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ຫົວຂ ໍ້ : Providence Financial 

ນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫ ຼື ອ (Charity Care) – 
ອາລາສກາ 

 ຫມາຍເລກນະໂຍບາຍ: PSJH RCM 002 AK 

ພະແນກ: 
ການຄ ໍ້ ມຄອງວົງຈອນລາຍຮັບ 

ປັບປ ງ 

ໃໝ່ 
ທົບທວນຄຼື ນ 

ວັນທີ : 6/1/2022 

ຜ ໍ້  ສະ ຫນັບ ສະ ຫນ ນ ຜ ໍ້  ປະ ກອບ ການ : 

Kimberly Sullivan, SVP 

ຫົວຫນໍ້ າກົມຄ ໍ້ ມຄອງລາຍຮັບ 

ເຈົ ໍ້ າຂອງນະໂຍບາຍ: 

ການໃຫໍ້ ຄ າປຶ ກສາດໍ້ ານການເງິ ນຂອງຜ ໍ້ ບ ລິ ຫານ  

ຮັບຮອງໂດຍ: SVP Chief Revenue 

Cycle 

ວັນທີ ຈັດຕັໍ້ ງປະຕິບັດ : 7/1/2022 

 

Providence 

ແມ່ນອົງການຮັກສາສ ຂະພາບທີ່ ບ ່ ແມ່ນເພຼື່ ອຜົນກ າໄລຂອງກາໂຕລິ ກທີ່ ນ າພາໂດຍການໃຫໍ້ ຄ າຫມັໍ້ ນສັນຍາຕ ່ ພາລະກິດຂອງ
ຕົນໃນການຮັບໃຊໍ້ ທ ກຄົນ ໂດຍສະເພາະຜ ໍ້ ທີ່ ທ ກຍາກແລະມີຄວາມສ່ຽງ, ໂດຍຄ ນຄ່າຫ ັ ກຂອງຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈ, ສັກສີ , 

ຄວາມຍ ຕິທ າ, ຄວາມເປັນເລີ ດ, ແລະຄວາມຊຼື່ ສັດ, ແລະ ໂດຍຄວາມເຊຼື່ ອທີ່ ວ່າການປິ່ ນປົວສ ຂະພາບແມ່ນສິ ດທິມະນ ດ. 

ແມ່ນ ປັດ ຈ  ບັນ ແລະ ການ ປະ ຕິ ບັດ ຂອງ ແຕ່ ລະ ໂຮງ ຫມ  Providence ທີ່  ການ ບ  ລິ  ການ ດໍ້ ານ ສ  ຂະ ພາບ ທີ່  ເກີດ 

ຂຶ ໍ້ ນ ແລະ ຈ າ ເປັນ ທາງ ການ ແພດ ແມ່ນ ມີ ໄວໍ້  ໃຫໍ້  ຜ ໍ້  ທີ່  ຢ ່  ໃນ ຊ ມ ຊົນ ທີ່  ເຮົ າ ຮັບ ໃຊໍ້ , ບ ່  ວ່າ  ເຂົ າ ເຈົ ໍ້ າ ຈະ ສາ ມາດ  ຈ່າຍ 

ໄດໍ້ . 

 

ຂອບເຂດ: 
ນະ ໂຍ ບາຍ ນີ ໍ້  ນ າ ໃຊໍ້  ກັບ ໂຮງ ຫມ  Providence Alaska ທັງ ຫມົດ ໃນ ລັດ ອາ ລາ ສກາ, ແລະ ສ າ ລັບ ການ ບ  ລິ  ການ ສ ກ 

ເສີ ນ, ຮີ ບ ດ່ວນ ແລະ ອຼື່ ນໆ ທີ່  ຈ າ ເປັນ ທາງ ການ ແພດ ທີ່  ສະ ຫນອງ ໃຫໍ້  ໂດຍ ໂຮງ ຫມ  Providence ໃນ ລັດ ອາ ລາ ສກາ 
(ຍົກ ເວັໍ້ ນ ການ ທົດ ລອງ ຫ ຼື  ການ ດ  ແລ ການ ສຼື ບ ສວນ).  ລາຍການໂຮງຫມ  Providence 

ທີ່ ກວມເອົ ານະໂຍບາຍນີ ໍ້ ສາມາດເບິ່ ງໄດໍ້ ໃນລາຍການ     Exhibit A Covered Facilities List. 

 

ນະໂຍບາຍນີ ໍ້ ຈະຖຼື ກຕີຄວາມຫມາຍໃນຮ ບແບບທີ່ ສອດຄ່ອງກັບມາດຕາ          501(r) ຂອງກົດຫມາຍວ່າດໍ້ ວຍລາຍຮັບພາຍໃນປີ    

1986   ຕາມທີ່ ໄດໍ້ ປັບປ ງ.       ໃນກ ລະນີ ທີ່ ມີຂ ໍ້ ຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງຂ ໍ້ ກ ານົດຂອງກົດຫມາຍດ່ັງກ່າວ          ແລະ  ນະໂຍບາຍນີ ໍ້ , 

ກົດຫມາຍດ່ັງກ່າວຈະຄວບຄ ມ   . 

 

ຈ ດປະສົງ: 
ຈ ດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍນີ ໍ້ ແມ່ນເພຼື່ ອຮັບປະກັນວິ ທີ ການທີ່ ຍ ຕິທ າ, ບ ່ ເລຼື ອກເຟັໍ້ ນ, ມີປະສິ ດທິຜົນ, ແລະ 
ເປັນແບບຢ່າງສ າລັບການສະຫນອງການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດໍ້ ານການເງິ ນ (ການດ ແລການກ ສົນ) 

ໃຫໍ້ ແກ່ບ ກຄົນທີ່ ມີສິ ດທີ່ ບ ່ ສາມາດຈ່າຍໄດໍ້ ຢ່າງເຕັມສ່ວນຫ ຼື ສ່ວນຫນຶ່ ງສ າລັບການສ ກເສີ ນທີ່ ຈ າເປັນທາງການແພດ   ແລະ   
ການບ ລິ ການໂຮງຫມ ອຼື່ ນໆທີ່ ສະຫນອງໃຫໍ້ ໂດຍໂຮງຫມ   Providence.  

 

ມັນແມ່ນເຈດຕະນາຂອງນະໂຍບາຍນີ ໍ້ ເພຼື່ ອປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍທັງຫມົດຂອງກະຊວງ, ລັດ, ແລະທໍ້ ອງຖ່ິນ. ນະ ໂຍ ບາຍ ນີ ໍ້  

ແລະ ໂຄງ ການ ຊ່ວຍ ເຫ ຼື ອ ດໍ້ ານ ການ ເງິ ນ ໃນ ນີ ໍ້  ປະກອບ ດໍ້ ວຍ ນະ ໂຍ ບາຍ ການ ຊ່ວຍ ເຫ ຼື ອ ດໍ້ ານ ການ ເງິ ນ ຢ່າງ ເປັນ ທາງ 
ການ ('FAP') ແລະ ນະ ໂຍ ບາຍ ການ ດ  ແລ ການ ແພດ ສ ກ ເສີ ນ ສ າ ລັບ ແຕ່ ລະ ໂຮງ ຫມ  ທີ່  ເປັນ ເຈົ ໍ້ າ ຂອງ, ເຊົ່ າ, ຫ ຼື  ດ າ 
ເນີ ນ ການ ໂດຍ Providence. 

 

ນະໂຍບາຍ: 
Providence ຈະສະຫນອງການບ ລິ ການໂຮງຫມ ໂດຍບ ່ ເສຍຄ່າ ຫ ຼື  ຫ  ດລົງໃຫໍ້ ແກ່ຜ ໍ້ ປ່ວຍທີ່ ມີຄ ນວ ດທິຕ່ າ, 
ຄົນເຈັບທີ່ ບ ່ ໄດໍ້ ຮັບການປະກັນໄພ ແລະ 
ບ ່ ໄດໍ້ ຮັບການປະກັນໄພເມຼື່ ອຄວາມສາມາດໃນການຈ່າຍຄ່າບ ລິ ການແມ່ນອ ປະສັກໃນການເຂົ ໍ້ າເຖິງພາວະສ ກເສີ ນທີ່ ຈ າເປັນທາ
ງການແພດ ແລະ ການດ ແລໂຮງຫມ ອຼື່ ນໆ ແລະ ບ ່ ມີການລະບ ແຫ ່ ງຂ ໍ້ ມ ນທາງເລຼື ອກໃນການປົກຫ ໍ້ ມ.  

ຜ ໍ້ ປ່ວຍຕໍ້ ອງປະຕິບັດຕາມຂ ໍ້ ກ ານົດການມີສິ ດທີ່ ໄດໍ້ ບັນຍາຍໄວໍ້ ໃນນະໂຍບາຍນີ ໍ້ ເພຼື່ ອໃຫໍ້ ມີຄ ນສົມບັດ    . 
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ໂຮງຫມ  Providence ທີ່ ມີພະແນກສ ກເສີ ນທີ່ ອ ທິດຕົນຈະໃຫໍ້ , ໂດຍບ ່ ມີການຈ າແນກ, 

ການເບິ່ ງແຍງສະພາບທາງການແພດສ ກເສີ ນ 

(ພາຍໃນຄວາມຫມາຍຂອງກົດຫມາຍວ່າດໍ້ ວຍການປິ່ ນປົວທາງການແພດສ ກເສີ ນ ແລະ ແຮງງານ) 

ສອດຄ່ອງກັບຄວາມສາມາດທີ່ ມີຢ ່ , ບ ່ ວ່າບ ກຄົນໃດຫນຶ່ ງມີສິ ດໄດໍ້ ຮັບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດໍ້ ານການເງິ ນຫ ຼື ບ ່ .  Providence 

ຈະບ ່ ຈ າແນກໂດຍອີ ງໃສ່ອາຍ , ເຊຼື ໍ້ ອຊາດ, ສີ ຜິວ, ຄວາມເຊຼື່ ອ, ເຊຼື ໍ້ ອຊາດ, ສາສະຫນາ, ກ າເນີ ດຂອງຊາດ, 

ສະຖານະພາບການແຕ່ງງານ, ເພດ, ແນວທາງທາງເພດ, ເອກະລັກທາງເພດ ຫ ຼື  ການສະແດງອອກ, ຄວາມພິການ, 

ສະຖານະພາບຫ ຼື ທະຫານ, ຫ ຼື  ພຼື ໍ້ ນຖານອຼື່ ນທີ່ ຖຼື ກຫໍ້ າມໂດຍກະຊວງ  , ລັດ, ຫ ຼື   

ກົດຫມາຍທໍ້ ອງຖ່ິນເມຼື່ ອເຮັດການກ ານົດການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດໍ້ ານການເງິ ນ      . 

 

ໂຮງຫມ  Providence ຈະໃຫໍ້ ການກວດສ ຂະພາບສ ກເສີ ນ ແລະ ເຮັດໃຫໍ້ ການປິ່ ນປົວມີຄວາມຫມັໍ້ ນຄົງ ຫ ຼື  ອໍ້ າງອີ ງ ແລະ 
ໂອນບ ກຄົນຖໍ້ າການໂອນດ່ັງກ່າວເຫມາະສົມຕາມ 42 C.F.R 482.55. Providence ຫໍ້ າມການກະທ າໃດໆ, 

ການປະຕິບັດການເຂົ ໍ້ າຮຽນ, ຫ ຼື  ນະໂຍບາຍທີ່ ຈະຫໍ້ າມບ ່ ໃຫໍ້ ບ ກຄົນສະແຫວງຫາການປິ່ ນປົວສ ກເສີ ນເຊັ່ ນ  :    

ການອະນ ຍາດໃຫໍ້ ກິດຈະກ າການເກັບຫນີ ໍ້ ທີ່ ຂັດຂວາງການໃຫໍ້ ການດ ແລທາງການແພດສ ກເສີ ນ        .  

 

ລາຍຊຼື່ ວິ ຊາຊີ ບ Subject to Providence FAP: ແຕ່ລະໂຮງຫມ  Providence   ຈະລະບ ລາຍຊຼື່ ສະເພາະຂອງແພດ, 

ກ ່ ມແພດຫ ຼື ຜ ໍ້ ຊ່ຽວຊານອຼື່ ນໆທີ່ ໃຫໍ້ ບ ລິ ການທີ່ ເປັນແລະຜ ໍ້ ທີ່ ບ ່ ໄດໍ້ ຖຼື ກປົກຄ ມໂດຍນະໂຍບາຍນີ ໍ້ . ໂຮງຫມ  Providence 

ແຕ່ລະແຫ່ງຈະຈັດລາຍການນີ ໍ້ ໃຫໍ້ ຄົນເຈັບຜ ໍ້ ໃດທີ່ ຂ ສ າເນົ າ.  
ລາຍການຜ ໍ້ ໃຫໍ້ ບ ລິ ການຍັງສາມາດເບິ່ ງໄດໍ້ ໃນອິ ນເຕີເນັດໄດໍ້ ທີ່ ເວັບໄຊProvidence     : www.providence.org. 

 

ຂ ໍ້ ກ ານົດດໍ້ ານການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດໍ້ ານການເງິ ນ: 

ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດໍ້ ານການເງິ ນແມ່ນມີໃຫໍ້ ທັງຄົນເຈັບທີ່ ບ ່ ໄດໍ້ ຮັບການປະກັນໄພ ແລະ ຜ ໍ້ ຮັບປະກັນ 

ເຊິ່ ງການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ່ັງກ່າວແມ່ນສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍນີ ໍ້  ແລະ ກົດຫມາຍຂອງລັດ ແລະ 
ລັດທີ່ ຄ ໍ້ ມຄອງຜົນປະໂຫຍດທີ່ ອະນ ຍາດໃຫໍ້ ແກ່ຄົນເຈັບ.  ໂຮງຫມ  Providence 

ຈະໃຊໍ້ ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນໃນການກ ານົດຄວາມເປັນຢ ່   ຫ ຼື   ບ ່ ມີການປົກຫ ໍ້ ມຂອງພາກສ່ວນທີ ສາມ        

ຊຶ່ ງອາດຈະມີຢ ່    , ທັງຫມົດ ຫ ຼື   ບາງສ່ວນ,  ສ າລັບການດ ແລທີ່ ໂຮງຫມ    Providence ສະຫນອງໃຫໍ້ ,  
ກ່ອນທີ່ ຈະຊີ ໍ້ ນ າການເກັບກ າຂ ໍ້ ມ ນໃດໆ   ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ ຄົນເຈັບ. 

ຄົນເຈັບທີ່ ບ ່ ໄດໍ້ ຮັບການປະກັນໄພອາດຈະໄດໍ້ ຮັບສ່ວນຫ  ດທີ່ ບ ່ ໄດໍ້ ຮັບການປະກັນໄພ.  ສົມດ ນການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດໍ້ ານການເງິ ນ
ທີ່ ມີສິ ດລວມມີແຕ່ບ ່ ຈ າກັດດ່ັງຕ ່ ໄປນີ ໍ້ : ຈ່າຍດໍ້ ວຍຕົນເອງ, 

ຄ່າທ ານຽມສ າລັບຄົນເຈັບທີ່ ມີການປົກຫ ໍ້ ມຈາກອົງກອນທີ່ ບ ່ ມີຄວາມສ າພັນຕາມສັນຍາ, coinsurance, deductible, ແລະ 
copayment amounts ທີ່ ກ່ຽວຂໍ້ ອງກັບຄົນເຈັບທີ່ ໄດໍ້ ຮັບການປະກັນໄພ.  ຈ ານວນເງິ ນທີ່ ຫ  ດລົງແລະcoinsurance 

ທີ່ ອໍ້ າງວ່າເປັນຫນີ ໍ້ ທີ່ ບ ່ ດີ Medicare ຈະຖຼື ກຍົກເວັໍ້ ນຈາກການລາຍງານການດ ແລການກ ສົນ. 

 

ຜ ໍ້  ປ່ວຍ ທີ່  ສະ ແຫວງ ຫາ ການ ຊ່ວຍ ເຫ ຼື ອ ທາງ ດໍ້ ານ ການ ເງິ ນ ຕໍ້ ອງ ສ າ ເລັດ ການ ນ າ ໃຊໍ້  ການ ຊ່ວຍ ເຫ ຼື ອ ທາງ ດໍ້ ານ ການ 

ເງິ ນ ທີ່  ມີ ມາດ ຕະ ຖານ Providence ແລະ ການ ມີ ສິ ດ ໄດໍ້  ຮັບ ຈະ ອີ ງ ຕາມ ຄວາມ ຕໍ້ ອງ ການ ທາງ ດໍ້ ານ ການ ເງິ ນ ໃນ ເວ 

ລາ ນັໍ້ ນ. 

ຈະມີຄວາມພະຍາຍາມທີ່ ສົມເຫດສົມຜົນເພຼື່ ອແຈໍ້ ງໃຫໍ້ ຄົນເຈັບຮ ໍ້ ກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດໍ້ ານການເງິ ນໂດຍການໃຫໍ້ ຂ ໍ້ ມ ນໃ
ນລະຫວ່າງການເຂົ ໍ້ າ-ອອກ , ໃນໃບແຈໍ້ ງການການຊ າລະເງິ ນຂອງຄົນເຈັບ, 

ໃນພຼື ໍ້ ນທີ່ ການຊ າລະເງິ ນທີ່ ສາມາດເຂົ ໍ້ າເຖິງຄົນເຈັບໄດໍ້ , ໃນເວັບໄຊຂອງໂຮງຫມ  Providence, 

ໂດຍການແຈໍ້ ງທາງປາກໃນລະຫວ່າງການສົນທະນາການຈ່າຍເງິ ນ , 

ພໍ້ ອມທັງໃສ່ປໍ້ າຍໃນພຼື ໍ້ ນທີ່ ຜ ໍ້ ປ່ວຍທີ່ ມີບ ລິ ມາດສ ງແລະຜ ໍ້ ປ່ວຍນອກເຊັ່ ນ:  ຍອມຮັບ ແລະ ພະແນກສ ກເສີ ນ. Providence 

ຈະເກັບຮັກສາຂ ໍ້ ມ ນທີ່ ໃຊໍ້ ໃນການກ ານົດສິ ດຕາມນະໂຍບາຍການເກັບກ າຂ ໍ້ ມ ນ  .  

 

ການສະຫມັກຂ ຄວາມຊ່ວຍເຫ ຼື ອດໍ້ ານການເງິ ນ: ຜ ໍ້ ປ່ວຍ ຫ ຼື  ຜ ໍ້ ຮັບເຫມົາອາດຈະຮໍ້ ອງຂ  ແລະ 
ສ່ົງໃບຄ າຮໍ້ ອງຂ ຄວາມຊ່ວຍເຫ ຼື ອດໍ້ ານການເງິ ນ , ເຊິ່ ງບ ່ ເສຍຄ່າ ແລະ ມີຢ ່ ໃນກະຊວງການເງິ ນ Providence ຫ ຼື  

ໂດຍວິ ທີ ດ່ັງຕ ່ ໄປນີ ໍ້ : 

ແນະນ າພະນັກງານບ ລິ ການດໍ້ ານການເງິ ນຂອງຄົນເຈັບໃນຫ ຼື ກ່ອນເວລາອອກໃບຢັໍ້ ງຢຼື ນວ່າການຊ່ວຍເຫ ຼື ອແມ່ນໄດໍ້ ຖຼື ກຮໍ້ ອງຂ ແ
ລະຍຼື່ ນເອກະສານທີ່ ສ າເລັດແລໍ້ ວ ; ໂດຍທາງໄປສະນີ , ຫ ຼື ໂດຍການຢໍ້ ຽມຢາມ www.providence.org,  

ການດາວໂຫລດແລະສ່ົງຄ າຮໍ້ ອງສະຫມັກທີ່ ສ າເລັດດໍ້ ວຍເອກະສານ . 

ບ ກຄົນທີ່ ສະຫມັກຂ ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດໍ້ ານການເງິ ນຈະໄດໍ້ ຮັບການກວດກາເບຼື ໍ້ ອງຕົໍ້ ນ  

http://www.providence.org/
http://www.providence.org/
http://www.providence.org/
http://www.providence.org/
http://www.providence.org/
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ເຊິ່ ງຈະລວມເອົ າການທົບທວນຄຼື ນວ່າຄົນເຈັບຫມົດອາຍ ຫ ຼື ບ ່ ມີສິ ດໄດໍ້ ຮັບແຫ ່ ງເງິ ນເດຼື ອນຈາກພາກສ່ວນທີ ສາມ . 

 

ໂຮງຫມ  Providence  

ແຕ່ລະແຫ່ງຈະໃຫໍ້ ບ ກຄະລາກອນທີ່ ຖຼື ກກ ານົດໄວໍ້ ເພຼື່ ອຊ່ວຍເຫ ຼື ອຄົນເຈັບໃນການປະກອບຄ າຮໍ້ ອງຂ ຄວາມຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດໍ້ ານ
ການເງິ ນ             ແລະ ກ ານົດສິ ດໃນການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດໍ້ ານການເງິ ນຂອງ Providence ຫ ຼື  

ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດໍ້ ານການເງິ ນຈາກໂຄງການປະກັນໄພທີ່ ໄດໍ້ ຮັບທຶນຈາກລັດຖະບານ, ຖໍ້ າມີ.  

ບ ລິ ການຕີຄວາມຫມາຍແມ່ນມີຢ ່ ເພຼື່ ອຕອບຄ າຖາມຫ ຼື ຄວາມກັງວົນໃດໆແລະເພຼື່ ອຊ່ວຍໃນການສ າເລັດການນ າໃຊໍ້ ການຊ່ວຍເ
ຫ ຼື ອທາງດໍ້ ານການເງິ ນ         . 

 

ຜ ໍ້ ປ່ວຍ ຫ ຼື    ຜ ໍ້ ຮັບປະກັນທີ່ ອາດຈະມີສິ ດສະຫມັກຂ ຄວາມຊ່ວຍເຫ ຼື ອດໍ້ ານການເງິ ນ           ອາດຈະໃຫໍ້ ເອກະສານພຽງພ ແກ່   

Providence ເພຼື່ ອສະຫນັບສະຫນ ນການກ ານົດສິ ດໃນເວລາໃດກ ່ ຕາມເມຼື່ ອຮຽນຮ ໍ້ ວ່າ ລາຍຮັບຂອງພັກຫ  ດລົງຕ່ າກວ່າ FPL  

ຕ ່ ລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂໍ້ ອງຂອງກະຊວງ ແລະ ລັດ. 

 

ສະຖານະການດໍ້ ານການເງິ ນສ່ວນບ ກຄົນ: ລາຍຮັບ, ຊັບສິ ນທາງເງິ ນ ແລະ 
ຄ່າໃຊໍ້ ຈ່າຍຂອງຜ ໍ້ ປ່ວຍຈະຖຼື ກນ າໃຊໍ້ ໃນການປະເມີນສະພາບການເງິ ນສ່ວນບ ກຄົນຂອງຄົນເຈັບ. ຊັບ ສິ ນ ທາງ ດໍ້ ານ ການ 

ເງິ ນ ຈະ ບ ່  ລວມ ເອົ າ ແຜນ ການ ຊົດ ເຊີ ຍ ບ ານານ ຫລຼື  ເລຼື່ ອນ ເວລາ ທີ່   ມີ ຄ ນ ນະ ພາບ ພາຍ ໃຕໍ້  ກົດ ຫມາຍ ລາຍ ຮັບ 

ພາຍ ໃນ ຫລຼື  ແຜນ ການ ຊົດ ເຊີ ຍ ທີ່  ບ ່  ມີ ຄ ນ ນະ ພາບ.    

ຊັບສິ ນທາງການເງິ ນຈະບ ່ ຖຼື ກນ າໃຊໍ້ ສ າລັບການກ ານົດການມີສິ ດໄດໍ້ ຮັບຖໍ້ າລາຍຮັບຂອງຜ ໍ້ ປ່ວຍຫ ຼື ຜ ໍ້ ຮັບປະກັນແມ່ນຢ ່ ໃນຫ ຼື ຕ່ 
າກວ່າ      200%               ຂອງມາດຕະຖານຄວາມທ ກຍາກຂອງລັດຖະບານກາງ. 

 

ຄ ນສົມບັດລາຍຮັບ: ເງຼື່ ອນໄຂລາຍຮັບ, ອີ ງຕາມລະດັບຄວາມທ ກຍາກຂອງລັດຖະບານກາງ (FPL), 

ອາດຈະຖຼື ກນ າໃຊໍ້ ເພຼື່ ອກ ານົດສິ ດໃນການດ ແລໂດຍບ ່ ເສຍຄ່າ   ຫ ຼື  ຫ  ດລົງ.  ກະລ ນາເບິ່ ງ ງານວາງສະແດງ B 

ສ າລັບລາຍລະອຽດ. 

 

ການກ ານົດແລະການອະນ ມັດ: ຜ ໍ້ ປ່ວຍຈະໄດໍ້ ຮັບແຈໍ້ ງການກ່ຽວກັບການກ ານົດການມີສິ ດໄດໍ້ ຮັບ FAP ພາຍໃນ 30 

ວັນຂອງການຍຼື່ ນຄ າຮໍ້ ອງສະຫມັກຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດໍ້ ານການເງິ ນທີ່ ສ າເລັດແລະເອກະສານທີ່ ຈ າເປັນ.   

ເມຼື່ ອໄດໍ້ ຮັບຄ າຮໍ້ ອງສະຫມັກແລໍ້ ວ, 

ຄວາມພະຍາຍາມໃນການເກັບກ າຂ ໍ້ ມ ນທີ່ ພິເສດຈະຖຼື ກຮັບຮອງໄວໍ້ ຈົນກວ່າຈະມີການກ ານົດທີ່ ເປັນລາຍລັກອັກສອນຂອງການ
ມີສິ ດໄດໍ້ ຮັບ             

  ສ່ົງໄປໃຫໍ້ ຄົນເຈັບ.  Providence  

ຈະບ ່ ກ ານົດການມີສິ ດໄດໍ້ ຮັບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອໂດຍອີ ງໃສ່ຂ ໍ້ ມ ນທີ່ ໂຮງຫມ ເຊຼື່ ອວ່າບ ່ ຖຼື ກຕໍ້ ອງຫ ຼື ບ ່ ເຊຼື່ ອຖຼື ໄດໍ້               .  

 

ການແກໍ້ ໄຂຂ ໍ້ ຂັດແຍ່ງ: 

ຄົນເຈັບອາດຈະຂ ອ ທອນຕ ່ ການກ ານົດສິ ດໃນການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດໍ້ ານການເງິ ນໂດຍໃຫໍ້ ເອກະສານເພ່ີມເຕີມທີ່ ກ່ຽວຂໍ້ ອງແກ່ 

Providence ພາຍໃນ 30 ວັນຂອງການຮັບແຈໍ້ ງການປະຕິເສດ.   ການຂ ອ ທອນທັງຫມົດຈະໄດໍ້ ຮັບການທົບທວນຄຼື ນ ແລະ 
ຖໍ້ າການທົບທວນຢັໍ້ ງຢຼື ນການປະຕິເສດ, ການແຈໍ້ ງການທີ່ ເປັນລາຍລັກອັກສອນຈະຖຼື ກສ່ົງໄປໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ຮັບປະກັນ ແລະ 
ກະຊວງສາທາຣະນະສ ຂ, ບ່ອນທີ່ ຈ າເປັນ, ແລະ ສອດຄ່ອງກັບກົດຫມາຍ. 

ຂັໍ້ ນຕອນການອ ທອນຂັໍ້ ນສ ດທໍ້ າຍຈະສິ ໍ້ ນສ ດລົງພາຍໃນ 10 ວັນຂອງການຮັບການປະຕິເສດໂດຍ Providence. 

ອາດຈະສ່ົງຂ ອ ທອນໄປທີ່ ຫໍ້ ອງການທ ລະກິດພາກພຼື ໍ້ ນ Providence, P.O.  ກ່ອງ 3268, ພອດແລນ, OR 97208-3395. 

 
Presumptive Charity: Providence 

ອາດຈະອະນ ມັດຄົນເຈັບສ າລັບການປັບປ່ຽນການກ ສົນກັບບັນຊີ ຂອງພວກເຂົ າໂດຍວິ ທີ ອຼື່ ນນອກຈາກຄ າຮໍ້ ອງສະຫມັກຊ່ວຍເ
ຫ ຼື ອທາງດໍ້ ານການເງິ ນຢ່າງເຕັມທີ່ . 

ການກ ານົດດ່ັງກ່າວຈະຖຼື ກເຮັດຂຶ ໍ້ ນບົນພຼື ໍ້ ນຖານທີ່ ສົມມ ດຕິຖານໂດຍໃຊໍ້ ເຄຼື່ ອງມຼື ການປະເມີນການເງິ ນທີ່ ໄດໍ້ ຮັບການຍອມຮັບ
ຈາກອ ດສາຫະກ າທີ່ ປະເມີນຄວາມສາມາດໃນການຈ່າຍໂດຍອີ ງໃສ່ການເງິ ນທີ່ ມີຢ ່ ຢ່າງເປີ ດເຜີຍຫ ຼື ບັນທຶກອຼື່ ນໆລວມທັງແຕ່ບ ່ ຈ 
າກັດລາຍຮັບໃນຄົວເຮຼື ອນ    , ຂະຫນາດຂອງຄົວເຮຼື ອນ, ແລະປະຫວັດສິ ນເຊຼື່ ອແລະການຊ າລະເງິ ນ  . 

 

ສະ ຖາ ນະ ການ ພິ ເສດ ອຼື່ ນໆ: ຜ ໍ້  ປ່ວຍ ທີ່  ມີ ສິ ດ ໄດໍ້  ຮັບ ໂຄງ ການ ທີ່  ມີ ຄ ນ ນະ ພາບ FPL ເຊັ່ ນ: Medicaid ແລະ ໂຄງ 

ການ ຊ່ວຍ ເຫ ຼື ອ ລາຍ ໄດໍ້  ຕ່ າ ອຼື່ ນໆ ທີ່  ລັດ ຖະ ບານ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນ ນ, ຖຼື  ວ່າ ເປັນ ການ ຂາດ ເຂີ ນ. ດ່ັງນັໍ້ ນ, 

ຄົນເຈັບດ່ັງກ່າວຈຶ່ ງມີສິ ດໄດໍ້ ຮັບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດໍ້ ານການເງິ ນເມຼື່ ອໂຄງການປະຕິເສດການຈ່າຍເງິ ນແລໍ້ ວຖຼື ວ່າຄ່າທ ານຽມ
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ທີ່ ຊ າລະໃຫໍ້ ຄົນເຈັບ . 

ບັນຊີ ລາຍຈ່າຍຂອງຄົນເຈັບທີ່ ເກີດຈາກຄ່າທ ານຽມທີ່ ບ ່ ໄດໍ້ ຖຼື ກຊ າລະຄຼື ນແມ່ນມີສິ ດໄດໍ້ ຮັບເງິ ນຝາກປະຢັດການກ ສົນຢ່າງເຕັມ
ທີ່  . ລວມທັງແຕ່ບ ່ ຈ າກັດການບ ລິ ການທີ່ ຈ າເປັນທາງການແພດທີ່ ກ່ຽວຂໍ້ ອງກັບດ່ັງຕ ່ ໄປນີ ໍ້ : 

1. ຄົນປ່ວຍທີ່ ຖຼື ກປະຕິເສດບ ່ ໄດໍ້ ຢ ່    

2.  ຖຼື ກປະຕິເສດໃນວັນດ ແລຄົນເຈັບ   

3. ການບ ລິ ການທີ່ ບ ່ ໄດໍ້ ກວມເອົ າ  
4. ໃບຄ າຮໍ້ ອງຂ ອະນ ຍາດກ່ອນການປະຕິເສດ    

5. ປະຕິ ເສດ ຍໍ້ ອນ ການ ຄວບ ຄ ມ ທີ່  ຈ າ ກັດ 

 

ລາຍ ຈ່າຍ ການ ແພດ ທີ່  ຮໍ້ າຍ ແຮງ: Providence, ຕາມ ຄວາມ ລະ ອຽດ ຂອງ ມັນ, ອາດ ຈະ ໃຫໍ້  ການ ໃຈ ບ ນ ໃນ 

ກ ລະນີ  ທີ່  ມີ ຄ່າ ໃຊໍ້  ຈ່າຍ ທາງ ການ ແພດ ທີ່  ຮໍ້ າຍ ແຮງ.   ຄົນເຈັບເຫ ົ່ ານີ ໍ້ ຈະໄດໍ້ ຮັບການຈັດການໂດຍອີ ງໃສ່ບ ກຄົນ    .    

 

ເວລາສ ກເສີ ນ: ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດໍ້ ານການເງິ ນອາດຈະມີຢ ່ ຕາມຄວາມສະຫ າດຂອງ Providence       

ໃນເວລາທີ່ ເກີດເຫດສ ກເສີ ນລະດັບຊາດຫ ຼື ລັດ, ໂດຍບ ່ ຂຶ ໍ້ ນກັບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອສ າລັບຄ່າໃຊໍ້ ຈ່າຍທີ່ ຮໍ້ າຍແຮງ    . 

 

   ການຈ າກັດຄ່າທ ານຽມສ າລັບຄົນເຈັບທ ກຄົນທີ່ ມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດໍ້ ານການເງິ ນ        :  

ບ ່ ມີຄົນເຈັບຜ ໍ້ ໃດທີ່ ມີຄ ນວ ທິສ າລັບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອປະເພດໃດຫນຶ່ ງທີ່ ກ່າວມາຂໍ້ າງເທິງນີ ໍ້ ຈະຮັບຜິດຊອບເປັນສ່ວນຕົວຫ າຍກວ່າ    
"ຈ ານວນເງິ ນທ່ົວໄປBilled" (AGB) ເປີ ເຊັນຂອງຄ່າທ ານຽມລວມຕາມທີ່ ໄດໍ້ ກ ານົດໄວໍ້ ຂໍ້ າງລ ່ ມນີ ໍ້     . 

 

ແຜນຈ່າຍທີ່ ສົມເຫດສົມຜົນ: ເມຼື່ ອຄົນເຈັບໄດໍ້ ຮັບການອະນ ມັດສ າລັບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດໍ້ ານການເງິ ນບາງສ່ວນ, 

ແຕ່ຍັງມີຄວາມສົມດ ນທີ່ ສົມຄວນ , Providence ຈະເຈລະຈາການຈັດວາງແຜນການຊ າລະເງິ ນ. 

ແຜນການຊ າລະເງິ ນທີ່ ສົມເຫດສົມຜົນຈະປະກອບມີການຈ່າຍເງິ ນເດຼື ອນທີ່ ບ ່ ເກີນ 10 

ເປີ ເຊັນຂອງລາຍຮັບປະຈ າເດຼື ອນຂອງຄົນເຈັບ ຫ ຼື  ຄອບຄົວ, 

ໂດຍບ ່ ລວມຄ່າປະຢັດສ າລັບຄ່າໃຊໍ້ ຈ່າຍໃນການດ າລົງຊີ ວິ ດທີ່ ຈ າເປັນທີ່ ຜ ໍ້ ປ່ວຍໄດໍ້ ລະບ ໄວໍ້ ໃນໃບຄ າຮໍ້ ອງຂ ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດໍ້ າ
ນການເງິ ນຂອງເຂົ າເຈົ ໍ້ າ            . 

 

ການຊ າລະຄ່າທ ານຽມແລະການເກັບກ າຂ ໍ້ ມ ນ: 

ເງິ ນຝາກທີ່ ບ ່ ໄດໍ້ ຮັບຄ່າຈໍ້ າງໃດໆທີ່ ຜ ໍ້ ປ່ວຍຫ ຼື ຜ ໍ້ ຮັບປະກັນຫ ັ ງຈາກການນ າໃຊໍ້ ການຫ  ດລົງທີ່ ມີຢ ່ , ຖໍ້ າຫາກມີ, 

ອາດຈະຖຼື ກອໍ້ າງອີ ງເຖິງການເກັບກ າຂ ໍ້ ມ ນ.  ຄວາມ ພະ ຍາ ຍາມ ເກັບ ກ າ ກ່ຽວ ກັບ ຄວາມ ສົມ ດ ນ ທີ່  ບ ່  ໄດໍ້  ຮັບ ຄ່າ ຈໍ້ າງ 

ຈະ ຢ ດ ການ ກ າ ນົດ ຂັໍ້ ນ ສ ດ ທໍ້ າຍ ຂອງ ການ ມີ ສິ ດ ໄດໍ້  ຮັບ FAP. Providence ບ ່ ໄດໍ້ ປະຕິບັດ, ອະນ ຍາດໃຫໍ້ , ຫ ຼື  

ອະນ ຍາດໃຫໍ້ ຫນ່ວຍງານເກັບກ າຂ ໍ້ ມ ນປະຕິບັດການເກັບກ າຂ ໍ້ ມ ນທີ່ ພິເສດໃດໆກ່ອນທັງ: (ກ) 

ພະຍາຍາມຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນເພຼື່ ອກ ານົດວ່າຄົນເຈັບມີຄ ນນະສົມບັດສ າລັບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດໍ້ ານການເງິ ນຫ ຼື ບ ່ ; ຫ ຼື  (b) 

120 ວັນຫ ັ ງຈາກມີການສ່ົງໃບລາຍງານຄົນເຈັບຄັໍ້ ງທ າອິ ດ.   ສ າລັບຂ ໍ້ ມ ນກ່ຽວກັບການຊ າລະເງິ ນ Providence ແລະ 
ການເກັບກ າຂ ໍ້ ມ ນສ າລັບຈ ານວນເງິ ນທີ່ ຜ ໍ້ ປ່ວຍເປັນຫນີ ໍ້ , ກະລ ນາເບິ່ ງນະໂຍບາຍຂອງໂຮງຫມ  Providence, 

ເຊິ່ ງສາມາດໃຊໍ້ ໄດໍ້ ໂດຍບ ່ ເສຍຄ່າຢ ່ ທີ່ ໂຕະການຈົດທະບຽນຂອງໂຮງຫມ   Providence   ແຕ່ລະແຫ່ງ  , ຫ ຼື ທີ່ : 

www.providence.org. 
 

ການຊ າລະເງິ ນຄົນເຈັບ:    

ໃນກ ລະນີ ທີ່ ຄົນເຈັບຫ ຼື ຜ ໍ້ ຮັບປະກັນໄດໍ້ ເຮັດການຊ າລະຄ່າບ ລິ ການແລະຕ ່ ມາແມ່ນມີຄວາມຕັໍ້ ງໃຈທີ່ ຈະມີສິ ດໄດໍ້ ຮັບການດ ແລໂ
ດຍບ ່ ເສຍຄ່າຫ ຼື ຫ  ດລົງ      , ການຈ່າຍເງິ ນໃດໆທີ່ ກ່ຽວຂໍ້ ອງກັບການບ ລິ ການເຫ ົ່ ານັໍ້ ນໃນໄລຍະເວລາທີ່ ມີສິ ດໄດໍ້ ຮັບ FAP 

ຊຶ່ ງເກີນພັນທະໃນການຊ າລະເງິ ນຈະຖຼື ກສ່ົງຄຼື ນ, ຕາມລະບຽບການຂອງລັດ    .  

http://www.providence.org/
http://www.providence.org/
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ການທົບທວນປະຈ າປີ : ນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດໍ້ ານການເງິ ນຂອງ Providence  (Charity Care)    

ນີ ໍ້ ຈະໄດໍ້ ຮັບການທົບທວນຄຼື ນໃນແຕ່ລະປີ ໂດຍການເປັນຜ ໍ້ ນ າຂອງວົງຈອນລາຍຮັບທີ່ ກ ານົດໄວໍ້     .   

 

ຂ ໍ້ ຍົກເວັໍ້ ນ: 
See Scope ຂໍ້ າງເທິງ. 

 

ຂ ໍ້ ກ ານົດ: 

   ສ າລັບຈ ດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍນີ ໍ້      ຂ ໍ້ ກ ານົດແລະຂ ໍ້ ກ ານົດດ່ັງຕ ່ ໄປນີ ໍ້ ແມ່ນນ າໃຊໍ້     :  

 

1. ລະດັບຄວາມທ ກຍາກຂອງລັດຖະບານກາງ (FPL): FPL 

ຫມາຍເຖິງການຊີ ໍ້ ນ າຄວາມທ ກຍາກທີ່ ໄດໍ້ ຮັບການປັບປ ງເປັນແຕ່ລະໄລຍະໃນບັນຊີ ເງິ ນຝາກຂອງກະຊວງສາທາລະນະ
ສ ກໂດຍກະຊວງສາທາລະນະສ ກ    ແລະ ບ ລິ ການມະນ ດຂອງສະຫະລັດອາເມລິ ກາ.  

 

2. ຈ ານວນເງິ ນໂດຍທ່ົວໄປ Billed (AGB): 

ຈ ານວນເງິ ນທີ່ ຖຼື ກຊ າລະໂດຍທ່ົວໄປສ າລັບການສ ກເສີ ນແລະການປິ່ ນປົວອຼື່ ນໆທີ່ ຈ າເປັນທາງການແພດສ າລັບຄົນເຈັບ
ທີ່ ມີປະກັນສ ຂະພາບແມ່ນຖຼື ກກ່າວເຖິງໃນນະໂຍບາຍນີ ໍ້ ວ່າ AGB.  Providence ກ າ ນົດ ອັດຕາ AGB ທີ່  ໃຊໍ້  ໄດໍ້  ສ າ ລັບ 

ແຕ່ ລະ ໂຮງ ຫມ  Providence ໂດຍ ການ ເພ່ີມ ຄ່າ ໃຊໍ້  ຈ່າຍ ທີ່  ຮໍ້ າຍ ແຮງ ຂອງ ໂຮງ ຫມ  ສ າ ລັບ ການ ດ  ແລ ສ ກ 

ເສີ ນ ຫ ຼື  ການ ປິ່ ນ ປົວ ທີ່  ຈ າ ເປັນ ໃດໆ ໂດຍ ເປີ  ເຊັນ ທີ່  ຫມັໍ້ ນ ຄົງ ຊຶ່ ງ ອີ ງ ຕາມ ການ ອໍ້ າງ ອີ ງ ທີ່  ອະ ນ  ຍາດ ໃຫໍ້  ພາຍ 

ໃຕໍ້  ຜ ໍ້  ຈ່າຍ Medicare ຫ ຼື  ການ ຄໍ້ າ. ປຼື ໍ້ ມຂ ໍ້ ມ ນລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບອັດຕາAGB ທີ່ ໂຮງຫມ ແຕ່ລະແຫ່ງໃຊໍ້ , ແລະ 
ວິ ທີ ການຄິ ດໄລ່, ສາມາດໄດໍ້ ຮັບໂດຍການເຂົ ໍ້ າເບິ່ ງເວັບໄຊທ໌ດ່ັງຕ ່ ໄປນີ ໍ້ : www.providence.org ຫ ຼື  ໂດຍໂທຫາ 1-866-

747- 2455 ເພຼື່ ອຮໍ້ ອງຂ ສ າເນົ າ. 
 

3. Extraordinary Collection Action (ECA): ECAs 

ຖຼື ກກ ານົດວ່າເປັນການກະທ າເຫ ົ່ ານັໍ້ ນທີ່ ຮຽກຮໍ້ ອງໃຫໍ້ ມີຂັໍ້ ນຕອນທາງດໍ້ ານກົດຫມາຍຫ ຼື ການຕັດສິ ນ, 

ກ່ຽວຂໍ້ ອງກັບການຂາຍຫນີ ໍ້ ໃຫໍ້ ກັບອີ ກຝ່າຍຫນຶ່ ງຫ ຼື ການລາຍງານຂ ໍ້ ມ ນທີ່ ບ ່ ດີ ໃຫໍ້ ກັບຫນ່ວຍງານສິ ນເຊຼື່ ອຫ ຼື ບັນດາກະຊວງ
.  ການກະທ າທີ່ ຮຽກຮໍ້ ອງໃຫໍ້ ມີຂະບວນການທາງກົດຫມາຍ ຫ ຼື  ການຕັດສິ ນເພຼື່ ອຈ ດປະສົງນີ ໍ້ ລວມມີລີ ນ; 

ການຄ ໍ້ າປະກັນຊັບສິ ນຕົວຈິ ງ;  ການຕິດພັນ ຫ ຼື  ຍຶ ດເອົ າບັນຊີ ເງິ ນຝາກ ຫ ຼື  ຊັບສິ ນສ່ວນບ ກຄົນອຼື່ ນ; 

ການເລີ່ ມດ າເນີ ນການຕາມກົດຫມາຍຕ ່ ບ ກຄົນ; ການກະທ າທີ່ ເຮັດໃຫໍ້ ບ ກຄົນໃດຫນຶ່ ງຖຼື ກຈັບ; 

ການກະທ າທີ່ ເຮັດໃຫໍ້ ບ ກຄົນໃດຫນຶ່ ງຖຼື ກຕິດພັນກັບຮ່າງກາຍ;  ແລະ ການປະດັບຄ່າແຮງງານ. 

 

ອໍ້ າງອີ ງ: 

 
Internal Revenue Code Section 501(r); 26 C.F.R. 1.501(r)(1) – 1.501(r)(7) 

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 

Providence Commitment to the Uninsured Guidelines 

Provider Reimbursement Manual, Part I, Chapter 3, Section 312 

http://www.providence.org/
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ງານວາງສະແດງ A – ລາຍການສິ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກທີ່ ປົກຄ ມ   

 
Providence Hospitals in Alaska 
Providence Alaska Medical Center Providence Kodiak Island Medical Center 

 

 

ງານວາງສະແດງ B - ຄ ນສົມບັດລາຍຮັບສ າລັບໂຮງຫມ    Providence   ໃນລັດອາລາສກາ 
 

 
ຖໍ້ າ... ແລໍ້ ວ ... 
 ລາຍຮັບຂອງຄອບຄົວປະຈ າປີ , 
ປັບໃຫມສ າລັບຂະຫນາດຄອບຄົວ, 
ແມ່ນຢ ່ ທີ່  ຫ ຼື  ຕ່ າກວ່າ 300% 
ຂອງແນວທາງ FPL ໃນປະຈ ບັນ,  

ຄົນເຈັບມີຄວາມຕັໍ້ ງໃຈທີ່ ຈະindigentທາງດໍ້ ານການເງິ ນແລະມີຄ ນນະສົມບັດສ 
າລັບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດໍ້ ານການເງິ ນ   100% 

ໃນຈ ານວນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄົນເຈັບ.    

 ລາຍຮັບຂອງຄອບຄົວປະຈ າປີ , 
ປັບໃຫມສ າລັບ  
ຂະຫນາດຄອບຄົວ, ແມ່ນປະມານ 
301% ຫາ 350%  ຂອງແນວທາງFP  
ໃນປະຈ ບັນ, 

ຄົນເຈັບມີສິ ດໄດໍ້ ຮັບສ່ວນຫ  ດ 75% 

ຈາກຄ່າທ ານຽມເດີ ມໃນຈ ານວນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄົນເຈັບ   . 

ຖໍ້ າລາຍຮັບຂອງຄອບຄົວປະຈ າປີ ປັບຕົວໃ
ຫໍ້ ກັບຂະຫນາດຄອບຄົວ ແມ່ນຢ ່ ທີ່  ຫ ຼື  

ຕ່ າກວ່າ 350% ຂອງ FPL AND 

ຜ ໍ້ ປ່ວຍໄດໍ້ ເສຍຄ່າປິ່ ນປົວທັງຫມົດຢ ່ ໂຮງຫ
ມ    Providence ໃນໄລຍະ 12 ເດຼື ອນກ່ອນ 

ໃນການເກີນ  20%  ຂອງຄອບຄົວປະຈ າປີ    

ລາຍຮັບ, 

ປັບໃຫມສ າລັບຂະຫນາດຄອບຄົວ, 

ສ າລັບການບ ລິ ການທີ່ ຂຶ ໍ້ ນກັບນະໂຍບາ
ຍນີ ໍ້   , 

ຄົນເຈັບມີສິ ດໄດໍ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດດໍ້ ານການກ ສົນ  100%    

ໃນຈ ານວນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄົນເຈັບ.   

 


