄດຮ້ບັຄຼືນຈາກອງົການທວງໜ້ີສ  າລບັການກ  ານດົມອບໝາຍໃໝຈ່າກໜ້ີສ້ນູເປັນການເບິ່ ງແຍງ 

ເພຼື່ ອການກສຸນົ ຈະໄດຮ້ບັການປະເມນີຜນົໂດຍເຈົາ້ໜາ້ທ່ີພະແນກດແູລໃບເກບັຄາ່ຂອງ LLUCH 

ກອ່ນທ່ີຈະຈດັການກ  ານດົປະເພດໃໝໃ່ດໆ ພາຍໃນລະບບົບນັຊ ີແລະບນັທ ກຂອງໂຮງໝ . 

G. ການແຈງ້ຕ ່ ຄນົເຈບັ 

1. ເມ ຼື່ອໄດເ້ຮັດການພິຈາລະນາຕດັສນິການມເີງ ຼື່ອນໄຂໄດຮ້ບັແລວ້, ຈດົໝາຍລະບສຸະຖານະການພິຈາລະນາ  

ຕດັສນິກ ຈະຖຼືກສ ົ່ງໃຫແ້ກຄ່ນົເຈບັ ຫ ຼື ຕວົແທນຄອບຄວົ. ຈດົໝາຍແຈງ້ສະຖານະການຕດັສນິຈະລະບສຸິ່ ງໃດ 

ໜ ່ ງຕ ່ ໄປນີ:້   

1.1    ການອະນມຸດັ: ຈດົໝາຍຈະລະບວຸາ່ ບນັຊໄີດຮ້ບັການອະນມຸດັແລວ້, ລະດບັຂອງການອະນມຸດັ 

ແລະ ຍອດຄງົຄາ້ງໃດໆ ຂອງຄນົເຈບັ. ຂ ມ້ນູ ແລະຄ  າແນະນ  າສ  າລບັການປະຕິບດັຕ ່ ໄປໃດໆ    

ສ  າລບັຄນົເຈບັກ ຈະລວມຢູໃ່ນນ ັນ້ດວ້ຍ.     
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1.2 ການປະຕິເສດ: ເຫດຜນົສ  າລບັການປະຕິເສດການມເີງ ຼື່ອນໄຂໄດຮ້ບັຊ ່ ງອງີຕາມ FAA ຈະຖຼືກ     

ອະທິບາຍໃຫແ້ກຄ່ນົເຈບັ. ຍອດໜ້ີຄງົຄາ້ງໃດໆ ຂອງຄນົເຈບັກ ຈະຖຼືກລະບໄຸວດ້ວ້ຍ. ຂ ມ້ນູຕດິຕ ່  

ແລະຄ  າແນະນ  າຕາ່ງໆ ສ  າລບັການຊ  າລະເງນິກ ຈະລວມຢູໃ່ນນ ັນ້ດວ້ຍ.    

1.3 ລະງບັຊ ົວ່ຄາວ: ຜູສ້ະໝກັຈະໄດຮ້ບັແຈງ້ວາ່ ເປັນຫຍງັໃບສະໝກັ FAA ຈ ່ງບ ່ ຄບົຖວ້ນສມົບນູ.    

ຂ ມ້ນູຍອດຄງົຄາ້ງທງັໝດົຈະຖຼືກລະບໄຸວ ້ແລະຈະມໜີງັສຼືແຈງ້ການຮຽກຮອ້ງໃຫຄ້ນົເຈບັ ຫ ຼື     

ຕວົແທນຄອບຄວົສ ົ່ງຂ ມ້ນູໃຫແ້ກ ່ LLUCH. 

H. ແຜນການຊ  າລະເງນິແບບມເີງ ຼື່ອນໄຂ 

1. ເມ ຼື່ອ LLUCH ໄດເ້ຮັດການຕດັສນິເລຼື່ ອງການຫ ຸດລາຄາແລວ້, ຄນົເຈບັຈະມທີາງເລຼືອກໃນການຈາ່ຍຍອດຄງົ

ຄາ້ງທ່ີຄບົກ  ານດົຈາ່ຍສວ່ນໃດໜ ່ ງ ຫ ຼື ທງັໝດົເປັນກອ້ນໃຫຍເ່ທຼື່ ອດຽວ, ຫ ຼື ຜາ່ນເງ ຼື່ອນໄຂການຊ  າລະຕາມຕາ

ຕະລາງໃນແຜນການຊ  າລະເງນິແບບມເີງ ຼື່ອນໄຂ.  

2. LLUCH ຈະປ ກສາຫາລຼືກຽ່ວກບັທາງເລຼືອກແຜນການຊ  າລະເງນິກບັຄນົເຈບັແຕລ່ະຄນົທ່ີຮອ້ງຂ ເອົາການຈດັ

ການສ  າລບັເງ ຼື່ອນໄຂການຊ  າລະເງນິ. ແຜນການຊ  າລະເງນິສວ່ນບກຸຄນົຈະຖຼືກຈດັການໂດຍອງີຕາມຄວາມ   

ສາມາດຂອງຄນົເຈບັ ເພຼື່ ອໃຫບ້ນັລເຸງ ຼື່ອນໄຂຂອງການຊ  າລະເງນິຢາ່ງມປີະສດິທິພາບ. ໃນຖານະເປັນແນວ

ທາງທ ົ່ວໄປ, ແຜນການຊ  າລະເງນິຈະມລີະຍະເວລາບ ່ດນົເກນີ 12 ເດຼືອນ.  

3. LLUCH ຈະຕ ່ ຮອງດວ້ຍຄວາມສດຸຈະລດິໃຈກບັຄນົເຈບັ; ແຕຢ່າ່ງໃດກ ຕາມ ບ ່ມພີນັທະບງັຄບັໃນການຍອມ

ຮບັເງ ຼື່ອນໄຂການຊ  າລະເງນິທ່ີສະເໜີໂດຍຄນົເຈບັ. ໃນກ ລະນທ່ີີ LLUCH ແລະຄນົເຈບັໃດໜ ່ ງ ຫ ຼື ຜູຮ້ບັ 

ປະກນັບ ່ສາມາດບນັລຂຸ ຕ້ກົລງົກນັໃນການຈດັຕ ັງ້ແຜນການຊ  າລະເງນິແບບມເີງ ຼື່ອນໄຂ, ທາງໂຮງໝ ຈະນ  າໃຊ ້

ສດູ “ແຜນການຊ  າລະເງນິທ່ີສມົເຫດຜນົ” ຕາມທ່ີນຍິາມໄວໃ້ນປະມວນກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍສຂຸະພາບແລະຄວາມ

ປອດພຍັ ມາດຕາ 127400 (i) ເປັນພຼື້ນຖານສ  າລບັແຜນການຊ  າລະເງນິ. “ແຜນການຊ  າລະເງນິທ່ີສມົເຫດ

ຜນົ” ໝາຍເຖງິ ການຊ  າລະເງນິທກຸເດຼືອນ ຊ ່ ງບ ່ ເກນີ 10 ເປີເຊັນ ຂອງລາຍໄດຄ້ອບຄວົຂອງຄນົເຈບັ ຕ ່ໜ ່ ງ

ເດຼືອນ, ບ ່ ລວມ ການຫກັຫ ຸດຕາ່ງໆ ສ  າລບັຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍທ່ີຈ  າເປັນໃນຊວີດິປະຈ  າວນັ. ເພຼື່ ອທ່ີຈະນ  າໃຊສ້ດູ 

“ແຜນການຊ  າລະເງນິທ່ີສມົເຫດຜນົ”, LLUCH ຈະເກບັຂ ມ້ນູຂອງຄນົເຈບັກຽ່ວກບັລາຍໄດ ້ແລະ “ຄາ່ໃຊ້

ຈາ່ຍທ່ີຈ  າເປັນໃນຊວີດິປະຈ  າວນັ” ໂດຍສອດຄອ່ງກບັຣຖັບນັຍດັ. LLUCH ຈະນ  າໃຊຟ້ອມທ່ີເປັນ     

ມາດຕະຖານໃນການເກບັກ  າຂ ມ້ນູດ ັງ່ກາ່ວ. ຄນົເຈບັແຕລ່ະຄນົ ຫ ຼື ຜູຮ້ບັປະກນັທ່ີຊອກຫາແຜນການຊ  າລະເງນິ 

ໂດຍການນ  າໃຊສ້ດູ  “ແຜນການຊ  າລະເງນິທ່ີສມົເຫດຜນົ” ຈະຕອ້ງສ ົ່ງຂ ມ້ນູກຽ່ວກບັລາຍໄດຄ້ອບຄວົ ແລະ

ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍຕາ່ງໆ ຕາມທ່ີຖຼືກຮຽກຮອ້ງເອົາ, ເວັນ້ແຕວ່າ່ ການຮຽກຮອ້ງເອົາຂ ມ້ນູນ ັນ້ຖຼືກຍກົເລກີໂດຍຕວົແທນ

ຂອງ LLUCH. 

4. ບ ່ ມກີານເກບັດອກເບັຽ້ກບັບນັຊຄີນົເຈບັທ່ີມຄີນຸສມົບດັສ  າລບັລະຍະເວລາຂອງແຜນການຊ  າລະເງນິໃດໆ ທ່ີ 

ຈດັການພາຍໃຕຂ້ ກ້  ານດົຂອງ FAP. 
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5. ເມ ຼື່ອແຜນການໄດຮ້ບັອະນມຸດັແລວ້ໂດຍ LLUCH, ການບກົຜອ່ງບ ່ ຈາ່ຍຕາມທ່ີຄບົກ  ານດົຈາ່ຍຕດິຕ ່ ກນັ 90 

ວນັ ຈະສ ົ່ງຜນົໃຫເ້ກດີການຜິດນດັໃນແຜນການຊ  າລະເງນິ. ຄນົເຈບັ ຫ ຼື ຜູຮ້ບັປະກນັມໜີາ້ທ່ີຮບັຜິດຊອບໃນ

ການຕິດຕ ່ ຫາຫອ້ງການທລຸະກດິຄນົເຈບັຂອງ LLUCH ຖາ້ວາ່ ສະພາບການມກີານປ່ຽນແປງໄປ ແລະບ ່  

ສາມາດເຮັດໄດຕ້າມເງ ຼື່ອນໄຂຂອງແຜນການຊ  າລະເງນິ. ຢາ່ງໃດກ ຕາມ, ໃນກ ລະນຂີອງການຜິດນດັບ ່ ຊ  າລະ

ຕາມແຜນການຊ  າລະເງນິ, LLUCH ຈະພະຍາຍາມຢາ່ງສມົເຫດຜນົທ່ີຈະຕິດຕ ່ ຫາຄນົເຈບັ ຫ ຼື ຕວົແທນ

ຄອບຄວົຂອງເຂົາໂດຍທາງໂທຣະສບັ ແລະ ໃຫແ້ຈງ້ການເລຼື່ ອງການຜິດນດັເປັນລາຍລກັອກັສອນ. ຄນົ

ເຈບັຈະມໂີອກາດທ່ີຈະຕ ່ ຮອງໃໝໃ່ນການຂະຫຍາຍເວລາໃນແຜນການຊ  າລະເງນິ ແລະອາດເຮັດແນວນ ັນ້ໄດ້

ໂດຍການຕິດຕ ່ ຕວົແທນຂອງຫອ້ງການທລຸະກດິຄນົເຈບັພາຍໃນສບິສີ່  (14) ວນັ ນບັແຕວ່ນັທີຂອງໜງັສຼືແຈງ້

ການກຽ່ວກບັການຜິດນດັໃນແຜນການຊ  າລະເງນິແບບຂະຫຍາຍເວລາ. ຖາ້ວາ່ ຄນົເຈບັບກົຜອ່ງບ ່ ຮຽກຮອ້ງຂ 

ເອົາການຕ ່ ຮອງໃໝສ່  າລບັແຜນການຊ  າລະເງນິແບບຂະຫຍາຍເວລາ ພາຍໃນສບິສີ່  (14) ວນັ, ແຜນການຊ  າ

ລະເງນິຈະຖຼືກຖຼືວາ່ຢູໃ່ນສະຖານະບ ່ ໃຫຄ້ວາມຮວ່ມມ ຼື ແລະບນັຊກີ ຈະຕກົຢູໃ່ນສະຖານະຖຼືກທວງໜ້ີ.   

6. ຖາ້ເປັນໄປໄດ,້ ການຊ  າລະເງນິທກຸຄ ັງ້ຄວນດ  າເນນີການຜາ່ນຜູໃ້ຫບ້ ລກິານໂອນເງນິແບບອເິລັກໂຕຣນກິ 

(Electronic Funds Transfer, EFT) ຈາກພາຍນອກ. ຢາ່ງໃດກ ຕາມ, ໃນກ ລະນທ່ີີຄນົເຈບັ ຫ ຼື ຕວົ

ແທນຄອບຄວົສະແດງຄວາມຕ ັງ້ໃຈຈງິທ່ີຈະຈາ່ຍພາຍໃຕແ້ຜນການຊ  າລະເງນິ, ໂດຍບ ່ຕອ້ງຜາ່ນຜູໃ້ຫ ້    

ບ ລກິານ EFT ຈາກພາຍນອກ, LLUCH ຈະພະຍາຍາມໃຫຄ້ວາມສະດວກແກຄ່  າຮອ້ງຂ ດ ັງ່ກາ່ວ ໂດຍ

ກ  ານດົໃຫຄ້ນົເຈບັຈາ່ຍຜາ່ນແຜນການຊ  າລະເງນິທ່ີຂະຫຍາຍເວລາໃຫແ້ບບເປັນເງນິສດົ, ເຊັກ, ການສ ັງ່ຈາ່ຍ

ເງນິ ຫ ຼື ບດັເຄຣດດິ.     

I. ການແກໄ້ຂຂ ຂ້ດັແຍງ້ 

1. ໃນກ ລະນທ່ີີເກດີຂ ຂ້ດັແຍງ້ຂ ນ້ເລຼື່ ອງການມຄີນຸສມົບດັເໝາະສມົສ  າລບັໂຄງການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິ, ຄນົ

ເຈບັສາມາດຍຼື່ ນຄ  າອທຸອນເປັນລາຍລກັອກັສອນເພຼື່ ອຂ ໃຫມ້ກີານພິຈາລະນາຕ ່  LLUCH. ໜງັສຼືອທຸອນຄວນ

ປະກອບດວ້ຍຄ  າອະທິບາຍທ່ີຄບົຖວ້ນກຽ່ວກບັຂ ໂ້ຕແ້ຍງ້ຂອງຄນົເຈບັ ແລະເຫດຜນົທ່ີຂ ໃຫມ້ກີານພິຈາລະນາ

ຄຼືນໃໝ.່ ເອກະສານທ່ີກຽ່ວຂອ້ງເພ່ີມເຕມີໃດໆ ຫ ຼື ທງັໝດົທ່ີຈະຊວ່ຍສະໜບັສະໜນູການຮຽກຮອ້ງຂອງຄນົເຈບັ 

ຄວນຄດັຕດິໄປກບັໜງັສຼືອທຸອນດວ້ຍ.     

2. ຄ  າອທຸອນໃດໆ ຫ ຼື ທງັໝດົ ຈະຖຼືກກວດກາຄຼືນໂດຍຜູອ້  ານວຍການບ ລິຫານຂອງຫອ້ງການທລຸະກດິຄນົເຈບັ. 

ຜູອ້  ານວຍການບ ລິຫານຈະພິຈາລະນາຄ  າຖະແຫ ງຂ ໂ້ຕແ້ຍງ້ທ່ີເປັນລາຍລກັອກັສອນທງັໝດົ ພອ້ມດວ້ຍ       

ເອກະສານຄດັຕິດໃດໆ. ຫ ງັຈາກກວດກາຄຼືນຄ  າຮອ້ງຂອງຄນົເຈບັສ  າເລັດແລວ້, ຜູອ້  ານວຍການບ ລິຫານຈະ

ໃຫຄ້  າອະທິບາຍເປັນລາຍລກັອກັສອນເຖງິສິ່ ງທ່ີຄ ົນ້ພບົ ແລະການພິຈາລະນາຕດັສນິ. ການພິຈາລະນາຕດັສນິ

ທງັໝດົໂດຍຜູອ້  ານວຍການບ ລຫິານຈະຖຼືວາ່ເປັນຄ  າຕດັສນິສດຸທາ້ຍ. ຈະບ ່ມກີານອທຸອນຕ ່ ໄປອກີ. 

 

J. ການແຈງ້ຕ ່ ສາທາລະນະ 
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1.    LLUCH ຈະຕິດປະກາດແຈງ້ການໃຫປ້ະຊາຊນົຮູກ້ຽ່ວກບັໂຄງການ FAP, FAA, ບດົສະຫ ຸບໃນພາສາທ່ີ

ເຂົ້າໃຈງາ່ຍ, ແລະນະໂຍບາຍການຮຽກເກບັເງນິ ແລະການທວງໜ້ີ. ແຈງ້ການດ ັງ່ກາ່ວນີຈ້ະຖຼືກຕິດໄວໃ້ນເຂດ     

ບ ລກິານຂອງ LLUCH ສ  າລບັຄນົເຈບັໃນໂຮງໝ  ແລະຄນົເຈບັນອກໂຮງໝ ໃນຈ  ານວນຫ ວງຫ າຍ, ລວມ

ເຖງິ ແຕບ່ ່ ຈ  າກດັຢູແ່ຕ,່ ພະແນກສກຸເສນີ, ຫອ້ງການສ ົ່ງໃບບນິ, ບອ່ນລງົທະບຽນຮບັຄນົເຈບັໃນໂຮງໝ  

ແລະຄນົເຈບັນອກໂຮງໝ  ຫ ຼື ບ ລິເວນລ ຖາ້ທ ົ່ວໄປສ  າລບັຄນົເຈບັຂອງ LLUCH. ແຈງ້ການຕາ່ງໆ ຍງັຈະ

ຖຼືກຕິດໄວທ່ີ້ສະຖານທ່ີໃດໆ ທ່ີຄນົເຈບັອາດໄປຈາ່ຍໃບບນິຂອງເຂົາເຈົາ້. ແຈງ້ການຕາ່ງໆ ຈະລວມມ ີຂ ມ້ນູ

ຕິດຕ ່  ກຽ່ວກບັວທີິການຂ ເອົາຂ ມ້ນູເພ່ີມເຕີມເລຼື່ ອງການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິ ແລະ ສະຖານທ່ີທ່ີຈະໄປສະ

ໝກັຂ ຮບັການຊວ່ຍເຫ ຼືອດ ັງ່ກາ່ວ.    

1.1 ແຈງ້ການເຫ ົ່ ານີຈ້ະຖຼືກຕດິປະກາດໄວໃ້ນພາສາອງັກດິ ແລະສະເປນ ແລະພາສາອຼື່ ນໆ ຕາມທ່ີກ  ານດົ

ໄວໃ້ນ IRC ມາດຕາ 501(r).   

2. ນອກຈາກນີ,້ ນະໂຍບາຍການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິ, ການສະໝກັຂ ຮບັການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິ,      

ບດົສະຫ ຸບໃນພາສາທ່ີເຂົ້າໃຈງາ່ຍ, ແລະນະໂຍບາຍການຮຽກເກບັເງນິ ແລະການທວງໜ້ີ ຈະມໃີຫຢູ້ທ່ີ່      

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

3. ສ  າເນົາເຈັຽ້ຂອງເອກະສານທ່ີອາ້ງອງີຂາ້ງເທີງນີ ້ຈະມໃີຫແ້ກສ່າທາລະນະ ຕາມການຮອ້ງຂ ທ່ີສມົເຫດຜນົ 

ໂດຍບ ່ ເສັຽຄາ່. LLUCH ຈະຕອບຮບັຕ ່ ຄ  າຮອ້ງຂ ດ ັງ່ກາ່ວໃນລກັສະນະທ່ີກງົຕ ່ ເວລາ. 

K. ການລາຍງານການເບິ່ ງແຍງເພຼື່ ອການກສຸນົແບບເຕັມສວ່ນ ແລະການຊ  າລະເງນິແບບຫ ຸດລາຄາ 

1. LLUCH ຈະລາຍງານການເບິ່ ງແຍງເພຼື່ ອການກສຸນົຕວົຈງິ ໂດຍສອດຄອ່ງກບັຂ ກ້  ານດົດາ້ນລະບຽບຂ ບ້ງັຄບັ

ຂອງຫອ້ງການວາງແຜນແລະພດັທະນາສຂຸະພາບທ ົ່ວຣຖັ (Office of Statewide Health Planning and 

Development, OSHPD) ຕາມທ່ີບ ົ່ງໄວໃ້ນຄູມ່ ຼືບນັຊແີລະການລາຍງານສ  າລບັໂຮງໝ              

(Accounting and Reporting Manual for Hospitals), ສະບບັພິມຄ ັງ້ທີສອງ. ເພຼື່ ອເປັນການປະຕິ

ບດັຕາມກດົຂ ບ້ງັຄບັ, LLUCH ຈະຄງົຮກັສາເອກະສານທ່ີເປັນລາຍລກັອກັສອນຕາ່ງໆ ກຽ່ວກບັເກນການ

ເບິ່ ງແຍງເພຼື່ ອການກສຸນົ, ແລະສ  າລບັບນັດາຄນົເຈບັແຕລ່ະຄນົ, LLUCH ຈະຮກັສາເອກະສານທ່ີເປັນລາຍ

ລກັອກັສອນກຽ່ວກບັການພິຈາລະນາຕດັສນິດາ້ນການເບິ່ ງແຍງເພຼື່ ອການກສຸນົທງັໝດົ. ຕາມທ່ີກ  ານດົໄວໂ້ດຍ 

OSHPD, ການເບິ່ ງແຍງເພຼື່ ອການກສຸນົທ່ີຈດັຫາໃຫແ້ກບ່ນັດາຄນົເຈບັຈະຖຼືກບນັທ ກໄວໂ້ດຍມພີຼື້ນຖານເປັນ

ການເກບັເງນິຕວົຈງິສ  າລບັການບ ລກິານຕາ່ງໆ ທ່ີໃຫ.້    

2. LLUCH ຈະຈດັຫາສ  າເນົາຂອງໂຄງການ FAP ໃຫແ້ກ ່OSHPD ຊ ່ ງລວມມ ີນະໂຍບາຍດາ້ນການເບິ່ ງ

ແຍງເພຼື່ ອການກສຸນົ ແລະການຊ  າລະເງນິແບບຫ ຸດລາຄາຢູໃ່ນເອກະສານສະບບັດຽວ. ໂຄງການ  FAP ຍງັ

ປະກອບດວ້ຍ: 1) ລະບຽບການທງັໝດົດາ້ນການມເີງ ຼື່ອນໄຂເໝາະສມົ ແລະຄນຸສມົບດັສ  າລບັຄນົເຈບັ; 2) 

ການສະໝກັຮວມສ  າລບັການເບິ່ ງແຍງເພຼື່ ອການກສຸນົແບບເຕັມສວ່ນ ແລະການຊ  າລະເງນິແບບຫ ຸດລາຄາ; 

ແລະ 3) ຂ ັນ້ຕອນການກວດກາຄຼືນສ  າລບັທງັການເບິ່ ງແຍງເພຼື່ ອການກສຸນົແບບເຕັມສວ່ນ ແລະການຊ  າລະ

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__medical-2Dcenter.lomalindahealth.org_financial-2Dassistance-23lluch&d=DwMFaQ&c=2au6Wc4YyA9xDf1Xwd-ZHbREYaQgjsJ8ttjU4m7jy4w&r=6LZKiIydDys3SmhixGsU0A&m=mcIRcrpB-i0LSehgSlRFf_ogBhFoH6KGEI002iZ-4y4&s=5Ses9BAafeo4X6RjvwZjY7Du-Y3uBqz0ukSA27hEmfI&e=
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ເງນິແບບຫ ຸດລາຄາ. ເອກະສານເຫ ົ່ ານີຈ້ະຖຼືກຈດັຫາໃຫແ້ກ ່OSHPD ທກຸສອງປີ ຫ ຼື ເມ ຼື່ອໃດກ ຕາມ ທ່ີມກີານ

ປ່ຽນແປງທ່ີສ  າຄນັ. 

L.  ອຼື່ ນໆ 

1. ການຮກັສາຄວາມລບັ - ຄວນຈຼື່ໄວວ້າ່ ຄວາມຕອ້ງການຈ  າເປັນສ  າລບັການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິແມນ່ເລຼື່ ອງ

ທ່ີອອ່ນໄຫວ ແລະເປັນເລຼື່ ອງສວ່ນຕວົເລກິຊ ງ້ສ  າລບັຜູຮ້ບັບ ລກິານ. ການຮກັສາຄວາມລບັຂອງຄ  າຮອ້ງຕາ່ງໆ, 

ຂ ມ້ນູ ແລະການໃຫທ້ ນນ ັນ້ຈະຖຼືກເກບັຮກັສາໄວເ້ພຼື່ ອທກຸຄນົທ່ີຊອກຫາ ຫ ຼື ໄດຮ້ບັການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິ. 

ການອບົຮມົເຈົາ້ໜາ້ທ່ີ ແລະການຄດັເລຼືອກເຈົາ້ໜາ້ທ່ີຜູທ່ີ້ຈະປະຕິບດັວຽກຕາມນະໂຍບາຍນີຈ້ະຖຼືກຊີນ້  າພາຍໃຕ້

ຄນຸຄາ່ເຫ ົ່ ານີ.້ 

 2. ຂ ກ້  ານດົໂດຍສດຸຈະລິດ - LLUCH ດ  າເນນີການຈດັການດາ້ນການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິສ  າລບັຄນົເຈບັທ່ີ

ມຄີນຸສມົບດັເໝາະສມົໂດຍສດຸຈະລິດ ແລະເພ່ິງພາຂ ເ້ທັດຈງິທ່ີວາ່ ຂ ມ້ນູທ່ີໄດມ້າຈາກຄນົເຈບັ ຫ ຼື ຕວົແທນ

ຄອບຄວົນ ັນ້ແມນ່ສມົບນູ ແລະຖຼືກຕອ້ງ. ຂ ກ້  ານດົຂອງການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິບ ່ ກດີກນັສດິທິຕ ່ ການເກບັ

ຄາ່ບ ລິການ, ບ ່ ວາ່ຈະເປັນການເກບັຍອ້ນຫ ງັ ຫ ຼື ໃນເວລາໃຫບ້ ລິການ, ສ  າລບັການບ ລກິານທງັໝດົ ເມ ຼື່ອຖຼືກສ ້

ໂກງ, ຫ ຼື ຄນົເຈບັ ຫ ຼືຕວົແທນຄອບຄວົໃຫຂ້ ມ້ນູບ ່ຖຼືກຕອ້ງໂດຍເຈດຕະນາ. ນອກຈາກນີ,້ LLUCH  ສະ

ຫງວນສດິໃນການຊອກຫາເອົາການບນັເທົາຢຽວຢາ, ການດ  າເນນີຄະດແີພງ່ແລະອາຍາ, ຈາກເຫ ົ່ າຄນົເຈບັ ຫ ຼື 

ຕວົແທນຄອບຄວົທ່ີສ ໂ້ກງ ຫ ຼື ໃຫຂ້ ມ້ນູບ ່ ຖຼືກຕອ້ງໂດຍເຈດຕະນາ ເພຼື່ ອໃຫມ້ຄີນຸສມົບດັໄດຮ້ບັ LLUCH 

FAP. 

3. ນະໂຍບາຍດາ້ນເຄຣດດິ ແລະການທວງໜ້ີ - LLUCH ໄດກ້  ານດົນະໂຍບາຍການຮຽກເກບັເງນິ ແລະການ

ທວງໜ້ີໄວຊ້ ່ ງມໃີຫຢູ້ທ່າງອອນໄລນທ່ີ໌ https://medical-center.lomalindahealth.org/financial-

assistance#LLUCH. ການດ  າເນນີການທງັໝດົໂດຍ LLUCH ໃນການເອົາຂ ມ້ນູດາ້ນເຄຣດດິ ກຽ່ວກບັ

ຄນົເຈບັ/ບກຸຄນົທ່ີຮບັຜິດຊອບ ຫ ຼື ໃນສວ່ນທ່ີອາ້ງອງີເຖງິ ຄນົເຈບັ/ຄນົທ່ີຮບັຜິດຊອບ ຕ ່ ກບັອງົການທວງໜ້ີ

ຈາກພາຍນອກ ຈະສອດຄອ່ງເປັນໄປຕາມນະໂຍບາຍດາ້ນເຄຣດດິ ແລະການທວງໜ້ີ.    

 

 

 

ອະນມຸດັແລວ້:  ຄະນະກ  າມະການບ ລິຫານ LLUCH, ຜູບ້ ລິຫານສງູສດຸຂອງ LLUCH,  ຄະນະຜູນ້  າບ ລິຫານຂອງໂຮງໝ  

LLUCH, ຮອງປະທານອາວໂຸສດາ້ນການເງນິຂອງ LLUCH  

 

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=
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=

