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Providence
ແມ່ ນອົງການຮັກສາສຸ ຂະພາບທ່ ບ່ໍ ແມ່ ນເພ່ ອຜົນກໍາໄລຂອງກາໂຕລິກທ່ ນໍາພາໂດຍການໃຫ້ ຄໍາຫມ້ັ ນສັນຍາຕ່ໍ ພາລະກິດຂອງຕົນໃນການຮັບໃຊ້
ທຸ ກຄົນ ໂດຍສະເພາະຜ້ ທ່ ທຸ ກຍາກແລະມຄວາມສ່ ຽງ, ໂດຍຄຸ ນຄ່ າຫັ ກຂອງຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈ, ສັກສ, ຄວາມຍຸ ຕິທໍາ,
ຄວາມເປັນເລດແລະຄວາມຊ່ ສັດ, ແລະໂດຍຄວາມເຊ່ ອຖທ່ ວ່ າການປິ່ນປົວສຸ ຂະພາບແມ່ ນສິດທິມະນຸ ດ. ແມ່ ນ ປັດ ຈຸ ບັນ ແລະ ການ ປະ ຕິ
ບັດ ຂອງ ແຕ່ ລະ ໂຮງ ຫມໍ Providence ທ່ ການ ບໍ ລິ ການ ດ້ ານ ສຸ ຂະ ພາບ ທ່ ເກດ ຂ້ ນ ແລະ ຈໍາ ເປັນ ທາງ ການ ແພດ ແມ່ ນ ມ ໄວ້ ໃຫ້
ຜ້ ທ່ ຢ່ ໃນ ຊຸມ ຊົນ ທ່ ເຮົາ ຮັບ ໃຊ້ , ບ່ໍ ວ່ າ ເຂົາ ເຈ້ົ າ ຈະ ສາ ມາດ ຈ່ າຍ ໄດ້ .

ຂອບເຂດ:

ນະ ໂຍ ບາຍ ນ້ ນໍາ ໃຊ້ ກັບ ໂຮງ ຫມໍ Providence ທັງ ຫມົດ – ລັດ ຄາ ລິ ຟໍ ເນຍ ພາກ ໃຕ້ ("Providence") ໃນ Los Angeles,
Orange ແລະ High Desert Counties ໃນ ລັດ ຄາ ລິ ຟໍ ເນຍ, ແລະ ສໍາ ລັບ ການ ບໍ ລິ ການ ສຸ ກ ເສນ, ຮບ ດ່ ວນ ແລະ ອ່ ນໆ ທ່ ຈໍາ ເປັນ
ທາງ ການ ແພດ ທ່ ໂຮງ ຫມໍ Providence ໃນ ລັດ ຄາ ລິ ຟໍ ເນຍ ພາກ ໃຕ້ (ຍົກ ເວັ້ນ ການ ດ ແລ ທົດ ລອງ ຫ ການ ສບ ສວນ).
ລາຍການໂຮງຫມໍ Providence ທ່ ກວມເອົານະໂຍບາຍນ້ ສາມາດເບິ່ງໄດ້ ໃນລາຍການ Exhibit A Covered Facilities List.
ນະ ໂຍ ບາຍ ນ້ ຈະ ຖກ ຕ ຄວາມ ຫມາຍ ໃນ ຮບ ແບບ ທ່ ສອດ ຄ່ ອງ ກັບ ມາດຕາ 501(r) ຂອງ ກົດ ຫມາຍ ລາຍ ຮັບ ພາຍ ໃນ ປ 1986,
ຕາມ ທ່ ໄດ້ ຮັບ ການ ດັດ ແປງ, ແລະ, ກ່ ຽວ ກັບ ໂຮງ ຫມໍ Providence ໃນ ລັດ ຄາ ລິ ຟໍ ເນຍ, ນະ ໂຍ ບາຍ ການ ຕ ລາຄາ ໂຮງ ຫມໍ
Fair ທ່ ໄດ້ ລະ ບຸ ໄວ້ ໃນ ກົດ ຫມາຍ ວ່ າ ດ້ ວຍ ສຸ ຂະ ພາບ ແລະ ຄວາມ ປອດ ໄພ ຂອງ ລັດ ຄາ ລິ ຟໍ ເນຍ (ພາກ 127400127446). ໃນກໍລະນທ່ ມຂໍ້ຂັດແຍ່ ງລະຫວ່ າງຂໍ້ກໍານົດຂອງກົດຫມາຍດັ່ງກ່ າວ ແລະ ນະໂຍບາຍນ້ , ກົດຫມາຍດັ່ງກ່ າວຈະຄວບຄຸ ມ.

ຈຸ ດປະສົງ:

ຈຸ ດ ປະ ສົງ ຂອງ ນະ ໂຍ ບາຍ ນ້ ແມ່ ນ ເພ່ ອ ໃຫ້ ແນ່ ໃຈວ່ າ ວິ ທ ການ ທ່ ຍຸ ດ ຕິ ທໍາ, ບໍ່ ເລອກ ຫນ້ າ, ມ ປະ ສິດ ທິ ຜົນ, ແລະ ເປັນ ແບບ
ດຽວ ກັນ ສໍາ ລັບ ການ ສະ ຫນອງ ການ ຊ່ ວຍ ເຫອ ດ້ ານ ການ ເງິນ (ການ ບໍ ລິ ການ ໃຈ ບຸ ນ) ໃຫ້ ບຸ ກ ຄົນ ທ່ ມ ສິດ ໄດ້ ຮັບ ທ່ ບ່ໍ ສາ ມາດ
ຈ່ າຍ ໄດ້ ຢ່ າງ ເຕັມ ສ່ ວນ ຫ ສ່ ວນ ຫນ່ ງ ສໍາ ລັບ ການ ສຸ ກ ເສນ ທ່ ຈໍາ ເປັນ ທາງ ການ ແພດ ແລະ ການ ບໍ ລິ ການ ໂຮງ ຫມໍ
ອ່ ນໆ ທ່ ໄດ້ ຮັບ ໂດຍ ໂຮງ ຫມໍ Providence.

ມັນແມ່ ນເຈດຕະນາຂອງນະໂຍບາຍນ້ ເພ່ ອປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍທັງຫມົດຂອງກະຊວງ, ລັດ, ແລະທ້ ອງຖ່ິ ນ. ນະ ໂຍ ບາຍ ນ້ ແລະ ໂຄງ ການ
ຊ່ ວຍ ເຫອ ທາງ ດ້ ານ ການ ເງິນ ໃນ ນ້ ປະກອບ ດ້ ວຍofficia l ນະ ໂຍ ບາຍ ການ ຊ່ ວຍ ເຫອ ດ້ ານ ການ ເງິນ ('FAP' ) ແລະ ນະ ໂຍ

ບາຍ ການ ດ ແລ ການ ແພດ ສຸ ກ ເສນ ສໍາ ລັບ ໂຮງ ຫມໍ ແຕ່ ລະ ໂຮງ ຫມໍ ທ່ ເປັນ ເຈ້ົ າ ຂອງ, ເຊ່ົ າ ຫ ດໍາ ເນນ ການ ໂດຍ
Providence.

ນະໂຍບາຍ:

Providence ຈະໃຫ້ ບໍລິການໂຮງຫມໍໂດຍບໍ່ເສຍຄ່ າ ຫ ຫຸ ດລົງເພ່ ອໃຫ້ ມລາຍຮັບຕໍ່າທ່ ມຄຸ ນວຸ ດທິ, ບໍ່ໄດ້ ຮັບການປະກັນໄພ ແລະ

1|Page

ບ່ໍ ໄດ້ ຮັບການປະກັນໄພ ແລະ ຄົນເຈັບທ່ ມຄ່ າໃຊ້ ຈ່າຍທາງການແພດສງຄຜ້ ທ່ ຢ່ ຫຕ່ໍ າກວ່ າ 350 ເປເຊັນຂອງ FPL,

ເມ່ ອຄວາມສາມາດໃນການຈ່ າຍຄ່ າບໍລິການແມ່ ນເປັນອຸ ປະສັກໃນການເຂົ້າເຖິ ງພາວະສຸ ກເສນທ່ ຈໍາເປັນທາງການແພດ
ແລະການດແລໂຮງຫມໍ ອ່ ນໆແລະບໍ່ມແຫ່ ງຂໍ້ມນທາງເລອກໃນການປົກຫຸ ້ ມໄດ້ ຖກລະບຸ ໄວ້
.
ຜ້ ປ່ ວຍຕ້ ອງປະຕິບັດຕາມຂ້ໍ ກໍານົດການມສິດທ່ ໄດ້ ບັນຍາຍໄວ້ ໃນນະໂຍບາຍນ້ ເພ່ ອໃຫ້ ມຄຸ ນສົມບັດ.

ໂຮງຫມໍ Providence ທ່ ມພະແນກສຸ ກເສນທ່ ອຸ ທິດຕົນຈະໃຫ້ , ໂດຍບໍ່ມການຈໍາແນກ, ການເບິ່ງແຍງສະພາບທາງການແພດສຸ ກເສນ
(ພາຍໃນຄວາມຫມາຍຂອງກົດຫມາຍວ່ າດ້ ວຍການປິ່ນປົວທາງການແພດສຸ ກເສນ ແລະ ແຮງງານ) ສອດຄ່ ອງກັບຄວາມສາມາດທ່ ມຢ່ ,
ບ່ໍ ວ່ າບຸ ກຄົນໃດຫນ່ ງມສິດໄດ້ ຮັບການຊ່ ວຍເຫອທາງດ້ ານການເງິນຫບ່ໍ . Providence ຈະບ່ໍ ຈໍາແນກໂດຍອງໃສ່ ອາຍຸ , ເຊ້ ອຊາດ, ສຜິວ,
ຄວາມເຊ່ ອ, ເຊ້ ອຊາດ, ສາສະຫນາ, ກໍາເນດຂອງຊາດ, ສະຖານະພາບການແຕ່ ງງານ, ເພດ, ແນວທາງທາງເພດ, ເອກະລັກທາງເພດ ຫ
ການສະແດງອອກ, ຄວາມພິການ, ສະຖານະພາບຫທະຫານ, ຫ ພ້ ນຖານອ່ ນທ່ ຖກຫ້ າມໂດຍກະຊວງ, ລັດ, ຫ
ກົດຫມາຍທ້ ອງຖ່ິ ນເມ່ ອເຮັດການກໍານົດການຊ່ ວຍເຫອທາງດ້ ານການເງິນ.
ໂຮງຫມໍ Providence ຈະໃຫ້ ການກວດສຸ ຂະພາບສຸ ກເສນ ແລະ ການຮັກສາຄວາມຫມັ້ນຄົງ, ຫ
ອ້ າງອງແລະໂອນບຸ ກຄົນຖ້ າການໂອນດັ່ງກ່ າວເຫມາະສົມຕາມ 42 C.F.R 482.55. Providence
ຫ້ າມການກະທໍາໃດໆ,ການປະຕິບັດການເຂ້ົ າຮຽນ, ຫ ນະໂຍບາຍທ່ ຈະຫ້ າມບ່ໍ ໃຫ້ ບຸກຄົນສະແຫວງຫາການປ່ິ ນປົວສຸ ກເສນເຊ່ັ ນ:
ການອະນຸ ຍາດໃຫ້ ກິດຈະກໍາການເກັບຫນ້ ທ່ ຂັດຂວາງການໃຫ້ ການດແລທາງການແພດສຸ ກເສນ.

ລາຍຊື່ ຂອງວິຊາຊີບs Subject to Providence FAP: ແຕ່ ລະ Providence hospital

ຈະລະບຸ ສະເພາະລາຍຊ່ ຂອງແພດເຫົ່ ານັ້ນ, ກຸ ່ ມແພດ, ຫຜ້ ຊ່ ຽວຊານອ່ ນໆທ່ ໃຫ້ ບໍລິການທ່ ເປັນແລະຜ້ ທ່ ບໍ່ໄດ້ ຮັບການປົກຫຸ ້ ມໂດຍ
thແມ່ ນນະໂຍບາຍ. ຫມໍຫ້ ອງສຸ ກເສນທ່ ໃຫ້ ບໍລິການດ້ ານການແພດສຸ ກເສນແກ່ ຄົນເຈັບທ່ ໂຮງຫມໍ Providence California,
ຮຽກຮ້ ອງໂດຍກົດຫມາຍຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍເພ່ ອໃຫ້ ການຫຸ ດຜ່ ອນແກ່ ຄົນເຈັບທ່ ບ່ໍ ໄດ້ ຮັບການປ່ິ ນປົວຫຄົນເຈັບທ່ ມຄ່ າໃຊ້ ຈ່າຍທາງການແພດ
ສງ (ຕາມທ່ ໄດ້ ກໍານົດໄວ້ ໂດຍນະໂຍບາຍການຕລາຄາຂອງໂຮງຫມໍ Fair
ທ່ ລະບຸ ໄວ້ ໃນກົດລະບຽບສຸ ຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍ (ພາກ 127400-127446)) ຜ້ ທ່ ຢ່ ໃນຫຕ່ໍ າກວ່ າ 350% ຂອງ
FPL. ແຕ່ ລະ Providence hospital ຈະໃຫ້ ລາຍການນ້ ແກ່ ຄົນເຈັບຜ້ ໃດທ່ ຮ້ ອງຂໍcopy. ບັນ ຊ ລາຍ ການ ຜ້ ໃຫ້ ບໍ ລິ ການ ຍັ ງ ສາ

ມາດ ພົບ ເຫັນ ອອນ ໄລ ນ ໌t ເວັບ ໄຊ ທ ໌Providence : www.providence.org.
ຂໍ້ ການົດດໍ້ ານການຊື່ ວຍເຫອດໍ້ ານການເງິນ: ການຊ່ ວຍເຫອທາງດ້ ານການເງິນແມ່ ນມໃຫ້ ທັງຄົນເຈັບທ່ ບໍ່ໄດ້ ຮັບການປະກັນໄພ ແລະ
ຜ້ ຮັບປະກັນ ເຊ່ິ ງການຊ່ ວຍເຫອດ່ັ ງກ່ າວແມ່ ນສອດຄ່ ອງກັບນະໂຍບາຍນ້ ແລະ ກົດຫມາຍຂອງລັດ ແລະ
ລັດທ່ ຄຸ ້ ມຄອງຜົນປະໂຫຍດທ່ ອະນຸ ຍາດໃຫ້ ແກ່ ຄົນເຈັບ. ໂຮງຫມໍ Providence
ຈະໃຊ້ ຄວາມພະຍາຍາມຢ່ າງສົມເຫດສົມຜົນເພ່ ອກໍານົດຄວາມເປັນຢ່ ຫ ບໍ່ມການປົກຫຸ ້ ມຂອງພາກສ່ ວນທສາມ ຊ່ ງອາດຈະມຢ່ , ໂດຍລວມ ຫ
ບາງສ່ ວນ, ສໍາລັບການດແລທ່ ໂຮງຫມໍ Providence ສະຫນອງໃຫ້ , ກ່ ອນທ່ ຈະຊ້ ນໍາຄວາມພະຍາຍາມໃນການເກັບກໍາຂ້ໍ ມນໃດໆທ່ ຄົນເຈັ ບ.
ຜ້ ປ່ ວຍ ທ່ ສະ ແຫວງ ຫາ ການ ຊ່ ວຍ ເຫອ ທາງ ດ້ ານ ການ ເງິນ ຕ້ ອງ ສໍາ ເລັດ ການ ນໍາ ໃຊ້ ການ ຊ່ ວຍ ເຫອ ທາງ ດ້ ານ ການ ເງິນ ທ່ ມ
ມາດ ຕະ ຖານ Providence ແລະ ການ ມ ສິດ ໄດ້ ຮັບ ຈະ ອງ ຕາມ ຄວາມ ຕ້ ອງ ການ ທາງ ດ້ ານ ການ ເງິນ ໃນ ເວ ລາ ນ້ັ ນ. ຄວາມ

ພະຍາຍາມ ທ່ ສົມ ເຫດ ສົມ ຜົນ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ການ ແຈ້ງ ເຕອນ ແລະ ແຈ້ ງ ໃຫ້ ຜ້ ປ່ ວຍ ຮ້ ເຖິງ ການ ມ ຄວາມ ຊ່ວຍ

ເຫອ ທາງ ດ້ ານ ການ ເງິນ ໂດຍ ການ ໃຫ້ ຂໍ້ ມນ ໃນ ລະ ຫວ່ າງ ການ ເຂົ້າ ຊົມ ແລະ ການ ປະ ຕິ ບັດ, ໃນ ໃບ ລາຍ ຈ່ າຍ ຂອງ ຜ້ ປ່ ວຍ, ໃນ
ເຂດ ການ ໃຊ້ ຈ່ າຍ ຂອງ ຜ້ ປ່ ວຍ ທ່ ເຂົ້າ ເຖິງ ໄດ້ , ຢ່ ໃນເວັບ ໄຊ ຂອງ Providence hospital, ໂດຍ ການ ແຈ້ ງ ການ ທາງ ປາກ ໃນ
ລະ ຫວ່ າງ ການ ສົນ ທະ ນາ ເລ່ ອງ ການ ຈ່ າຍ ເງິນ, ພ້ ອມ ທັງ ໃສ່ ປ້ າຍ ໃນ ເຂດ ຄົນ ປ່ ວຍ ທ່ ມ ປະ ສິດ ທິ ພາບ ສງ ແລະ ຜ້ ປ່ ວຍ ພາຍ
ນອກເຊັ່ນ: ການ ຍອມ ຮັບ ແລະ ພະ ແນກ ສຸ ກ ເສນ. Providence
ຈະເກັບຮັກສາຂ້ໍ ມນທ່ ໃຊ້ ໃນການກໍານົດສິດຕາມນະໂຍບາຍການເກັບກໍາຂ້ໍ ມນ.

ການສະຫມັກຂຄວາມຊື່ ວຍເຫອດໍ້ ານການເງິນ: ຄົນເຈັບ ຫ ຜ້ ຮັບເຫມົາອາດຈະຮ້ ອງຂໍ ແລະ
ຍ່ ນຄໍາຮ້ ອງຂໍການຊ່ ວຍເຫອດ້ ານການເງິນ Application, ເຊິ່ງບໍ່ເສຍຄ່ າແລະມຢ່ ໃນກະຊວງ Providence ຫ ໂດຍວິທດັ່ງຕໍ່ໄປນ້ :
ໃຫ້ ຄໍາແນະນໍາແກ່ ພະນັກງານບໍລິການດ້ ານການເງິນຂອງຄົນເຈັບໃນຫກ່ ອນເວລາທ່ ໄດ້ ຮັບການຍ່ ນຂໍຄວາມຊ່ ວຍເຫອແລະຍ່ ນເອກະສານທ່ ສໍາເ
ລັດແລ້ ວ; ໂດຍທາງໄປສະນ, ຫໂດຍການຢ້ ຽມຢາມ
www.providence.org ,ການດາວໂຫລດແລະສົ່ງຄໍາຮ້ ອງສະຫມັກທ່ ສໍາເລັດດ້ ວຍເອກະສານ.
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ບຸ ກຄົນທ່ ສະຫມັກຂໍການຊ່ ວຍເຫອທາງດ້ ານການເງິນຈະໄດ້ ຮັບການກວດກາເບ້ ອງຕ້ົ ນ
ເຊ່ິ ງຈະລວມເອົາການທົບທວນຄນວ່ າຄົນເຈັບຫມົດອາຍຸ ຫບ່ໍ ມສິດໄດ້ ຮັບແຫ່ ງເງິນເດອນຈາກພາກສ່ ວນທສາມ.
ແຕ່ ລະ Providence hospital ຈະ ເຮັດ ໃຫ້ ບຸ ກ ຄົນ ທ່ ຖກ ກໍາ ນົດ ໄວ້ ມ ໄວ້ ໃຫ້ ຊ່ ວຍ ເຫອ ຜ້ ປ່ ວຍ ໃນ ການ ສໍາ ເລັດ ການ ນໍາ ໃຊ້
ຊ່ ວຍ ເຫອ ທາງ ດ້ ານ ການ ເງິນ ແລະ ກໍານົດການ ມ ສິດ ໄດ້ ຮັບ ການ ບໍ ລິ ການ ດ້ ານ ການ ເງິນ ຂອງProvidence
ເປັນssistance ຫ ການ ຊ່ ວຍ ເຫອ ທາງ ດ້ ານ ການ ເງິນ ຈາກ ໂຄງ ການ ປະ ກັນ ໄພ ທ່ ໄດ້ ຮັບ ທນ ຈາກ ລັດ ຖະ ບານ, ຖ້ າ ຫາກ ວ່ າ ໃຊ້
ໄດ້ .
ບໍລິການຕຄວາມຫມາຍແມ່ ນມຢ່ ເພ່ ອຕອບຄໍາຖາມຫຄວາມກັງວົນໃດໆແລະເພ່ ອຊ່ ວຍໃນການສໍາເລັດການນໍາໃຊ້ ການຊ່ ວຍເຫອທາງດ້ ານກາ
ນເງິນ.
ຜ້ ປ່ ວຍ ຫ ຜ້ ຮັບປະກັນທ່ ອາດຈະມສິດສະຫມັກຂໍຄວາມຊ່ ວຍເຫອດ້ ານການເງິນ ອາດຈະໃຫ້ ເອກະສານພຽງພໍແກ່ Providence
ເພ່ ອສະຫນັບສະຫນນການກໍານົດສິດໃນເວລາໃດກໍ່ຕາມເມ່ ອຮຽນຮ້ ວ່າ ລາຍຮັບຂອງພັກຫຸ ດລົງຕ່ໍ າກວ່ າ FPL
ຕໍ່ລະບຽບການທ່ ກ່ ຽວຂ້ ອງຂອງກະຊວງ ແລະ ລັດ.

ສະຖານະການດໍ້ ານການເງິນສື່ ວນບຸ ກຄົນ: ລາຍຮັບ, ຊັບສິນທາງເງິນ ແລະ

ຄ່ າໃຊ້ ຈ່າຍຂອງຜ້ ປ່ ວຍຈະຖກນໍາໃຊ້ ໃນການປະເມນສະພາບການເງິນສ່ ວນບຸ ກຄົນຂອງຄົນເຈັບ. ຊັບ ສິນ ທາງ ດ້ ານ ການ ເງິນ ຈະ ບໍ່ ລວມ
ເອົາ ແຜນ ການ ຊົດ ເຊຍ ບໍານານ ຫລ ເລ່ ອນ ເວລາ ທ່ ມ ຄຸ ນ ນະ ພາບ ພາຍ ໃຕ້ ກົດ ຫມາຍ ລາຍ ຮັບ ພາຍ ໃນ ຫລ ແຜນ ການ ຊົດ ເຊຍ

ທ່ ບ່ໍ ມ ຄຸ ນ ນະ ພາບ.

ຄຸ ນສົມບັດລາຍຮັບ: ເງ່ ອນໄຂລາຍຮັບ, ອງຕາມລະດັບຄວາມທຸ ກຍາກຂອງລັດຖະບານກາງ (FPL),

ອາດຈະຖກນໍາໃຊ້ ເພ່ ອກໍານົດສິດໃນການດແລໂດຍບ່ໍ ເສຍຄ່ າ ຫ ຫຸ ດລົງ. Please see Exhibit B ສໍາລັບລາຍລະອຽດ.

ການການົດແລະການອະນຸ ມັດ: ຜ້ ປ່ ວຍຈະໄດ້ ຮັບແຈ້ ງການກ່ ຽວກັບການກໍານົດຄວາມມັກຂອງ FAP eພາຍໃນ 30

ວັນຂອງການຍ່ ນຄໍາຮ້ ອງສະຫມັກຊ່ ວຍເຫອທາງດ້ ານການເງິນທ່ ສໍາເລັດແລະເອກະສານທ່ ຈໍາເປັນ.
ເມ່ ອໄດ້ ຮັບຄໍາຮ້ ອງສະຫມັກແລ້ ວ,
ຄວາມພະຍາຍາມໃນການເກັບກໍາຂໍ້ມນທ່ ພິເສດຈະຖກຮັບຮອງຈົນກວ່ າຈະມການກໍານົດທ່ ເປັນລາຍລັກອັກສອນຂອງການມສິດໄດ້ ຮັບການສົ່ງ
ໄປຫາຄົນເຈັບ. ໂຮງຫມໍຈະບ່ໍ ກໍານົດການມສິດໄດ້ ຮັບການຊ່ ວຍເຫອໂດຍອງໃສ່ຂ້ໍ ມນທ່ ໂຮງຫມໍເຊ່ ອວ່ າບ່ໍ ຖກຕ້ ອງຫບ່ໍ ເຊ່ ອຖໄດ້ .

ການແກໍ້ ໄຂຂໍ້ ຂັດແຍື່ ງ:

ຄົນເຈັບອາດຈະຂໍອຸ ທອນຕໍ່ການກໍານົດການບໍ່ມສິດໄດ້ ຮັບການຊ່ ວຍເຫອທາງດ້ ານການເງິນໂດຍໃຫ້ ເອກະສານເພ່ ມເຕມທ່ ກ່ ຽວຂ້ ອງແກ່
Providence ພາຍໃນ 30 ວັນຂອງການຮັບແຈ້ ງການປະຕິເສດ. ການຂໍອຸ ທອນທັງຫມົດຈະໄດ້ ຮັບການທົບທວນຄນ ແລະ
ຖ້ າການທົບທວນຢັ້ງຢນການປະຕິເສດ, ການແຈ້ ງການທ່ ເປັນລາຍລັກອັກສອນຈະຖກສົ່ງໄປໃຫ້ ຜ້ ຮັບປະກັນ ແລະ ກະຊວງສາທາຣະນະສຸ ຂ,
ບ່ ອນທ່ ຈໍາເປັນ, ແລະ ສອດຄ່ ອງກັບກົດຫມາຍ. ຂັ້ນຕອນການອຸ ທອນຂັ້ນສຸ ດທ້ າຍຈະສິ້ນສຸ ດລົງພາຍໃນ 10
ວັນຂອງການຮັບການປະຕິເສດໂດຍ Providence. ອາດສ່ົ ງຂໍອຸ ທອນໄປທ່ ຫ້ ອງການທຸ ລະກິດເຂດ Providence, P.O. Box 3268,
Portland, OR 97208-3395.

Presumptive Charity: Providence

ອາດຈະອະນຸ ມັດຄົນເຈັບສໍາລັບການປັບປ່ ຽນການກຸ ສົນກັບບັນຊຂອງພວກເຂົາໂດຍວິທອ່ ນນອກຈາກຄໍ າຮ້ ອງສະຫມັກຊ່ ວຍເຫອທາງດ້ ານການ
ເງິນຢ່ າງເຕັມທ່ .
ການກໍານົດດ່ັ ງກ່ າວຈະຖກເຮັດຂ້ ນບົນພ້ ນຖານທ່ ສົມມຸ ດຕິຖານໂດຍໃຊ້ ເຄ່ ອງມການປະເມນການເງິນທ່ ໄດ້ ຮັບການຍອມຮັບຈາກອຸ ດສາຫະກໍາ
ທ່ ປະເມນຄວາມສາມາດໃນການຈ່ າຍໂດຍອງໃສ່ ການເງິນທ່ ມຢ່ ທົ່ວໄປຫບັນທກອ່ ນໆ, ລວມທັງແຕ່ ບໍ່ຈໍາກັດລາຍຮັບໃນຄົວເຮອນ,
ຂະຫນາດຂອງຄົວເຮອນ, ແລະປະຫວັດສິນເຊ່ ອແລະການຊໍາລະເງິນ.

ສະ ຖາ ນະ ການ ພິ ເສດ ອື່ ນໆ: ຜ້ ປ່ ວຍ ທ່ ມ ສິດ ໄດ້ ຮັບ ໂຄງ ການ ທ່ ມ ຄຸ ນ ນະ ພາບ FPL ເຊັ່ນ: Medicaid, Medi-Cal, ແລະ
ໂຄງ ການ ຊ່ ວຍ ເຫອ ລາຍ ໄດ້ ຕ່ໍ າ ອ່ ນໆ ທ່ ລັດ ຖະ ບານ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນນ, ຖ ວ່ າ ບໍ່ ດ. ດັ່ງນັ້ນ,
ຄົນເຈັບດ່ັ ງກ່ າວຈ່ ງມສິດໄດ້ ຮັບການຊ່ ວຍເຫອທາງດ້ ານການເງິນເມ່ ອໂຄງການປະຕິເສດການຈ່ າຍເງິນແລ້ ວຖວ່ າຄ່ າທໍານຽມທ່ ຊໍາລະໃຫ້ ຄົນເຈັ
ບ. ບັນຊຜ້ ປ່ ວຍບັນຊລາຍຈ່ າຍທ່ ເກດຈາກຄ່ າທໍານຽມທ່ ບໍ່ໄດ້ ຖກຊໍາລະຄນແມ່ ນມສິດໄດ້ ຮັບເງິນຝາກປະຢັດການກຸ ສົນຢ່ າງເຕັມສ່ ວນ.
ສະເພາະແມ່ ນລວມເປັນຜ້ ມສິດໄດ້ ຮັບແມ່ ນການກ່ າວຫາທ່ ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບດັ່ງຕໍ່ໄປນ້ :
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•Denied inpatient stays
•ຖກປະຕິເສດວັນທ່ ມການດແລຄົນເຈັບ
•ບໍລິການທ່ ບ່ໍ ໄດ້ ກວມ
• ການປະຕິເສດການອະນຸ ຍາດການປິ່ນປົວ (TAR)
•ການປະຕິເສດເນ່ ອງຈາກການປົກຫຸ ້ ມທ່ ຈໍາກັດ

ລາຍ ຈື່ າຍ ການ ແພດ ທີື່ ຮໍ້ າຍ ແຮງ : Providence, ຕາມຄວາມ ລະ ມັດ ລະ ວັງ ຂອງມັນ , ອາດ ຈະ ໃຫ້ ການ ໃຈ ບຸ ນ

ໃນ ກໍລະນ ທ່ catastrophicຄ່ າ ໃຊ້ ຈ່າຍ ທາງ ການ ແພດ. ຄົນເຈັບເຫົ່ ານ້ ຈະໄດ້ ຮັບການຈັດການໂດຍອງໃສ່ ບຸກຄົນ.
ເວລາສຸ ກເສີນ: ການຊ່ ວຍເຫອທາງດ້ ານການເງິນອາດຈະມຢ່ ຕາມຄວາມສະຫາດຂອງ Providence

ໃນເວລາທ່ ເກດເຫດສຸ ກເສນລະດັບຊາດຫລັດ, ໂດຍບໍ່ຂ້ ນກັບການຊ່ ວຍເຫອສໍາລັບຄ່ າໃຊ້ ຈ່າຍທ່ ຮ້າຍແຮງ.

ການຈາກັດຄື່ າທານຽມສາລັບຄົນເຈັບທຸ ກຄົນ Eທື່ີ ມັກສາລັບການຊື່ ວຍເຫອທາງດໍ້ ານການເງິນ: ຄົນເຈັບ

Noຜ້ ທ່ ມຄຸ ນວຸ ດທິສໍາລັບການຊ່ ວຍເຫອປະເພດໃດຫນ່ ງທ່ ກ່ າວມາຂ້ າງເທິງນ້ ຈະຮັບຜິດຊອບເປັນສ່ ວນຕົວຫາຍກວ່ າ "ຈໍານວນເງິນທົ່ວໄປ
Billed" (AGB) ເປເຊັນຂອງຄ່ າໃຊ້ ຈ່າຍລວມຕາມທ່ ໄດ້ ກໍານົດໄວ້ ຂ້ າງລຸ ່ ມນ້ .

ແຜນຈື່ າຍທື່ີ ສົມເຫດສົມຜົນ: Once ຄົນເຈັບໄດ້ ຮັບການອະນຸ ມັດສໍາລັບການຊ່ ວຍເຫອທາງດ້ ານການເງິນບາງສ່ ວນ,

ແຕ່ ຍັງມຄວາມສົມດຸ ນທ່ ສົມຄວນ, Providence ຈະເຈລະຈາການຈັດວາງແຜນການຊໍາລະເງິນ.
ແຜນການຊໍາລະເງິນທ່ ສົມເຫດສົມຜົນຈະປະກອບມການຈ່ າຍເງິນເດອນທ່ ບ່ໍ ເກນ 10 ເປເຊັນຂອງລາຍຮັບປະຈໍາເດອນຂອງຄົນເຈັບ ຫ
ຄອບຄົວ,
ໂດຍບໍ່ລວມຄ່ າປະຢັດສໍາລັບຄ່ າໃຊ້ ຈ່າຍໃນການດໍາລົງຊວິດທ່ ຈໍາເປັນທ່ ຜ້ ປ່ ວຍໄດ້ ລະບຸ ໄວ້ ໃນໃບຄໍາຮ້ ອງຂໍການຊ່ ວຍເຫອທາງດ້ ານການເງິນຂອງເ
ຂົາເຈ້ົ າ. ແຜນການຊໍາລະເງິນຈະເປັນລາຍຮັບໂດຍບ່ໍ ເສຍຄ່ າ.
ກໍານົດເວລາຂອງແຜນການຊໍາລະເງິນຈະຖກຂະຫຍາຍສໍາລັບຄົນເຈັບທ່ ມການອຸ ທອນທ່ ກໍາລັງລໍຖ້ າການປົກຫຸ ້ ມ.

ການຊາລະຄື່ າທານຽມແລະການເກັບກາຂໍ້ ມນ:

ເງິນຝາກທ່ ບ່ໍ ໄດ້ ຮັບຄ່ າຈ້ າງໃດໆທ່ ຜ້ ປ່ ວຍຫຜ້ ຮັບປະກັນຫັ ງຈາກການນໍາໃຊ້ ການຫຸ ດລົງທ່ ມຢ່ , ຖ້ າຫາກມ,
ອາດຈະຖກອ້ າງອງເຖິງການເກັບກໍາຂໍ້ມນ. ຄວາມ ພະ ຍາ ຍາມ ເກັບ ກໍາ ກ່ ຽວ ກັບ ຄວາມ ສົມ ດນ ທ່ ບໍ່ ໄດ້ ຮັບ ຄ່ າ ຈ້າງ ຈະ ຢຸ ດ ການ ກໍາ
ນົດ ຂັ້ນ ສຸ ດ ທ້ າຍ ຂອງ ການ ມ ສິດ ໄດ້ ຮັບ FAP. Providence ບໍ່ໄດ້ ປະຕິບັດ,
ອະນຸ ຍາດໃຫ້ ຫອະນຸ ຍາດໃຫ້ ຫນ່ ວຍງານເກັບກໍາຂ້ໍ ມນປະຕິບັດການເກັບກໍາທ່ ພິເສດໃດໆກ່ ອນບ່ໍ ວ່ າຈະເປັນ: (ກ)
ພະຍາຍາມຢ່ າງສົມເຫດສົມຜົນເພ່ ອກໍານົດວ່ າຄົນເຈັບມຄຸ ນນະສົມບັດສໍາລັບການຊ່ ວຍເຫອທາງດ້ ານການເງິນຫບໍ່; ຫ (b) 120
ວັນຫັ ງຈາກການສົ່ງໃບລາຍງານຄົນເຈັບຄັ້ງທໍາອິດ. ສໍາລັບຂໍ້ມນກ່ ຽວກັບການຊໍາລະເງິນ Providence
ແລະການເກັບກໍາຂ້ໍ ມນສໍາລັບຈໍານວນເງິນທ່ ຜ້ ປ່ ວຍເປັນຫນ້ , ກະລຸ ນາເບ່ິ ງນະໂຍບາຍຂອງໂຮງຫມໍ Providence,
ເຊິ່ງສາມາດໃຊ້ ໄດ້ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່ າຢ່ ທ່ ໂຕະການຈົດທະບຽນຂອງໂຮງຫມໍ Providence ແຕ່ ລະແຫ່ ງ, ຫທ່ : www.providence.org.

ການຊາລະເງິນຄົນເຈັບ:

ໃນກໍລະນທ່ ຜ້ ປ່ ວຍຫຜ້ ຮັບປະກັນໄດ້ ເຮັດການຊໍາລະຄ່ າບໍລິການແລະຕໍ່ມາກໍຕັ້ງໃຈທ່ ຈະມສິດໄດ້ ຮັບການດແລໂດຍບໍ່ເສຍຄ່ າຫຫຸ ດລົງ,
ການຊໍາລະເງິນໃດໆທ່ ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບການບໍລິການເຫົ່ ານັ້ນໃນໄລຍະເວລາທ່ ມສິດໄດ້ ຮັບ FAP ຊ່ ງເກນພັນທະໃນການຊໍາລະເງິນຈະຖກສົ່ງຄນ,
ຕາມລະບຽບການຂອງລັດ.

ການທົບທວນປະຈາປີ: ນະໂຍບາຍການຊ່ ວຍເຫອດ້ ານການເງິນProvidence (Charity Care)
ນ້ ຈະໄດ້ ຮັບການທົບທວນຄນໃນແຕ່ ລະປໂດຍການເປັນຜ້ ນໍາຂອງວົງຈອນລາຍຮັບທ່ ກໍານົດໄວ້ .

EXCEPTIONS:
See Scope ຂ້ າງເທິງ.

ຂໍ້ ການົດ:

ສໍາລັບຈຸ ດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍນ້ ຂໍ້ກໍານົດແລະຂໍ້ກໍານົດດັ່ງຕໍ່ໄປນ້ ແມ່ ນນໍາໃຊ້ :

4|Page

1.

2.

3.

ລະດັບຄວາມທຸ ກຍາກຂອງລັດຖະບານກາງ (FPL): FPL
ຫມາຍເຖິງການຊ້ ນໍາຄວາມທຸ ກຍາກທ່ ໄດ້ ຮັບການປັບປຸ ງເປັນແຕ່ ລະໄລຍະໃນບັນຊເງິນຝາກຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸ ກໂດຍກະຊວ
ງສາທາລະນະສຸ ກ ແລະ ບໍລິການມະນຸ ດຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ.
ຈໍານວນເງິນs ທ່ົ ວໄປ Billed (AGB): Theຈໍານວນເງິນໂດຍທ່ົ ວໄປທ່ ຖກຊໍາລະສໍາລັບການສຸ ກເສນແລະ c
ທ່ ຈໍາເປັນທາງການແພດອ່ ນໆແມ່ ນສໍາລັບຄົນເຈັບທ່ ມປະກັນສຸ ຂະພາບແມ່ ນຖກກ່ າວເຖິງໃນນະໂຍບາຍນ້ ວ່ າAGB. Providence
ກໍາ ນົດ ເປ ເຊັນ AGB ທ່ ໃຊ້ ໄດ້ ສໍາ ລັບ ແຕ່ ລະ ໂຮງ ຫມໍ Providence ໂດຍ ການ ເພ່ ມ ຄ່ າ ໃຊ້ ຈ່ າຍ ທ່ ຮ້າຍ ແຮງ ຂອງ ໂຮງ
ຫມໍ ສໍາ ລັບ ການ ດ ແລ ສຸ ກ ເສນ ຫ ການ ແພດ ທ່ ຈໍາ ເປັນ ໃດໆ ໂດຍ ຈໍາ ນວນ ທ່ ຫມ້ັ ນ ຄົງ ຊ່ ງ ອງ ຕາມ ການ ອ້ າງ ອງ ທ່ ອະ
ນຸ ຍາດ ໃຫ້ ພາຍ ໃຕ້ Medicare. ປ້ ມຂໍ້ມນລາຍລະອຽດກ່ ຽວກັບອັດຕາAGB ທ່ ໂຮງຫມໍແຕ່ ລະແຫ່ ງໃຊ້ , ແລະ ວິທການຄິດໄລ່ ,
ສາມາດໄດ້ ຮັບໂດຍການເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊທດັ່ງຕໍ່ໄປນ້ : www.providence.org ຫ ໂດຍໂທຫາ 1-866-747-2455
ເພ່ ອຮ້ ອງຂໍສໍາເນົາ.
Extraordinary Collection Action (ECA): ECAs

ຖກກໍານົດວ່ າເປັນການກະທໍາເຫົ່ ານັ້ນທ່ ຮຽກຮ້ ອງໃຫ້ ມຂັ້ນຕອນທາງດ້ ານກົດຫມາຍຫການຕັດສິນ,
ກ່ ຽວຂ້ ອງກັບການຂາຍຫນ້ ໃຫ້ ກັບອກຝ່ າຍຫນ່ ງຫການລາຍງານຂໍ້ມນທ່ ບໍ່ດໃຫ້ ກັບຫນ່ ວຍງານສິນເຊ່ ອຫບັນດາກະຊວງ. ການ ກະ

ທໍາ ທ່ ຮຽກ ຮ້ ອງ ໃຫ້ ມ ການ ປະ ຕິ ບັດ ຕາມ ກົດ ຫມາຍ ຫ ສານ ສໍາ ລັບ ຈຸ ດ ປະ ສົ ງ ນ້ ແມ່ ນ ຮ່ ວມ
ດ້ ວຍlien; ການຄໍ້າປະກັນຊັບສິນຕົວຈິງ; ການຕິດພັນ ຫ ຢດບັນຊທະນາຄານ ຫ ຊັບສິນສ່ ວນຕົວອ່ ນໆ;
ການບລິການຂອງພົນລະເມອງເປັນການຕລາຄາຕໍ່ບຸ ກຄົນ; ການ ກະ ທໍາ ທ່ cໃຊ້ ການ ຈັບກຸ ມ ຂອງ ບຸ ກ ຄົນ; ການ ກະ ທໍາ
ທ່ ເຮັດ ໃຫ້ ບຸ ກ ຄົນ ຕ້ ອງ ໄດ້ ຮັບ ການ ຕິດ ຕໍ່ ກັບ ຮ່າງ ກາຍ;ແລະ ການ ປະ ສົມ ຄ່ າ ແຮງ ງານ.
4.

ຄ່ າ ປ່ິ ນປົວ ສງ: ຄ່ າ ໃຊ້ ຈ່າຍ ທາງ ການ ແພດ ສງ ແມ່ ນ ລາຍ ຈ່າຍ ທ່ ກໍານົດ ໄວ້ ໃນ ນະ ໂຍບາຍ ການ ຕ ລາຄາ ຂອງ ໂຮງຫມໍ
Fair - California Health and Safety Code (ພາກ 127400-127446),ແມ່ ນ: (1) ຄ່ າ ໃຊ້ ຈ່ າຍ ນອກ ຖົງ ປະຈໍາ ປ
ທ່ ບຸ ກຄົນ ຢ່ ໂຮງຫມໍ Providence ທ່ ເກນ ກວ່ າ 10 ເປ ເຊັນ ຂອງ ລາຍ ໄດ້ ຄອບຄົວ ຂອງ ຄົນ ເຈັບ ໃນ ໄລຍະ 12 ເດອນ
ກ່ ອນ, (2) ຄ່ າ ໃຊ້ ຈ່າຍ ນອກ ຖົງ ທ່ ເກນ ກວ່ າ 10 ເປ ເຊັນ ຂອງ ລາຍ ໄດ້ ຄອບຄົວ ຂອງ ຄົນ ເຈັບ, ຖ້ າ ຜ້ ປ່ ວຍ ໃຫ້ ເອກະສານ
ກ່ ຽວ ກັບ ລາຍ ຈ່ າຍ ທາງ ການ ແພດ ຂອງ ຄົນ ເຈັບ ທ່ ຈ່ າຍ ໂດຍ ຄົນ ເຈັບ ຫລ ຄອບຄົວ ຂອງ ຄົນ ໄຂ້ ໃນ ໄລຍະ 12 ເດອນ

ກ່ ອນ, ຫລ (3) ລະດັບ ຕ່ໍ າ ກວ່ າ ທ່ ໂຮງຫມໍ Providence ໄດ້ ກໍານົດ ໄວ້ ໃຫ້ ສອດຄ່ ອງ ກັບ ນະ ໂຍບາຍ ການ ດ ແລ

ການ ດ ແລ ຂອງ ໂຮງຫມໍ Providence.
ອໍ້ າງອີງ:
Internal Revenue Code Section 501(r); 26 C.F.R. 1.501(r)(1) – 1.501(r)(7)
California Health and Safety Codes section 127000 -127446
Emergency Medical Treatment and Labor Act (EMTALA), 42 U.S.C. 1395dd
42 C.F.R. 482.55 and 413.89
American Hospital Associations Charity Guidelines
California Hospital Association Charity Guidelines
California Alliance on Catholic Healthcare Charitable Services Guidelines
Providence Commitment to the Uninsured Guidelines
Provider Reimbursement Manual, Part I, Chapter 3, Section 312
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ງານວາງສະແດງ A – ລາຍການສື່ິ ງອານວຍຄວາມສະດວກທື່ີ ປົກຄຸ ມ
Providence Hospitals in Southern California
Providence Saint Joseph Medical Center
Providence Little Company of Mary Medical
Center San Pedro
Providence Cedars-Sinai Tarzana Medical
Center
Providence St. Joseph Hospital Orange
Providence St. Mary Medical Center
Providence Mission Hospital Mission Viejo

Providence Holy Cross Medical Center
Providence Saint John’s Health Center
Providence Little Company of Mary Medical
Center Torrance
Providence St. Jude Medical Center
Providence Mission Hospital Laguna Beach
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ງານວາງສະແດງ B - ຄຸ ນສົມບັດລາຍຮັບສາລັບໂຮງຫມ Providence ໃນລັດຄາລິຟເນຍພາກໃຕໍ້

ຖໍ້ າ...
ລາຍຮັບຂອງຄອບຄົວປະຈໍາປ,
ປັບໃຫມສໍາລັບຂະຫນາດຄອບຄົວ, ແມ່ ນຢ່ ທ່ ຫ
ຕ່ໍ າກວ່ າ 300% ຂອງແນວທາງ FPL
ໃນປະຈຸ ບັນ,
ລາຍຮັບຂອງຄອບຄົວປະຈໍາປ,
ປັບໃຫມສໍາລັບຂະຫນາດຄອບຄົວ,
ແມ່ ນຢ່ ລະຫວ່ າງ 301% ຫາ 350%
ຂອງແນວທາງFP ໃນປະຈຸ ບັນ,
ຖ້ າລາຍຮັບຂອງຄອບຄົວປະຈໍາປ,
ປັບໃຫມສໍາລັບຂະຫນາດຄອບຄົວ, ແມ່ ນt
ຫຕ່ໍ າກວ່ າ 350% ຂອງ FPL AND
ຜ້ ປ່ ວຍໄດ້ ມຄ່ າໃຊ້ ຈ່າຍທາງການແພດທັງຫມົດຢ່
ໂຮງຫມໍ Providence ໃນໄລຍະ 12
ເດອນກ່ ອນໃນການເກນ 20%
ຂອງລາຍຮັບຄອບຄົວປະຈໍາປຂອງເຂົາເຈ້ົ າ,
ປັບຕົວສໍາລັບຂະຫນາດຄອບຄົວ,
ສໍາລັບການບໍລິການທ່ ຂ້ ນກັບນະໂຍບາຍນ້ ,

ແລໍ້ ວ ...

ຄົນເຈັບມຄວາມຕ້ັ ງໃຈທ່ ຈະindigentທາງດ້ ານການເງິນ,
ແລະມຄຸ ນນະສົມບັດສໍາລັບການຊ່ ວຍເຫອທາງດ້ ານການເງິນ 100%
ໃນຈໍານວນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄົນເຈັບ.
ຜ້ ປ່ ວຍມສິດໄດ້ ຮັບສ່ ວນຫຸ ດ 81%
ຈາກຄ່ າທໍານຽມເດມໃນຈໍານວນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄົນເຈັບ .

ຄົນເຈັບມສິດໄດ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດດ້ ານການກຸ ສົນ 100%
ໃນຈໍານວນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄົນເຈັບ.
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