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ການບໍລິຫານແມ່ນອົງການປິ່ນປົວສຸຂະພາບທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລສໍາລັບກາໂຕລິກໂດຍການມ
ຸ້ງຫມັ້ນກັບພາລະກິດຂອງການຮັບໃຊ້ທຸກຄົນ,
ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ທີ່ທຸກຍາກແລະມີຄວາມສ່ຽງ, ໂດຍຄວາມສໍາຄັນຂອງຄວາມເມດຕາ,
ຄວາມເຄົາລົບ, ຄວາມຍຸດຕິທໍາ, ຄວາມສົມບູນແລະຄວາມສົມບູນ.
ການດູແລສຸຂະພາບແມ່ນສິດທິຂອງມະນຸດ. ມັນແມ່ນປັດຊະຍາແລະການປະຕິບັດຂອງໂຮງຫມໍ
Providence
ທີ່ມີການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບທີ່ທັນສະໄຫມແລະມີຄວາມຈໍາເປັນທາງດ້ານການແພດແມ່ນສາ
ມາດໃຊ້ໄດ້ສໍາລັບຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນຊຸມຊົນທີ່ພວກເຮົາຮັບໃຊ້,

SCOPE:
ນະໂຍບາຍນີ້ໃຊ້ກັບທຸກຄົນໃນບໍລິເວນ Providence Health & Services Alaska, Providence Health &
Services-Montana ແລະ ("Providence") ໃນລັດ Alaska, Montana ແລະທຸກໆສຸກເສີນ, ສຸກເສີນແລະອື່ນໆ
ການບໍລິການຈໍາເປັນທີ່ສະຫນອງໂດຍໂຮງຫມໍ Providence ໃນ Alaska, Montana
(ຍົກເວັ້ນການດູແລທົດລອງຫຼືການສືບສວນ).
ບັນຊີລາຍຊື່ຂອງໂຮງຫມໍການບໍລິການທີ່ຄຸ້ມຄອງໂດຍນະໂຍບາຍນີ້ສາມາດພົບໄດ້ໃນບັນດາສະຖ
ານທີ່ບັນຈຸສິ່ງພິມຕ່າງໆ.
ນະໂຍບາຍນີ້ຈະຖືກຕີລາຄາໃນລັກສະນະສອດຄ່ອງກັບພາກ 501 (r) ຂອງລະຫັດລາຍຮັບພາຍໃນຂອງປີ
1986, ຕາມການດັດແກ້.
ໃນກໍລະນີທີ່ມີຄວາມຂັດແຍ້ງລະຫວ່າງກົດລະບຽບແລະກົດຫມາຍດັ່ງກ່າວ,
ກົດຫມາຍດັ່ງກ່າວຕ້ອງຄວບຄຸມ.

ເປົ້າຫມາຍ:
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ຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍນີ້ແມ່ນເພື່ອຮັບປະກັນວິທີການທີ່ບໍ່ຍຸຕິທໍາ,
ບໍ່ມີການຈໍາແນກ,
ປະສິດຕິຜົນແລະເປັນເອກະພາບເພື່ອສະຫນອງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນ
ທີ່ມີເງື່ອນໄຂທີ່ບໍ່ສາມາດຈ່າຍເງິນຊ່ວຍໃຫ້ແກ່ພະນັກງານສຸກເສີນແລະການບໍລິການໂຮງ
ຫມໍອື່ນໆ. ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍໂຮງຫມໍ Providence.
ມັນແມ່ນຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍນີ້ເພື່ອປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍຂອງລັດຖະບານກາງ, ລັດ,
ແລະທ້ອງຖິ່ນ.
ນະໂຍບາຍນີ້ແລະບັນດາໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນທີ່ມີຢູ່ນີ້ແມ່ນນະໂຍບາຍການຊ່
ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນທາງດ້ານການເງິນ ('FAP')
ແລະນະໂຍບາຍການດູແລສຸກເສີນສໍາລັບແຕ່ລະໂຮງຫມໍທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ,
ໃຫ້ເຊົ່າຫຼືດໍາເນີນງານໂດຍ Providence.

POLICY:
Providence
ຈະໃຫ້ບໍລິການໂຮງຫມໍທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າຫຼືຫຼຸດລົງເພື່ອໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີລາຍໄດ້ຕ່ໍາ,
ຄົນເຈັບທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນແລະບໍ່ມີປະສົບການທີ່ບໍ່ມີປະກັນໄພຖ້າວ່າຄວາມສາມາດຈ່າ
ຍຄ່າບໍລິການແມ່ນເປັນອຸປະສັກຕໍ່ການເຂົ້າເຖິງສຸກເສີນແລະການດູແລໂຮງຫມໍອື່ນໆ.
ຄົນເຈັບຕ້ອງປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ໄດ້ຮັບການອະທິບາຍໄວ້ໃນນະໂຍບາຍນີ້ເພື່ອມີເງື່ອ
ນໄຂ.
ໂຮງຫມໍ Providence ທີ່ມີພະແນກສຸກເສີນທີ່ອຸທິດຕົນຈະສະຫນອງ, ໂດຍບໍ່ມີການຈໍາແນກ,
ເບິ່ງແຍງດູແລສຸຂະພາບສຸກເສີນ
(ຕາມຄວາມຫມາຍຂອງການປິ່ນປົວສຸກເສີນແລະການປະຕິບັດການແຮງງານ)
ຕາມຄວາມສາມາດທີ່ມີຢູ່,
ບໍ່ວ່າຈະເປັນບຸກຄົນທີ່ມີສິດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນ.
ການໃຫ້ບໍລິການຈະບໍ່ມີການຈໍາແນກຕາມພື້ນຖານຂອງອາຍຸ, ເຊື້ອຊາດ, ສີ, ສາດສະຫນາ,
ຊົນຊາດ, ສາສະຫນາ, ກໍາເນີດຂອງຊາດ, ສະຖານະການແຕ່ງງານ, ເພດ, ປະຖົມນິເທດ, ການກໍານົດເພດ,
ການສະແດງອອກ, ຄວາມພິການ, ສະຖານະການນັກຮົບເກົ່າຫຼືທະຫານ, , ກົດຫມາຍຂອງລັດ,
ຫຼືທ້ອງຖິ່ນໃນເວລາທີ່ກໍານົດການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນ.
ໂຮງຫມໍ Providence
ຈະສະຫນອງການກວດສອບການກວດທາງການປິ່ນປົວສຸກເສີນແລະການປິ່ນປົວຮັກສາສະບາຍຫຼືສົ່
ງແລະສົ່ງບຸກຄົນຖ້າການໂອນດັ່ງກ່າວເຫມາະສົມກັບ 42 CFR 482.55. Providence
ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີການກະທໍາ,
ການປະຕິບັດຫຼືນະໂຍບາຍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນບໍ່ສະແຫວງຫາການດູແລທາງການແພດສຸກເສີນ,
ເຊັ່ນ: ອະນຸຍາດກິດຈະກໍາເກັບກູ້ຫນີ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ການປິ່ນປົວສຸກເສີນ.
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ລາຍຊື່ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການໃຫ້ບໍລິການ Providence FAP: ໂຮງຫມໍ Providence
ແຕ່ລະຄົນຈະລະບຸລາຍຊື່ຂອງແພດ,
ກຸ່ມທາງການແພດຫຼືຜູ້ຊ່ຽວຊານອື່ນໆທີ່ໃຫ້ບໍລິການຜູ້ທີ່ມີແລະບໍ່ໄດ້ຮັບການຄຸ
້ມຄອງໂດຍນະໂຍບາຍນີ້.
ໂຮງຫມໍປະຈໍາແຂວງແຕ່ລະຄົນຈະສະຫນອງບັນຊີລາຍຊື່ນີ້ໃຫ້ທຸກໆຄົນທີ່ຕ້ອງການສໍາເນົາ.
ບັນຊີລາຍຊື່ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຍັງສາມາດພົບເຫັນຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງບໍລິການ
: www.providence.org.

ເງື່ອນໄຂການຮັບຮອງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງີນ:
ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນແມ່ນມີໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນແລະປະກັນໄພແລະຜ
ູ້ຮັບປະກັນທີ່ມີການຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍນີ້ແລະລະບຽບກົດຫມາຍຂອງ
ລັດຖະບານກາງແລະລັດທີ່ຄຸ້ມຄອງຜົນປະໂຫຍດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ປ່ວຍ. ໂຮງຫມໍ Providence
ຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມພະຍາຍາມທີ່ເຫມາະສົມໃນການກໍານົດທີ່ມີຢູ່ຫຼືບໍ່ມີການຄຸ້ມຄອງຂ
ອງບຸກຄົນທີສາມທີ່ອາດຈະມີທັງຫມົດຫຼືສ່ວນຫນຶ່ງສໍາລັບການດູແລທີ່ໄດ້ຮັບຈາກໂຮງ
ຫມໍ Providence ກ່ອນທີ່ຈະຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມພະຍາຍາມເກັບກໍາໃດໆໃນຄົນເຈັບ.
ຜູ້ປ່ວຍທີ່ກໍາລັງຊອກຫາການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນຕ້ອງປະຕິບັດຄໍາຮ້ອງຂໍການສະ
ຫນອງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນແບບສະບັບມາດຕະຖານແລະການມີສິດໄດ້ຮັບຈະອີງຕາມຄວາ
ມຕ້ອງການດ້ານການເງິນໃນເວລານັ້ນ.
ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ສົມເຫດສົມຜົນຈະຖືກແຈ້ງໃຫ້ແຈ້ງແລະແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ປ່ວຍຮູ້ກ່ຽວກັບກາ
ນຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນໂດຍໃຫ້ຂໍ້ມູນໃນລະຫວ່າງການເຂົ້າຮັບແລະການລົງທືນໃນລາຍລະ
ອຽດຂອງໃບບິນຄ່າຂອງຄົນເຈັບໃນເຂດການເອີ້ນເກັບເງິນເຂົ້າໂຮງຫມໍຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງໂຮງຫ
ມໍ Providence,
ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການສະແດງລາຍການໃນຫ້ອງປະຕິບັດການໃນໂຮງຫມໍພາຍນອກແລະໃນໂຮງຫມໍພາຍນອກ
, ເຊັ່ນການຮັບເອົາແລະພະແນກສຸກເສີນ. Providence
ຈະເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອກໍານົດສິດໄດ້ຮັບເງື່ອນໄຂທີ່ສອດຄ່ອງກັບນະໂ
ຍບາຍບັນທຶກຂອງມັນ.

ການສະຫມັກຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນ:
ຜູ້ປ່ວຍຫລືຜູ້ຄ້ໍາປະກັນສາມາດຮ້ອງຂໍແລະສົ່ງຄໍາຮ້ອງຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງ
ິນທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າແລະມີຢູ່ໃນພະແນກການໃຫ້ບໍລິການຫຼືໂດຍວິທີການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາພະນັກງານບໍລິການທາງດ້ານເງິນທຶນຂອງຄົນເຈັບໃນຫຼືກ່ອນທີ່ຈະລົງທືນ
ຂໍແລະສົ່ງດ້ວຍເອກະສານທີ່ສົມບູນ; ໂດຍທາງອີເມລ໌, ຫຼືໂດຍການຢ້ຽມຢາມ
www.providence.org, ການດາວໂຫຼດແລະສົ່ງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ສໍາເລັດພ້ອມດ້ວຍເອກະສານ.
ບຸກຄົນທີ່ສະຫມັກຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນຈະໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກຂັ້ນເບື້ອງຕ
ົ້ນ,
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ເຊິ່ງຈະປະກອບມີການທົບທວນຄືນວ່າຜູ້ປ່ວຍໄດ້ຫມົດຫຼືບໍ່ມີເງີນສໍາລັບແຫຼ່ງການຈ
່າຍເງິນຂອງພາກສ່ວນທີສາມ.
ໂຮງຫມໍປະຈໍາແຂວງຕ້ອງກໍານົດໃຫ້ມີພະນັກງານທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປ
່ວຍໃນການສໍາເລັດການສະຫມັກການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນແລະກໍານົດເງື່ອນໄຂການຮັບປະ
ກັນການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການຊ່ວຍເຫຼືອຫຼືການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນຈາກໂຄງການປະກັ
ນໄພຂອງລັດຖະບານ, ຖ້າມີ.
ບໍລິການແປພາສາແມ່ນມີຢູ່ເພື່ອແກ້ໄຂຄໍາຖາມຫຼືຄວາມກັງວົນຕ່າງໆແລະເພື່ອຊ່ວຍໃນກາ
ນສໍາເລັດການນໍາໃຊ້ທາງດ້ານການເງິນ.
ຜູ້ປ່ວຍຫລືຜູ້ຮັບປະກັນທີ່ອາດຈະມີສິດໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນທາງດ້ານການເງິນອາດ
ຈະສະຫນອງເອກະສານທີ່ພຽງພໍສໍາລັບການໃຫ້ການສະຫນັບສະຫນູນການພິຈາລະນາຮັບຮອງໃນເວລາໃດ
ກໍ່ຕາມເມື່ອຮຽນຮູ້ວ່າລາຍໄດ້ຂອງພັກແມ່ນຕໍ່າກ່ FPL
ຕໍ່າສຸດຕາມກົດລະບຽບຂອງລັດຖະບານກາງແລະລັດ.

ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນສ່ວນບຸກຄົນ: ລາຍໄດ້,
ຊັບສິນທາງການເງິນແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄົນເຈັບຈະຖືກນໍາໃຊ້ໃນການປະເມີນສະຖານະການທາງດ້ານ
ການເງິນຂອງຄົນເຈັບ.
ຊັບສິນທາງດ້ານການເງິນຈະບໍ່ປະກອບມີແຜນການຊົດເຊີຍຫຼືການຊົດເຊີຍທີ່ມີເງື່ອນໄຂພາ
ຍໃຕ້ລະຫັດລາຍຮັບພາຍໃນຫຼືແຜນການຊົດເຊີຍທີ່ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ.
ຊັບສິນທາງການເງິນຈະບໍ່ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອກໍານົດການມີສິດໄດ້ຮັບຖ້າລາຍໄດ້ຂອງຄົນເຈັບ
ຫລືຜູ້ຮັບປະກັນແມ່ນຢູ່ຫຼືຕ່ໍາກວ່າ 200% ຂອງມາດຕະຖານຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະບານ.

ເງື່ອນໄຂຂອງລາຍໄດ້: ເງື່ອນໄຂຂອງລາຍໄດ້, ອີງຕາມລະດັບຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະບານກາງ (FPL),
ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອກໍານົດສິດໄດ້ຮັບການດູແລຟຣີຫຼືຫຼຸດຜ່ອນ.
ກະລຸນາເບິ່ງເອກະສານສະແດງ B ສໍາລັບລາຍລະອຽດ.

ການຕັດສິນແລະອະນຸມັດ: ຜູ້ປ່ວຍຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງການກໍານົດການມີສິດໄດ້ຮັບ FAP
ພາຍໃນ 30
ວັນນັບຈາກການຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍການສະຫນັບສະຫນູນທາງດ້ານການເງິນແລະເອກະສານທີ່ຈໍາເປັນ.
ເມື່ອໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ,
ຄວາມພະຍາຍາມເກັບກໍາຂໍ້ມູນພິເສດຈະຖືກເກັບໄວ້ຈົນກວ່າຈະມີການກໍານົດເງື່ອນໄຂທາງດ້າ
ນເງື່ອນໄຂທີ່ຖືກສົ່ງໃຫ້ແກ່ຄົນເຈັບ. Providence
ຈະບໍ່ຕັດສິນກໍານົດສິດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ໂຮງຫມໍເຊື່ອວ່າບໍ່ຖ
ືກຕ້ອງຫຼືບໍ່ຫນ້າເຊື່ອຖື.

ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ:
ຜູ້ປ່ວຍສາມາດຮຽກຮ້ອງການຕັດສິນທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນໂດ
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ຍສະຫນອງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຫ້ບໍລິການພາຍໃນ 30
ວັນນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ຮັບແຈ້ງການປະຕິເສດ.
ການອຸທອນທັງຫມົດຈະຖືກທົບທວນແລະຖ້າການທົບທວນຄືນຢືນຢັນການປະຕິເສດ,
ການແຈ້ງການລາຍລັກອັກສອນຈະຖືກສົ່ງໄປຫາຜູ້ຮັບຈ້າງແລະພະແນກສຸຂະພາບຂອງລັດ,
ບ່ອນທີ່ຕ້ອງການແລະຕາມກົດຫມາຍ. ຂະບວນການອຸທອນຂັ້ນສຸດທ້າຍຈະສິ້ນສຸດລົງພາຍໃນ 10
ວັນຫລັງຈາກໄດ້ຮັບການປະຕິເສດໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ. ການອຸທອນອາດຈະຖືກສົ່ງໄປຫາຫ້ອງການ
PH & S Regional Business Office, P.O. Box 3268, Portland, OR 97208-3395

ການສະຫນັບສະຫນູນການປະຕິບັດ:
ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສາມາດອະນຸມັດຜູ້ປ່ວຍສໍາລັບການປັບປຸງຄວາມໃຈບຸນເພື່ອການດຸ່ນດ່ຽງ
ບັນຊີຂອງພວກເຂົາໂດຍວິທີອື່ນນອກເຫນືອຈາກຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເ
ງິນຢ່າງເຕັມທີ່.
ການຕັດສິນດັ່ງກ່າວຈະຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືການປະເມີນທາງດ້ານການເງິນເຊິ່ງ
ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກອຸດສາຫະກໍາເຊິ່ງປະເມີນຄວາມສາມາດໃນການຈ່າຍໂດຍອີງໃສ່ບັນດາຂໍ້ມູ
ນທາງດ້ານການເງິນຫຼືຂໍ້ມູນອື່ນໆເຊິ່ງລວມມີແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດຕໍ່ລາຍຮັບຂອງຄົວເຮືອນ,

ສະຖານະການພິເສດອື່ນໆ: ຄົນເຈັບທີ່ມີສິດໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມທີ່ມີຄຸນນະພາບຂອງ
FPL ເຊັ່ນ Medicaid
ແລະໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ມີລາຍໄດ້ຕ່ໍາທີ່ລັດຖະບານມອບໃຫ້ລັດຖະບານແມ່ນຖືວ່າເປັນສິ
່ງທີ່ຂາດແຄນ. ດັ່ງນັ້ນ,
ຜູ້ປ່ວຍດັ່ງກ່າວມີສິດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນເມື່ອໂຄງການປະຕິເສດການຈ
່າຍເງິນແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຖືວ່າຄ່າບໍລິການຈະຖືກຈ່າຍໃຫ້ຜູ້ປ່ວຍ.
ບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດຂອງຜູ້ເຈັບທີ່ໄດ້ຮັບຈາກຄ່າບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນຄືນເງິນແມ່ນມີ
ສິດໄດ້ຮັບສໍາລັບການຂຽນຄວາມໃຈບຸນຢ່າງເຕັມທີ່.
ໂດຍສະເພາະແມ່ນມີເງື່ອນໄຂເປັນເງື່ອນໄຂທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
•ຖືກປະຕິເສດຢູ່ໃນໂຮງຫມໍ
•ປະຕິເສດການປິ່ນປົວໃນເວລາເຈັບທ້ອງ
•ການບໍລິການທີ່ບໍ່ແມ່ນບໍລິການ
•ການຍົກເວັ້ນການອະນຸຍາດກ່ອນການອະນຸຍາດ
•ການປະຕິເສດເນື່ອງຈາກການຄຸ້ມຄອງຖືກຈໍາກັດ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການປິ່ນປົວທີ່ຮ້າຍກາດ: ການໃຫ້ບໍລິການ, ໃນການຕັດສິນໃຈຂອງຕົນ,
ອາດຈະໃຫ້ຄວາມໃຈບຸນໃນກໍລະນີທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການປິ່ນປົວທີ່ຮ້າຍກາດ.
ຄົນເຈັບເຫຼົ່ານີ້ຈະໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂບົນພື້ນຖານສ່ວນບຸກຄົນ.
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ເວລາສຸ ກເສີນ:
ການຊ່ ວຍເຫຼື ອດ້ ານການເງິນອາດຈະມີຢ່ ໃນການຕັດສິນໃຈຂອງຜ້ ໃຫ້ ບໍລິການໃນກໍລະນີສຸ ກເສີນລະດັບຊາດຫຼື ລັດ,
ໂດຍບ່ໍ ມີການຊ່ ວຍເຫຼື ອ ສໍາ ລັບຄ່ າໃຊ້ ຈ່າຍທ່ີ ຮ້ າຍຫລວງຫລາຍ.
ບໍ່ມີຜູ້ປ່ວຍທີ່ມີຄຸນສົມບັດສໍາລັບບັນດາການຊ່ວຍເຫຼືອໃດໆທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິ
ງນັ້ນຈະຮັບຜິດຊອບສ່ວນບຸກຄົນຫຼາຍກວ່າສ່ວນຮ້ອຍຂອງຄ່າບໍລິການທັງຫມົດທີ່ໄດ້ກໍາ
ນົດໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້.

ແຜນການຈ່າຍສົມເຫດສົມຜົນ:
ເມື່ອຜູ້ປ່ວຍໄດ້ຮັບການອະນຸມັດສໍາລັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນບາງສ່ວນ,
ແຕ່ຍັງມີຄວາມດຸ່ນດ່ຽງອັນເນື່ອງມາຈາກ, Providence ຈະເຈລະຈາກັບແຜນການຈ່າຍເງິນ.
ແຜນການຈ່າຍເງິນທີ່ສົມເຫດສົມຜົນຄວນປະກອບມີການຈ່າຍເງິນເດືອນປະຈໍາເດືອນທີ່ບໍ່ເ
ກີນ 10% ຂອງລາຍໄດ້ປະຈໍາເດືອນຂອງຄົນເຈັບຫຼືຄອບຄົວ,
ບໍ່ລວມເອົາການສໍາຫຼວດສໍາລັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາລົງຊີວິດອັນສໍາຄັນທີ່ຄົນເຈັບໄດ້
ລະບຸໄວ້ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ການເອີ້ນເກັບເງິນແລະການເກັບກໍາ:
ຍອດເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ຊໍາລະຫນີ້ທີ່ໄດ້ຮັບຈາກຜູ້ປ່ວຍຫລືຜູ້ຮັບປະກັນຫລັງຈາກໄດ້ຮັບສ
່ວນລົດ, ຖ້າມີ, ອາດຈະຖືກສົ່ງໄປຫາຄອນເລກຊັນ.
ການເກັບກໍາຄວາມພະຍາຍາມໃນການດຸ່ນດ່ຽງທີ່ບໍ່ໄດ້ຈ່າຍຈະຢຸດເຊົາການພິຈາລະນາຕັດສິນຂັ
້ນສຸດທ້າຍຂອງການມີສິດໄດ້ຮັບ FAP. ການໃຫ້ບໍລິການບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດ,
ອະນຸຍາດໃຫ້ຫຼືອະນຸຍາດໃຫ້ອົງການເກັບກູ້ເພື່ອປະຕິບັດການປະຕິບັດການເກັບກໍາໃດໆທີ
່ບໍ່ມີປະໂຫຍດກ່ອນທີ່ຈະ: (ກ)
ເຮັດໃຫ້ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ເຫມາະສົມທີ່ຈະກໍານົດວ່າຜູ້ປ່ວຍມີຄຸນສົມບັດສໍາລັບການຊ່
ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນ; ຫຼື (ຂ) 120
ມື້ຫຼັງຈາກລາຍງານຂອງຄົນເຈັບຄັ້ງທໍາອິດຖືກສົ່ງມາ.
ສໍາລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການປະຕິບັດການເອີ້ນເກັບເງິນແລະການບໍລິການການບໍລິການສໍາລັ
ບຈໍານວນເງິນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກຄົນເຈັບ, ກະລຸນາເບິ່ງນະໂຍບາຍຂອງໂຮງຫມໍ Providence,
ເຊິ່ງສາມາດໃຊ້ໄດ້ຟຣີໃນຫ້ອງການຈົດທະບຽນຂອງໂຮງຫມໍ Providence, ຫຼື
: www.providence.org.

ການຈ່າຍຄືນຜູ້ປ່ວຍ:
ໃນກໍລະນີທີ່ຜູ້ປ່ວຍຫລືຜູ້ຮັບປະກັນໄດ້ຈ່າຍຄ່າບໍລິການແລະຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ຖືກກໍາ
ນົດວ່າຈະມີສິດໄດ້ຮັບການດູແລຟຣີຫຼືຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ,
ການຈ່າຍຄ່າຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການບໍລິການເຫຼົ່ານັ້ນໃນໄລຍະເວລາທີ່ເຫມາະສົມ FAP
ທີ່ເກີນເງື່ອນໄຂການຈ່າຍເງິນຈະ ຈະຖືກຊໍາລະຄືນ, ອີງຕາມລະບຽບຂອງລັດ.
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ການທົບທວນປະຈໍາປີ:
ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການຊ່ວຍເຫຼືອ
(ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງເພດ)
ນີ້ຈະໄດ້ຮັບການທົບທວນຄືນໃນແຕ່ລະປີໂດຍການເປັນຜູ້ນໍາຂອງວົງຈອນລາຍຮັບ.

EXCEPTIONS:
ເບິ່ງຂອບເຂດຂ້າງເທິງ.

DEFINITIONS:
ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍນີ້, ຄໍານິຍາມແລະເງື່ອນໄຂດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນນໍາໃຊ້:
1. ລະດັບຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະບານກາງ (FPL): FPL
ຫມາຍຄວາມວ່າຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບຄວາມທຸກຍາກໄດ້ຖືກປັບປຸງເປັນໄລຍະເວລາໃນສະມາຄົມລັດ
ຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາໂດຍພະແນກສຸຂະພາບແລະການບໍລິການມະນຸດ.
2. ຈໍານວນເງິນທີ່ຈ່າຍໂດຍທົ່ວໄປ (AGB):
ຈໍານວນເງິນໂດຍທົ່ວໄປເອີ້ນເກັບເງິນສໍາລັບການປິ່ນປົວສຸກເສີນແລະການປິ່ນປົວອື
່ນໆທີ່ຈໍາເປັນຕໍ່ຄົນເຈັບທີ່ມີການປະກັນໄພສຸຂະພາບໄດ້ຖືກກ່າວເຖິງໃນນະໂຍບາຍນີ້
ເປັນ AGB. ພະຍາບານກໍານົດອັດຕາສ່ວນ AGB
ທີ່ໃຊ້ໄດ້ສໍາລັບໂຮງຫມໍແຕ່ລະໂຮງພະຍາບານໂດຍການເພີ່ມຈໍານວນຄ່າບໍລິການລວມຂອງໂຮງ
ຫມໍສໍາລັບການຮັກສາສຸກເສີນຫຼືການປິ່ນປົວຈໍາເປັນທີ່ຈໍາເປັນຕໍ່ການປິ່ນປົວໂດ
ຍອັດຕາສ່ວນຄົງທີ່ເຊິ່ງອີງໃສ່ຄໍາຮ້ອງຂໍທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດພາຍໃຕ້ Medicare.
ແຜ່ນສະແດງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບອັດຕາສ່ວນ AGB ທີ່ໃຊ້ໂດຍໂຮງຫມໍ Providence
ແຕ່ລະວິທີການຄິດໄລ່ມັນສາມາດໄດ້ຮັບໂດຍການຢ້ຽມຢາມເວັບໄຊທ໌ຕໍ່ໄປນີ້:
www.providence.org ຫຼືໂທຫາ 1-866-747-2455 ເພື່ອຂໍສໍາເນົາ.
3. ການປະຕິບັດການເກັບກໍາຂໍ້ພິເສດ (ECA): ECA
ແມ່ນກໍານົດວ່າການປະຕິບັດທີ່ຕ້ອງການຂະບວນການທາງດ້ານກົດຫມາຍຫຼືທາງດ້ານກົດ
ຫມາຍ,
ເຊິ່ງລວມມີການຂາຍຫນີ້ໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນອື່ນຫຼືລາຍງານຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ຫນ່ວ
ຍງານການປ່ອຍສິນເຊື່ອຫຼືຫ້ອງການ.
ການກະທໍາທີ່ຕ້ອງການຂະບວນການທາງກົດຫມາຍຫລືທາງດ້ານກົດຫມາຍສໍາລັບຈຸດປະສົງນີ
້ລວມມີການເຊື່ອມໂຍງ; foreclosure ກ່ຽວກັບຊັບສິນທີ່ແທ້ຈິງ;
ການແນບຫຼືການຈັບຂອງບັນຊີທະນາຄານຫຼືຊັບສິນສ່ວນບຸກຄົນອື່ນໆ;
ການເລີ່ມຕົ້ນການດໍາເນີນຄະດີຕໍ່ບຸກຄົນ;
ການກະທໍາທີ່ເຮັດໃຫ້ການຈັບກຸມບຸກຄົນ;
ການກະທໍາທີ່ເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນໃດຫນຶ່ງຕ້ອງໄດ້ຕິດພັນກັບຮ່າງກາຍ; ແລະຄ່າຈ້າງແຮງງານ.
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ຄໍາອະທິບາຍ:
ລະຫັດພາສີພາຍໃນ Section 501 (r); 26 CFR 1501 (r) (1) -501 (r) (7)
ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການປິ່ນປົວສຸກເສີນແລະແຮງງານ (EMTALA), 42 USC. 1395dd
42 CFR 48255 ແລະ 41389
ອາເມລິກາສະມາຄົມໂຮງຫມໍສະມາຄົມການຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດສະທໍາ
ການປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນສຸຂະພາບຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ
Providence St. Joseph
ຄູ່ມືການຕອບແທນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ, ສ່ວນທີ I, ຫມວດທີ 3, ພາກ 312
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ຫ້ອງສະແດງສິນຄ້າ A - ບັນຈຸໄວ້
Providence Hospitals in Alaska
Providence Alaska Medical Center

Providence Hospitals in Montana
St. Patrick Hospital

Providence St. Joseph Medical Center
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Exhibit B - ເງື່ອນໄຂການມີລາຍໄດ້ສໍາລັບໂຮງຫມໍໃນບໍລິເວນ Providence, Alaska,
Montana
ຖ້າຫາກວ່າ...

ຫຼັງຈາກນັ້ນ...

ລາຍໄດ້ຄອບຄົວປະຈໍາປີ,

ຜູ້ປ່ວຍໄດ້ຖືກກໍານົດວ່າເປັນຄົນຂາດແຄນດ້ານການເງ

ດັດແປງສໍາລັບຂະຫນາດຄອບຄົວ,

ິນ, ແລະມີເງື່ອນໄຂໃນການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນ

ຢູ່ຫລືຕ່ໍາກວ່າ 300%

100% ກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ປ່ວຍ.

ຂອງຄໍາແນະນໍາ FPL ໃນປະຈຸບັນ,
ລາຍໄດ້ຄອບຄົວປະຈໍາປີ,

ຜູ້ປ່ວຍສາມາດໄດ້ຮັບສ່ວນລົດ 75%

ດັດແປງສໍາລັບຂະຫນາດຄອບຄົວ,

ຈາກຄ່າທໍານຽມຕົ້ນຕໍໃນຈໍານວນເງິນທີ່ຮັບຜິດຊອບຂ

ແມ່ນຢູ່ລະຫວ່າງ 301% ແລະ

ອງຄົນເຈັບ.

350% ຂອງຄໍາແນະນໍາ FP
ໃນປະຈຸບັນ,
ຖ້າລາຍໄດ້ຄອບຄົວປະຈໍາປີປັບ

ຄົນເຈັບມີສິດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຄວາມໃຈບຸນ 100%

ຕົວສໍາລັບຂະຫນາດຄອບຄົວແມ່

ໃນຈໍານວນເງິນທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງຄົນເຈັບ.

ນຢູ່ຫລືຕ່ໍາກວ່າ 350% ຂອງ
FPL
ແລະຄົນເຈັບໄດ້ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ
້ານການປິ່ນປົວທັງຫມົດຢູ່ໃ
ນໂຮງຫມໍ Providence ໃນ 12
ເດືອນກ່ອນເກີນ 20%
ຂອງລາຍໄດ້ຂອງຄອບຄົວປະຈໍາປີ,
ສໍາລັບບໍລິການທີ່ມີນະໂຍບາຍ
ນີ້,
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