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Providence 

ແມ່ນອົງການຮັກສາສຸຂະພາບທີ່ ບ ່ ແມ່ນເພ່ືອຜົນກ າໄລຂອງກາໂຕລິ ກທີ່ ນ າພາໂດຍການໃຫໍ້ ຄ າຫມັໍ້ ນສັນຍາຕ ່ ພາລະກິດຂອງຕົນໃນການຮັບໃຊໍ້
ທຸກຄົນ ໂດຍສະເພາະຜ ໍ້ ທີ່ ທຸກຍາກແລະມີຄວາມສ່ຽງ, ໂດຍຄຸນຄ່າຫ ັ ກຂອງຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈ, ສັກສີ , ຄວາມຍຸຕິທ າ, 
ຄວາມເປັນເລີ ດແລະຄວາມຊື່ ສັດ, ແລະໂດຍຄວາມເຊື່ ອຖືທີ່ ວ່າການປິ່ ນປົວສຸຂະພາບແມ່ນສິ ດທິມະນຸດ. ແມ່ນ ປັດ ຈຸ ບັນ ແລະ ການ ປະ ຕິ 

ບັດ ຂອງ ແຕ່ ລະ ໂຮງ ຫມ  Providence ທີ່  ການ ບ  ລິ  ການ ດໍ້ ານ ສຸ ຂະ ພາບ ທີ່  ເກີດ ຂຶ ໍ້ ນ ແລະ ຈ າ ເປັນ ທາງ ການ ແພດ ແມ່ນ ມີ ໄວໍ້  ໃຫໍ້  
ຜ ໍ້  ທີ່  ຢ ່  ໃນ ຊຸມ 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 –California ("Providence") ທັງ ຫມົດ ໃນ Los Angeles, Orange, High 

Desert, Humboldt, Sonoma, ແລະ Napa Counties ໃນ ລັດ ຄາ ລິ  ຟ  ເນຍ, ແລະ ສ າ ລັບ ການ ບ  ລິ  ການ ສຸກ ເສີ ນ ທັງ ຫມົດ, ຮີ ບ 

ດ່ວນ ແລະ ອື່ ນໆ ທີ່  ຈ າ ເປັນ ທາງ ການ ແພດ ທີ່  ໃຫໍ້  ໂດຍ ໂຮງ ຫມ  Providence ແລະ NorCal Health Connect ໃນ ລັດ ຄາ ລິ  ຟ  ເນຍ 

(ຍົກ ເວັໍ້ ນ ການ ທົດ ລອງ ຫ ື  ການ ສື ບ ສວນ).  ລາຍການໂຮງຫມ  Providence ທີ່ ກວມເອົ ານະໂຍບາຍນີ ໍ້ ສາມາດເບິ່ ງໄດໍ້ ໃນລາຍການ 

Exhibit A Covered Facilities List.  
 

ນະ ໂຍ ບາຍ ນີ ໍ້  ຈະ ຖືກ ຕີ ຄວາມ ຫມາຍ ໃນ ຮ ບ ແບບ ທີ່  ສອດ ຄ່ອງ ກັບ ມາດຕາ 501(r) ຂອງ ກົດ ຫມາຍ ລາຍ ຮັບ ພາຍ ໃນ ປີ  1986, 

ຕາມ ທີ່  ໄດໍ້  ຮັບ ການ ດັດ ແປງ, ແລະ, ກ່ຽວ ກັບ ໂຮງ ຫມ  Providence ໃນ ລັດ ຄາ ລິ  ຟ  ເນຍ, ນະ ໂຍ ບາຍ ການ ຕີ ລາຄາ ໂຮງ ຫມ  Fair 

ທີ່  ໄດໍ້  ລະ ບຸ ໄວໍ້  ໃນ ກົດ ຫມາຍ ວ່າ ດໍ້ ວຍ ສຸ ຂະ ພາບ ແລະ ຄວາມ ປອດ ໄພ ຂອງ ລັດ ຄາ ລິ  ຟ  ເນຍ (ພາກ 127400-127446).  

ໃນກ ລະນີ ທີ່ ມີຂ ໍ້ ຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງຂ ໍ້ ກ ານົດຂອງກົດຫມາຍດ່ັງກ່າວ ແລະ ນະໂຍບາຍນີ ໍ້ , ກົດຫມາຍດ່ັງກ່າວຈະຄວບຄຸມ.  
  

ຈຸດປະສົງ:  

ຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍນີ ໍ້ ແມ່ນເພ່ືອຮັບປະກັນວິ ທີ ການທີ່ ຍຸຕິທ າ, ບ ່ ເລື ອກເຟັໍ້ ນ, ມີປະສິ ດທິຜົນ, ແລະ 
ເປັນແບບຢ່າງສ າລັບການສະຫນອງການຊ່ວຍເຫ ື ອທາງດໍ້ ານການເງິ ນ (ການດ ແລການກຸສົນ) 

ໃຫໍ້ ແກ່ບຸກຄົນທີ່ ມີສິ ດທີ່ ບ ່ ສາມາດຈ່າຍໄດໍ້ ຢ່າງເຕັມສ່ວນຫ ື ສ່ວນຫນຶ່ ງສ າລັບການສຸກເສີ ນທີ່ ຈ າເປັນທາງການແພດ ແລະ 
ການບ ລິ ການໂຮງຫມ ອື່ ນໆທີ່ ສະຫນອງໃຫໍ້ ໂດຍໂຮງຫມ  Providence.   

  

ມັນແມ່ນເຈດຕະນາຂອງນະໂຍບາຍນີ ໍ້ ເພ່ືອປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍທັງຫມົດຂອງກະຊວງ, 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 ສຸກ ເສີ ນ ສ າ ລັບ ແຕ່ ລະ ໂຮງ ຫມ  ທີ່  ເປັນ ເຈົ ໍ້ າ ຂອງ, ເຊົ່ າ, ຫ ື  ດ າ ເນີ ນ ການ ໂດຍ Providence.  
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ນະໂຍບາຍ:    

Providence ຈະສະຫນອງການບ ລິ ການໂຮງຫມ ໂດຍບ ່ ເສຍຄ່າ ຫ ື  ຫ ຸ ດລົງໃຫໍ້ ກັບລາຍຮັບທີ່ ມີຄຸນວຸດທິຕ່ າ, ບ ່ ໄດໍ້ ຮັບການປະກັນໄພ ແລະ 
ບ ່ ໄດໍ້ ຮັບການປະກັນໄພ ແລະ ຄົນເຈັບທີ່ ມີຄ່າໃຊໍ້ ຈ່າຍທາງການແພດສ ງຄື ຜ ໍ້ ທີ່ ຢ ່ ຫ ື ຕ່ າກວ່າ 400 ເປີ ເຊັນຂອງ FPL, 

ເມ່ືອຄວາມສາມາດໃນການຈ່າຍຄ່າບ ລິ ການແມ່ນອຸປະສັກໃນການເຂົ ໍ້ າເຖິງພາວະສຸກເສີ ນທີ່ ຈ າເປັນທາງການແພດ ແລະ 
ການດ ແລໂຮງຫມ ອື່ ນໆ ແລະ ບ ່ ມີການລະບຸແຫ ່ ງຂ ໍ້ ມ ນທາງເລື ອກຂອງການປົກຫຸໍ້ ມ.  

ຜ ໍ້ ປ່ວຍຕໍ້ ອງປະຕິບັດຕາມຂ ໍ້ ກ ານົດການມີສິ ດທີ່ ໄດໍ້ ບັນຍາຍໄວໍ້ ໃນນະໂຍບາຍນີ ໍ້ ເພ່ືອໃຫໍ້ ມີຄຸນສົມບັດ.      

  

ໂຮງຫມ  Providence ທີ່ ມີພະແນກສຸກເສີ ນທີ່ ອຸທິດຕົນຈະໃຫໍ້ , ໂດຍບ ່ ມີການຈ າແນກ, ການເບິ່ ງແຍງສະພາບທາງການແພດສຸກເສີ ນ 

(ພາຍໃນຄວາມຫມາຍຂອງກົດຫມາຍວ່າດໍ້ ວຍການປິ່ ນປົວທາງການແພດສຸກເສີ ນ ແລະ ແຮງງານ) ສອດຄ່ອງກັບຄວາມສາມາດທີ່ ມີຢ ່ , 

ບ ່ ວ່າບຸກຄົນໃດຫນຶ່ ງມີສິ ດໄດໍ້ ຮັບການຊ່ວຍເຫ ື ອທາງດໍ້ ານການເງິ ນຫ ື ບ ່ . Providence ຈະບ ່ ຈ າແນກໂດຍອີ ງໃສ່ອາຍຸ, ເຊື ໍ້ ອຊາດ, ສີ ຜິວ, 

ຄວາມເຊື່ ອ, ເຊື ໍ້ ອຊາດ, ສາສະຫນາ, ກ າເນີ ດຂອງຊາດ, ສະຖານະພາບການແຕ່ງງານ, ເພດ, ແນວທາງທາງເພດ, ເອກະລັກທາງເພດ ຫ ື  

ການສະແດງອອກ, ຄວາມພິການ, ສະຖານະພາບຫ ື ທະຫານ, ຫ ື  ພືໍ້ ນຖານອື່ ນທີ່ ຖືກຫໍ້ າມໂດຍກະຊວງ, ລັດ, ຫ ື  

ກົດຫມາຍທໍ້ ອງຖ່ິນເມ່ືອເຮັດການກ ານົດການຊ່ວຍເຫ ື ອທາງດໍ້ ານການເງິ ນ.  
 

ໂຮງຫມ  Providence ຈະໃຫໍ້ ການກວດສຸຂະພາບສຸກເສີ ນ ແລະ ການຮັກສາຄວາມຫມັໍ້ ນຄົງ, ຫ ື  

ອໍ້ າງອີ ງແລະໂອນບຸກຄົນຖໍ້ າການໂອນດ່ັງກ່າວເຫມາະສົມຕາມ 42 C.F.R 482.55. Providence ຫໍ້ າມການກະທ າໃດໆ, 

ການປະຕິບັດການເຂົ ໍ້ າຮຽນ, ຫ ື  ນະໂຍບາຍທີ່ ຈະຫໍ້ າມບ ່ ໃຫໍ້ ບຸກຄົນສະແຫວງຫາການປິ່ ນປົວສຸກເສີ ນເຊັ່ ນ: 

ການອະນຸຍາດໃຫໍ້ ກິດຈະກ າການເກັບຫນີ ໍ້ ທີ່ ຂັດຂວາງການໃຫໍ້ ການດ ແລທາງການແພດສຸກເສີ ນ.  
  

ລາຍຊື່ ວິ ຊາຊີ ບ Subject to Providence FAP:  ແຕ່ລະໂຮງຫມ  Providence ຈະລະບຸລາຍຊື່ ສະເພາະຂອງແພດ, 

ກຸ່ມແພດຫ ື ຜ ໍ້ ຊ່ຽວຊານອື່ ນໆທີ່ ໃຫໍ້ ບ ລິ ການທີ່ ເປັນແລະຜ ໍ້ ທີ່ ບ ່ ໄດໍ້ ຖືກປົກຄຸມໂດຍນະໂຍບາຍນີ ໍ້ . 

ຫມ ຫໍ້ ອງສຸກເສີ ນທີ່ ໃຫໍ້ ບ ລິ ການດໍ້ ານການແພດສຸກເສີ ນແກ່ຄົນເຈັບທີ່ ໂຮງຫມ  Providence California, 

ຮຽກຮໍ້ ອງໂດຍກົດຫມາຍຂອງລັດຄາລິ ຟ ເນຍເພ່ືອໃຫໍ້ ການຫ ຸ ດຜ່ອນແກ່ຄົນເຈັບທີ່ ບ ່ ໄດໍ້ ຮັບການປິ່ ນປົວຫ ື ຄົນເຈັບທີ່ ມີຄ່າໃຊໍ້ ຈ່າຍທາງການແພດ
ສ ງ (ຕາມທີ່ ໄດໍ້ ກ ານົດໄວໍ້ ໂດຍນະໂຍບາຍການຕີລາຄາຂອງໂຮງຫມ  Fair 

ທີ່ ລະບຸໄວໍ້ ໃນກົດລະບຽບສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພຂອງລັດຄາລິ ຟ ເນຍ (ພາກ 127400-127446)) ຜ ໍ້ ທີ່ ຢ ່ ໃນຫ ື ຕ່ າກວ່າ 400% ຂອງ 
FPL.  ໂຮງຫມ  Providence ແຕ່ລະແຫ່ງຈະຈັດລາຍການນີ ໍ້ ໃຫໍ້ ຄົນເຈັບຜ ໍ້ ໃດທີ່ ຂ ສ າເນົ າ. 
ລາຍການຜ ໍ້ ໃຫໍ້ ບ ລິ ການຍັງສາມາດເບິ່ ງໄດໍ້ ອອນໄລນ໌ໄດໍ້ 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 ຄຸໍ້ ມຄອງຜົນປະໂຫຍດທີ່ ອະນຸຍາດໃຫໍ້ ແກ່ຄົນເຈັບ. ໂຮງຫມ  Providence 

ຈະໃຊໍ້ ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນໃນການກ ານົດຄວາມເປັນຢ ່   ຫ ື   ບ ່ ມີການປົກຫຸໍ້ ມຂອງພາກສ່ວນທີ ສາມ        ຊຶ່ ງອາດຈະມີຢ ່ , 

ທັງຫມົດ ຫ ື   ບາງສ່ວນ,    ສ າລັບການດ ແລທີ່ ໂຮງຫມ   Providence ສະຫນອງໃຫໍ້ ,  
ກ່ອນທີ່ ຈະຊີ ໍ້ ນ າຄວາມພະຍາຍາມໃນການເກັບກ າຂ ໍ້ ມ ນໃດໆ    ທີ່ ຄົນເຈັບ.  

ຄົນເຈັບທີ່ ບ ່ ໄດໍ້ ຮັບການປະກັນໄພອາດຈະໄດໍ້ ຮັບສ່ວນຫ ຸ ດທີ່ ບ ່ ໄດໍ້ ຮັບການປະກັນໄພ.  ສົມດ ນການຊ່ວຍເຫ ື ອທາງດໍ້ ານການເງິ ນທີ່ ມີສິ ດລວມມີ
ແຕ່ບ ່ ຈ າກັດດ່ັງຕ ່ ໄປນີ ໍ້ : ຈ່າຍດໍ້ ວຍຕົນເອງ, ຄ່າທ ານຽມສ າລັບຄົນເຈັບທີ່ ມີການປົກຫຸໍ້ 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 

ຈະຖືກຍົກເວັໍ້ ນຈາກການລາຍງານການດ ແລການກຸສົນ. 
  

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 ສົມເຫດສົມຜົນເພ່ືອແຈໍ້ ງເຕືອນ ແລະ 

http://www.providence.org/
http://www.providence.org/
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ແຈໍ້ ງໃຫໍ້ ຄົນເຈັບຮ ໍ້ ກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫ ື ອທາງດໍ້ ານການເງິ ນໂດຍການໃຫໍ້ ຂ ໍ້ ມ ນໃນລະຫວ່າງການເຂົ ໍ້ າ-ອອກໃບຕາດິ ນ, 

ໃນໃບແຈໍ້ ງການຂອງຜ ໍ້ ປ່ວຍ, ໃນພືໍ້ ນທີ່ ການຊ າລະເງິ ນທີ່ ສາມາດເຂົ ໍ້ າເຖິງຄົນເຈັບໄດໍ້ , ໃນເວັບໄຊຂອງໂຮງຫມ  Providence, 

ໂດຍການແຈໍ້ ງທາງປາກໃນລະຫວ່າງການສົນທະນາເລື່ ອງການຈ່າຍເງິ ນ, 

ພໍ້ ອມທັງໃສ່ປໍ້ າຍໃນພືໍ້ ນທີ່ ຜ ໍ້ ປ່ວຍທີ່ ມີບ ລິ ມາດສ ງແລະຄົນເຈັບນອກເຊັ່ ນ: ການຍອມຮັບແລະພະແນກສຸກເສີ 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 ່ ເສຍຄ່າແລະມີຢ ່ ກະຊວງProvidence ຫ ື  ໂດຍວິ ທີ ດ່ັງຕ ່ ໄປນີ ໍ້ : 

ແນະນ າພະນັກງານບ ລິ ການດໍ້ ານການເງິ ນຂອງຄົນເຈັບໃນຫ ື ກ່ອນເວລາທີ່ ໄດໍ້ ຮັບການຊ່ວຍເຫ ື ອນັໍ້ ນໄດໍ້ ຮັບການຮໍ້ ອງຂ ແລະຍື່ ນເອກະສານທີ່ ສ າເ
ລັດແລໍ້ ວ; ໂດຍທາງໄປສະນີ , ຫ ື ໂດຍການໄປຢໍ້ ຽມຢາມ  , www.providence.org,  

ດາວໂຫລດແລະສ່ົງຄ າຮໍ້ ອງສະຫມັກສ າເລັດດໍ້ ວຍເອກະສານ. 

ບຸກຄົນທີ່ ສະຫມັກຂ ການຊ່ວຍເຫ ື ອທາງດໍ້ ານການເງິ ນຈະໄດໍ້ ຮັບການກວດກາເບື ໍ້ ອງຕົໍ້ ນ 

ເຊິ່ ງຈະລວມເອົ າການທົບທວນຄື ນວ່າຄົນເຈັບຫມົດອາຍຸຫ ື ບ ່ ມີສິ ດໄດໍ້ ຮັບແຫ ່ ງເງິ ນເດື ອນຈາກພາກສ່ວນທີ ສາມ. 
  

ໂຮງຫມ  Providence 

ແຕ່ລະແຫ່ງຈະໃຫໍ້ ບຸກຄະລາກອນທີ່ ຖືກກ ານົດໄວໍ້ ເພ່ືອຊ່ວຍເຫ ື ອຄົນເຈັບໃນການປະກອບຄ າຮໍ້ ອງຂ ຄວາມຊ່ວຍເຫ ື ອທາງດໍ້ ານການເງິ ນ ແລະ 
ກ ານົດສິ ດໃນການຊ່ວຍເຫ ື ອທາງດໍ້ ານການເງິ ນຂອງ Providence ຫ ື  

ການຊ່ວຍເຫ ື ອທາງດໍ້ ານການເງິ ນຈາກໂຄງການປະກັນໄພທີ່ ໄດໍ້ ຮັບທຶນຈາກລັດຖະບານ, ຖໍ້ າມີ.  

ບ ລິ ການຕີຄວາມຫມາຍແມ່ນມີຢ ່ ເພ່ືອຕອບຄ າຖາມຫ ື ຄວາມກັງວົນໃດໆແລະເພ່ືອຊ່ວຍໃນການສ າເລັດການນ າໃຊໍ້ ການຊ່ວຍເຫ ື ອທາງດໍ້ ານກາ
ນເງິ ນ.  
  

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

ເພ່ືອສະຫນັບສະຫນ ນການກ ານົດສິ ດໃນເວລາໃດກ ່ ຕາມເມ່ືອຮຽນຮ ໍ້ ວ່າ ລາຍຮັບຂອງພັກຫ ຸ ດລົງຕ່ າກວ່າ FPL 

ຕ ່ ລະບຽບການທີ່ ກ່ຽວຂໍ້ ອງຂອງກະຊວງ ແລະ ລັດ.  

  

ສະຖານະການດໍ້ ານການເງິ ນສ່ວນບຸກຄົນ:  ລາຍຮັບ, ຊັບສິ ນທາງເງິ ນ ແລະ 
ຄ່າໃຊໍ້ ຈ່າຍຂອງຜ ໍ້ ປ່ວຍຈະຖືກນ າໃຊໍ້ ໃນການປະເມີນສະພາບການເງິ ນສ່ວນບຸກຄົນຂອງຄົນເຈັບ. ຊັບ ສິ ນ ທາງ ດໍ້ ານ ການ ເງິ ນ ຈະ ບ ່  ລວມ 

ເອົ າ ແຜນ ການ ຊົດ ເຊີ ຍ ບ ານານ ຫລື  ເລື່ ອນ ເວລາ ທີ່  ມີ ຄຸນ ນະ ພາບ ພາຍ ໃຕໍ້  ກົດ ຫມາຍ ລາຍ ຮັບ ພາຍ ໃນ ຫລື  ແຜນ ການ ຊົດ 

ເຊີ ຍ ທີ່  ບ ່  ມີ ຄຸນ ນະ ພາບ.   
  

ຄຸນສົມບັດລາຍຮັບ: ເງື່ ອນໄຂລາຍຮັບ, ອີ ງຕາມລະດັບຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະບານກາງ (FPL), 

ອາດຈະຖືກນ າໃຊໍ້ ເພ່ືອກ ານົດສິ ດໃນການດ ແລໂດຍບ ່ ເສຍຄ່າ ຫ ື  ຫ ຸ ດລົງ. ກະລຸນາເບິ່ ງ ງານວາງສະແດງ B ສ າລັບລາຍລະອຽດ. 

  

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

ວັນຂອງການຍື່ ນຄ າຮໍ້ ອງສະຫມັກຊ່ວຍເຫ ື ອທາງດໍ້ ານການເງິ ນທີ່ ສ າເລັດແລະເອກະສານທີ່ ຈ າເປັນ. ເມ່ືອໄດໍ້ ຮັບຄ າຮໍ້ ອງສະຫມັກແລໍ້ ວ, 

ຄວາມພະຍາຍາມໃນການເກັບກ າຂ ໍ້ ມ ນທີ່ ພິເສດຈະຖືກຮັບຮອງຈົນກວ່າຈະມີການກ ານົດທີ່ ເປັນລາຍລັກອັກສອນຂອງການມີສິ ດໄດໍ້ ຮັບການສ່ົງ
ໄປຫາຄົນເຈັບ. ໂຮງຫມ ຈະບ ່ ກ ານົດການມີສິ ດໄດໍ້ ຮັບການຊ່ວຍເຫ ື ອໂດຍອີ ງໃສ່ຂ ໍ້ ມ ນທີ່ ໂຮງຫມ ເຊື່ ອວ່າບ ່ ຖືກຕໍ້ ອງຫ ື ບ ່ ເຊື່ ອຖືໄດໍ້ . 

  

ການແກໍ້ ໄຂຂ ໍ້ ຂັດແຍ່ງ:  

ຄົນເຈັບອາດຈະຂ ອຸທອນຕ ່ ການກ ານົດການບ ່ ມີສິ ດໄດໍ້ ຮັບການຊ່ວຍເຫ ື ອທາງດໍ້ ານການເງິ ນໂດຍໃຫໍ້ ເອກະສານເພ່ີມເຕີມທີ່ ກ່ຽວຂໍ້ ອງແກ່ 

Providence ພາຍໃນ 30 ວັນຂອງການຮັບແຈໍ້ ງການປະຕິເສດ.  ການຂ ອຸທອນທັງຫມົດຈະໄດໍ້ ຮັບການທົບທວນຄື ນ ແລະ 
ຖໍ້ າການທົບທວນຢັໍ້ ງຢື ນການປະຕິເສດ, ການແຈໍ້ ງການທີ່ ເປັນລາຍລັກອັກສອນຈະຖືກສ່ົງໄປໃຫໍ້ ຜ ໍ້ ຮັບປະກັນ ແລະ ກະຊວງສາທາຣະນະສຸຂ, 

ບ່ອນທີ່ ຈ າເປັນ, ແລະ ສອດຄ່ອງກັບກົດຫມາຍ. ຂັໍ້ ນຕອນການອຸທອນຂັໍ້ ນສຸດທໍ້ າຍຈະສິ ໍ້ ນສຸດລົງພາຍໃນ 10 

http://www.providence.org/
http://www.providence.org/
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ວັນຂອງການຮັບການປະຕິເສດໂດຍ Providence. ອາດສ່ົງຂ ອຸທອນໄປທີ່ ຫໍ້ ອງການທຸລະກິດເຂດ Providence, P.O. Box 3268, 

Portland, OR 97208-3395.  

  

Presumptive Charity:  Providence 

ອາດຈະອະນຸມັດຄົນເຈັບສ າລັບການປັບປ່ຽນການກຸສົນກັບບັນຊີ ຂອງພວກເຂົ າໂດຍວິ ທີ ອື່ ນນອກຈາກຄ າຮໍ້ ອງສະຫມັກຊ່ວຍເຫ ື ອທາງດໍ້ ານການ
ເງິ ນຢ່າງເຕັມທີ່ .  

ການກ ານົດດ່ັງກ່າວຈະຖືກເຮັດຂຶ ໍ້ ນບົນພືໍ້ ນຖານທີ່ ສົມມຸດຕິຖານໂດຍໃຊໍ້ ເຄື່ ອງມືການປະເມີນການເງິ ນທີ່ ໄດໍ້ ຮັບການຍອມຮັບຈາກອຸດສາຫະກ າ
ທີ່ ປະເມີນຄວາມສາມາດໃນການຈ່າຍໂດຍອີ ງໃສ່ການເງິ ນທີ່ ມີຢ ່ ຢ່າງເປີ ດເຜີຍຫ ື ບັນທຶກອື່ ນໆລວມທັງແຕ່ບ ່ ຈ າກັດລາຍຮັບໃນຄົວເຮື ອນ, 

ຂະຫນາດຂອງຄົວເຮື ອນ, ແລະປະຫວັດສິ ນເຊື່ ອແລະການຊ າລະເງິ ນ.   

  

ສະ ຖາ ນະ ການ ພິ ເສດ ອື່ ນໆ:  ຜ ໍ້  ປ່ວຍ ທີ່  ມີ ສິ ດ ໄດໍ້  ຮັບ ໂຄງ ການ ທີ່  ມີ ຄຸນ ນະ ພາບ FPL ເຊັ່ ນ: Medicaid, MediCal, ແລະ 
ໂຄງ ການ ຊ່ວຍ ເຫ ື ອ ດໍ້ ານ ລາຍ ໄດໍ້  ຕ່ າ ອື່ ນໆ ທີ່  ລັດ ຖະ ບານ ສະ ຫນັບ ສະ ຫນ ນ, ຖື ວ່າ ບ ່  ດີ . ດ່ັງນັໍ້ ນ, 

ຄົນເຈັບດ່ັງກ່າວຈຶ່ ງມີສິ ດໄດໍ້ ຮັບການຊ່ວຍເຫ ື ອທາງດໍ້ ານການເງິ ນເມ່ືອໂຄງການປະຕິເສດການຈ່າຍເງິ ນແລໍ້ ວຖືວ່າຄ່າທ ານຽມທີ່ ຊ າລະໃຫໍ້ ຄົນເ
ຈັບ. ບັນຊີ ລາຍຈ່າຍຂອງຄົນເຈັບທີ່ ເກີດຈາກຄ່າທ ານຽມທີ່ ບ ່ ໄດໍ້ ຖືກຊ າລະຄື ນແມ່ນມີສິ ດໄດໍ້ ຮັບເງິ ນຝາກປະຢັດການກຸສົນຢ່າງເຕັມທີ່ . 

ລວມທັງແຕ່ບ ່ ຈ າກັດການບ ລິ ການທີ່ ຈ າເປັນທາງການແພດທີ່ ກ່ຽວຂໍ້ ອງກັບດ່ັງຕ ່ ໄປນີ ໍ້ : 

1. ຄົນປ່ວຍທີ່ ຖືກປະຕິເສດບ ່ ໄດໍ້ ຢ ່   

2. ຖືກປະຕິເສດໃນວັນດ ແລຄົນເຈັບ  

3. ການບ ລິ ການທີ່ ບ ່ ໄດໍ້ ກວມເອົ າ  
4. ຄ າຮໍ້ ອງຂ ການອະນຸຍາດການປິ່ ນປົວ (TAR) ການປະຕິເສດ 

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

  

ລາຍ ຈ່າຍ ການ ແພດ ທີ່  ຮໍ້ າຍ ແຮງ: Providence, ຕາມ ຄວາມ ລະ ອຽດ ຂອງ ມັນ, ອາດ ຈະ ໃຫໍ້  ການ ໃຈ ບຸນ ໃນ ກ ລະນີ  ທີ່  ມີ 

ຄ່າ ໃຊໍ້  ຈ່າຍ ທາງ ການ ແພດ ທີ່  ຮໍ້ າຍ ແຮງ. ຄົນເຈັບເຫ ົ່ ານີ ໍ້ ຈະໄດໍ້ ຮັບການຈັດການໂດຍອີ ງໃສ່ບຸກຄົນ.   

  

ເວລາສຸກເສີ ນ: ການຊ່ວຍເຫ ື ອທາງດໍ້ ານການເງິ ນອາດຈະມີຢ ່ ຕາມຄວາມສະຫ າດຂອງ Providence 

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

  

ການຈ າກັດຄ່າທ ານຽມສ າລັບຄົນເຈັບທຸກຄົນທີ່ ມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບການຊ່ວຍເຫ ື ອດໍ້ ານການເງິ ນ:  

ບ ່ ມີຄົນເຈັບຜ ໍ້ ໃດທີ່ ມີຄຸນວຸທິສ າລັບການຊ່ວຍເຫ ື ອປະເພດໃດຫນຶ່ ງທີ່ ກ່າວມາຂໍ້ າງເທິງນີ ໍ້ ຈະຮັບຜິດຊອບເປັນສ່ວນຕົວຫ າຍກວ່າ 
"ຈ ານວນເງິ ນທ່ົວໄປBilled" (AGB) ເປີ ເຊັນຂອງຄ່າທ ານຽມລວມຕາມທີ່ ໄດໍ້ ກ ານົດໄວໍ້ ຂໍ້ າງລຸ່ມນີ ໍ້ .  
  

ແຜນຈ່າຍທີ່ ສົມເຫດສົມຜົນ:  ເມ່ືອຄົນເຈັບໄດໍ້ ຮັບການອະນຸມັດສ າລັບການຊ່ວຍເຫ ື ອທາງດໍ້ ານການເງິ ນບາງສ່ວນ, 

ແຕ່ຍັງມີຄວາມສົມດຸນທີ່ ສົມຄວນ, Providence ຈະເຈລະຈາການວາງແຜນການຊ າລະເງິ ນ. 

ແຜນການຊ າລະເງິ ນທີ່ ສົມເຫດສົມຜົນຈະປະກອບມີການຈ່າຍເງິ ນເດື ອນທີ່ ບ ່ ເກີນ 10 ເປີ ເຊັນຂອງລາຍຮັບປະຈ າເດື ອນຂອງຄົນເຈັບ ຫ ື  

ຄອບຄົວ, 

ໂດຍບ ່ ລວມຄ່າປະຢັດສ າລັບຄ່າໃຊໍ້ ຈ່າຍໃນການດ າລົງຊີ ວິ ດທີ່ ຈ າເປັນທີ່ ຜ ໍ້ ປ່ວຍໄດໍ້ ລະບຸໄວໍ້ ໃນໃບຄ າຮໍ້ ອງຂ ການຊ່ວຍເຫ ື ອທາງດໍ້ ານການເງິ ນຂອງເ
ຂົ າເຈົ ໍ້ າ. ແຜນການຊ າລະເງິ ນຈະເປັນລາຍຮັບໂດຍບ ່ ເສຍຄ່າ. 
ກ ານົດເວລາຂອງແຜນການຊ າລະເງິ ນຈະຖືກຂະຫຍາຍສ າລັບຄົນເຈັບທີ່ ມີການອຸທອນທີ່ ກ າລັງລ ຖໍ້ າການປົກຫຸໍ້ ມ.  
  

ການຊ າລະຄ່າທ ານຽມແລະການເກັບກ າຂ ໍ້ ມ ນ: 

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

ອາດຈະຖືກອໍ້ 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 ຢຸດ ການ ກ າ 
ນົດ ຂັໍ້ ນ ສຸດ ທໍ້ າຍ ຂອງ ການ ມີ ສິ ດ ໄດໍ້  ຮັບ FAP. Providence ບ ່ ໄດໍ້ ປະຕິບັດ, 

ອະນຸຍາດໃຫໍ້ ຫ ື ອະນຸຍາດໃຫໍ້ ຫນ່ວຍງານເກັບກ າຂ ໍ້ ມ ນປະຕິບັດການເກັບກ າທີ່ ພິເສດໃດໆກ່ອນທັງ: (ກ) 
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ພະຍາຍາມຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນເພ່ືອຕັດສິ ນວ່າຄົນເຈັບມີຄຸນນະສົມບັດສ າລັບການຊ່ວຍເຫ ື ອທາງດໍ້ ານການເງິ ນຫ ື ບ ່ ; ຫ ື  (b) 180 

ວັນຫ ັ ງຈາກໄດໍ້ ສ່ົງໃບແຈໍ້ ງການຄົນເຈັບຄັໍ້ ງທ າອິ ດ.   

ສ າລັບຂ ໍ້ ມ ນກ່ຽວກັບການຊ າລະເງິ ນແລະການເກັບເງິ ນສ າລັບຈ ານວນເງິ ນທີ່ ຜ ໍ້ ປ່ວຍເປັນຫນີ ໍ້ , ກະລຸນາເບິ່ ງນະໂຍບາຍຂອງໂຮງຫມ  

Providence, ເຊິ່ ງສາມາດໃຊໍ້ ໄດໍ້ ໂດຍບ ່ ເສຍຄ່າໃນແຕ່ລະໂຕະການຈົດທະບຽນຂອງໂຮງຫມ  Providence, ຫ ື ທີ່ :  www.providence.org. 

 

ການຊ າລະເງິ ນຄົນເຈັບ:  

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

ຊຶ່ ງເກີນພັນທະໃນການຊ າລະເງິ ນຈະຖືກສ່ົງຄື ນ, ຕາມລະບຽບການຂອງລັດ.   
  

ການທົບທວນປະຈ າປີ :  ນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫ ື ອດໍ້ ານການເງິ ນຂອງ Providence (Charity Care) 

ນີ ໍ້ ຈະໄດໍ້ ຮັບການທົບທວນຄື ນໃນແຕ່ລະປີ ໂດຍການເປັນຜ ໍ້ ນ າຂອງວົງຈອນລາຍຮັບທີ່ ກ ານົດໄວໍ້ .  

  

ຂ ໍ້ ຍົກເວັໍ້ ນ: 

See Scope ຂໍ້ າງເທິງ.  

  

ຂ ໍ້ ກ ານົດ:  

ສ າລັບຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍນີ ໍ້  ຂ ໍ້ ກ ານົດແລະຂ ໍ້ ກ ານົດດ່ັງຕ ່ ໄປນີ ໍ້ ແມ່ນນ າໃຊໍ້ :  
  

1. ລະດັບຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະບານກາງ (FPL): FPL 

ຫມາຍເຖິງການຊີ ໍ້ ນ າຄວາມທຸກຍາກທີ່ ໄດໍ້ ຮັບການປັບປຸງເປັນແຕ່ລະໄລຍະໃນບັນຊີ ເງິ ນຝາກຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກໂດຍກະຊວ
ງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ບ ລິ ການມະນຸດຂອງສະຫະລັດອາເມລິ ກາ. 

  

2. ຈ ານວນເງິ ນທ່ົວໄປ Billed (AGB): 

ຈ ານວນເງິ ນທີ່ ໂດຍທ່ົວໄປຈະຖືກຊ າລະສ າລັບການສຸກເສີ ນແລະການປິ່ ນປົວອື່ ນໆທີ່ ຈ າເປັນທາງການແພດສ າລັບຄົນເຈັບທີ່ ຈະມີປະກັ
ນສຸຂະພາບແມ່ນຖືກກ່າວເຖິງໃນນະໂຍບາຍວ່າ AGB.  Providence Southern California ແລະ Providence Northern 

California ຍົກເວັໍ້ ນສ າລັບ Healdsburg ໃຊໍ້  AGB look-back ຊຶ່ ງຖືກກ ານົດໂດຍການເພ່ີມຄ່າທ ານຽມgross 

ຂອງໂຮງຫມ ສ າລັບການດ ແລສຸກເສີ ນຫ ື ການປິ່ ນປົວທີ່ ຈ າເປັນທາງການແພດໃດໆໂດຍອັດຕາສ່ວນທີ່ ກ ານົດໄວໍ້ ຊຶ່ ງອີ ງຕາມການອໍ້ າງ
ອີ ງທີ່ ອະນຸຍາດໃຫໍ້ ພາຍໃຕໍ້  Medicare.  Healdsburg ຈະໃຊໍ້ ວິ ທີ ການMedicare ທີ່ ຄາດຫວັງໃນການກ ານົດ AGB.  

Prospective AGB ເທ່ົາກັບຈ ານວນເງິ ນທີ່ ຈະຖືກຊ າລະຄື ນໂດຍຄ່າທ ານຽມMedicare-for-service, 

ບວກກັບຈ ານວນເງິ ນທີ່ ຜ ໍ້ ປ່ວຍຈະຮັບຜິດຊອບໃນການຊ າລະໃນຮ ບແບບຂອງການຊ າລະເງິ ນຮ່ວມກັນ, co-insurance ແລະ 
deductibles, ຖໍ້ າຫາກວ່າຕົນເອງເປັນຜ ໍ້ ໄດໍ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດMedicare ໃນເວລາທີ່ ບ ລິ ການ.  

ປື ໍ້ 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 

ເພ່ືອຮໍ້ ອງຂ ສ າເນົ າ. 
 

3. Extraordinary Collection Action (ECA): ECAs 

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

ກ່ຽວຂໍ້ ອງກັບການຂາຍຫນີ ໍ້ ໃຫໍ້ ກັບອີ ກຝ່າຍຫນຶ່ ງຫ ື ການລາຍງານຂ ໍ້ ມ ນທີ່ ບ ່ ດີ ໃຫໍ້ ກັບຫນ່ວຍງານສິ ນເຊື່ ອຫ ື ບັນດາກະຊວງ. ການ ກະ 
ທ າ ທີ່  ຮຽກ ຮໍ້ ອງ ໃຫໍ້  ມີ ຂະ ບວນ ການ ທາງ ດໍ້ ານ ກົດ ຫມາຍ ຫ ື  ການ ຕັດ ສິ ນ ສ າ ລັບ ຈຸດ ປະ ສົງ ນີ ໍ້  ແມ່ນ ລວມ ມີ lien ; 

ການຄ ໍ້ າປະກັນຊັບສິ ນຕົວຈິ ງ;  ການຕິດພັນ ຫ ື  ຢຶ ດບັນຊີ ທະນາຄານ ຫ ື  ຊັບສິ ນສ່ວນຕົວອື່ ນໆ; 

ການເລີ່ ມດ າເນີ ນຄະດີ ອາຍາຕ ່ ບຸກຄົນ; ການກະທ າທີ່ ເຮັດໃຫໍ້ ເກີດການຈັບກຸມບຸກຄົນ; 

ການກະທ າທີ່ ເຮັດໃຫໍ້ ບຸກຄົນໃດຫນຶ່ ງຕໍ້ ອງຕິດພັນກັບຮ່າງກາຍ; ແລະ ການປະດັບຄ່າແຮງງານ.  
 

http://www.providence.org/
http://www.providence.org/
http://www.providence.org/
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4. ຄ່າປິ່ ນປົວສ ງ: ຄ່າປິ່ ນປົວສ ງແມ່ນຄ່າໃຊໍ້ ຈ່າຍທາງການແພດທີ່ ກ ານົດໂດຍນະໂຍບາຍການຕີລາຄາຂອງໂຮງຫມ  Fair - California 

Health and Safety Code (ມາດຕາ 127400-127446), ແມ່ນ: (1) 

ຄ່າໃຊໍ້ ຈ່າຍນອກຖົງປະຈ າປີ ທີ່ ເກີດຂຶ ໍ້ ນໂດຍບຸກຄົນທີ່ ໂຮງຫມ  Providence ທີ່ ເກີນ 10 

ເປີ ເຊັນຂອງລາຍຮັບຄອບຄົວຂອງຄົນເຈັບໃນໄລຍະ 12 ເດື ອນກ່ອນ, (2) ລາຍ ຈ່າຍ ອອກ ຈາກ ຖົງ ປະຈ າ ປີ  ທີ່  ເກີນ ກວ່າ 10 ເປີ  

ເຊັນ ຂອງ ລາຍ ໄດໍ້  ຄອບຄົວ ຂອງ ຄົນ ໄຂໍ້ , ລາຍ ຈ່າຍ ຂອງ ຄອບຄົວ ຂອງ ຄົນ ເຈັບ, ຊຶ່ ງ ເປັນ ລາຍ ຈ່າຍ ຂອງ ຄອບຄົວ ຂອງ ຄົນ 

ເຈັບ, ຊຶ່ ງ ເປັນ ລາຍ ຈ່າຍ ຂອງ ຄອບຄົວ ຂອງ ຄົນ ໄຂໍ້ , ຊຶ່ ງ ເປັນ ລາຍ ຈ່າຍ ທີ່  ເກີນ ກວ່າ 10 ເປີ  ເຊັນ ຂອງ ລາຍ ໄດໍ້  ໃນ ຄອບຄົວ 

ຂອງ ຄົນ ໄຂໍ້ , ຊຶ່ ງ ເປັນ ລາຍ ໄດໍ້  ຂອງ ຄອບຄົວ ຂອງ ຄົນ ໄຂໍ້ ,  

ຖໍ້ າຄົນເຈັບໃຫໍ້ ເອກະສານກ່ຽວກັບຄ່າໃຊໍ້ ຈ່າຍທາງການແພດຂອງຄົນເຈັບທີ່ ຈ່າຍໂດຍຄົນເຈັບຫ ື ຄອບຄົວຂອງຄົນເຈັບໃນໄລຍະ 12 

ເດື ອນກ່ອນ, ຫ ື  (3) ລະດັບຕ່ າກວ່າທີ່ ໂຮງຫມ  Providence ກ ານົດໃຫໍ້ ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍການດ ແລການກຸສົນຂອງໂຮງຫມ  

Providence.  

  
ອໍ້ າງອີ ງ:  

 

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  

     

ງານວາງສະແດງ A – ລາຍການສິ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກທີ່ ປົກຄຸມ  
  

Providence Hospitals in Southern California  

Providence Saint Joseph Medical Center  Providence Holy Cross Medical Center  

Providence Little Company of Mary Medical 

Center San Pedro   

Providence Saint John’s Health Center  

Providence Cedars-Sinai Tarzana Medical 

Center  
Providence Little Company of Mary Medical 

Center Torrance  

Providence St. Joseph Hospital Orange  Providence St. Jude Medical Center  

Providence St. Mary Medical Center  Providence Mission Hospital Laguna Beach  

Providence Mission Hospital Mission Viejo    

  

Providence Hospitals in Northern California 

Providence St. Joseph Hospital Providence Redwood Memorial Hospital 

Providence Santa Rosa Memorial Hospital Providence Queen of the Valley Medical Center 

 

NorCal Health Connect Hospitals  

Petaluma Valley Hospital Healdsburg Hospital 
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ງານວາງສະແດງ B - ຄຸນສົມບັດລາຍຮັບສ າລັບໂຮງຫມ  Providence ໃນລັດຄາລິ ຟ ເນຍພາກໃຕໍ້    
 

ຖໍ້ າ...  ແລໍ້ ວ ...  

ລາຍຮັບຂອງຄອບຄົວປະຈ າປີ , ປັບໃຫມສ າລັບຂະຫນາດຄອບຄົວ, 

ແມ່ນຢ ່ ທີ່  ຫ ື  ຕ່ າກວ່າ 300% ຂອງແນວທາງ FPL ໃນປະຈຸບັນ,  

ຄົນເຈັບມີຄວາມຕັໍ້ ງໃຈທີ່ ຈະຂາດເຂີ ນທາງດໍ້ ານການເງິ ນ, 

ແລະມີຄຸນນະສົມບັດສ າລັບການຊ່ວຍເຫ ື ອທາງດໍ້ ານການເງິ ນ 

100% ໃນຈ ານວນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄົນເຈັບ. 

ລາຍຮັບຂອງຄອບຄົວປະຈ າປີ , 

ປັບໃຫມສ າລັບຂະຫນາດຄອບຄົວ, ແມ່ນຢ ່ ລະຫວ່າງ 301% ຫາ 
400% ຂອງແນວທາງFP ໃນປະຈຸບັນ,  

ຄົນເຈັບມີສິ ດໄດໍ້ ຮັບສ່ວນຫ ຸ ດ 81% 

ຈາກຄ່າທ ານຽມເດີ ມໃນຈ ານວນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄົນເຈັບ.  

ຖໍ້ າລາຍຮັບຂອງຄອບຄົວປະຈ າປີ , ທີ່ ປັບຂຶ ໍ້ ນສ າລັບຂະຫນາດຄອບຄົວ, 

ແມ່ນຢ ່ ທີ່  ຫ ື  ຕ່ າກວ່າ 400% ຂອງ FPL AND 

ຜ ໍ້ ປ່ວຍໄດໍ້ ເສຍຄ່າປິ່ ນປົວທັງຫມົດຢ ່ ໂຮງຫມ  Providence ໃນໄລຍະ 
12 ເດື ອນກ່ອນໃນການເກີນ 20% ຂອງລາຍຮັບຄອບຄົວປະຈ າປີ , 

ປັບຕົວສ າລັບຂະຫນາດຄອບຄົວ, 

ສ າລັບການບ ລິ ການທີ່ ຂຶ ໍ້ ນກັບນະໂຍບາຍນີ ໍ້ ,  

ຄົນເຈັບມີສິ ດໄດໍ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດດໍ້ ານການກຸສົນ 100% 

ໃນຈ ານວນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄົນເຈັບ.   

  

ຄຸນສົມບັດລາຍຮັບສ າລັບໂຮງຫມ  Providence ໃນລັດ California ພາກເຫນື ອ ແລະ ໂຮງຫມ  

NorCal Health Connect ໃນລັດ California ພາກເຫນື ອ 
 

ຖໍ້ າ...  ແລໍ້ ວ ...  

ລາຍຮັບຂອງຄອບຄົວປະຈ າປີ , ປັບໃຫມສ າລັບຂະຫນາດຄອບຄົວ, 

ແມ່ນຢ ່ ທີ່  ຫ ື  ຕ່ າກວ່າ 300% ຂອງແນວທາງ FPL ໃນປະຈຸບັນ,  

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

ໃນຈ ານວນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄົນເຈັບ. 

ລາຍຮັບຂອງຄອບຄົວປະຈ າປີ , 

ປັບໃຫມສ າລັບຂະຫນາດຄອບຄົວ, ແມ່ນຢ ່ ລະຫວ່າງ 301% ຫາ 
400% ຂອງແນວທາງFP ໃນປະຈຸບັນ,  

ຄົນເຈັບມີສິ ດໄດໍ້ ຮັບສ່ວນຫ ຸ ດ 80% 

ຈາກຄ່າທ ານຽມເດີ ມໃນຈ ານວນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄົນເຈັບ
.  

ຖໍ້ າລາຍຮັບຂອງຄອບຄົວປະຈ າປີ , ທີ່ ປັບຂຶ ໍ້ ນສ າລັບຂະຫນາດຄອບຄົວ, 

ແມ່ນຢ ່ ທີ່  ຫ ື  ຕ່ າກວ່າ 400% ຂອງ FPL AND 

ຜ ໍ້ ປ່ວຍໄດໍ້ ເສຍຄ່າປິ່ ນປົວທັງຫມົດຢ ່ ໂຮງຫມ  Providence ໃນໄລຍະ 
12 ເດື ອນກ່ອນໃນການເກີນ 20% ຂອງລາຍຮັບຄອບຄົວປະຈ າປີ , 

ປັບຕົວສ າລັບຂະຫນາດຄອບຄົວ, 

ສ າລັບການບ ລິ ການທີ່ ຂຶ ໍ້ ນກັບນະໂຍບາຍນີ ໍ້ ,  

ຄົນເຈັບມີສິ ດໄດໍ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດດໍ້ ານການກຸສົນ 100% 

ໃນຈ ານວນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄົນເຈັບ.   

 


