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ນະໂຍບາຍກຽ່ວກບັການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິ (ການເບ່ງິແຍງຈາກມນູນທິິ) 

 

ຈດຸປະສງົ 

 

ຈດຸປະສງົຂອງນະໂຍບາຍແມນ່ເພ່ືອໃຫຂ້ ມ້ນູແກຄ່ນົເຈັບກຽ່ວກບັການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິ (ການເບ່ິງແຍງຈາກມນູນທິິ) ມີ

ບ ລິການໃຫຢູ້ໃ່ນບນັດາໂຮງໝ ຂອງ Sutter Health ແລະ ຮາ່ງຂະບວນການສ  າລບັການກ  ານດົສິດສ  າລບັການຊວ່ຍເຫລືອ

ດາ້ນການເງນິ.  

 

ນະໂຍບາຍ 

 

ແມນ່ນະໂຍບາຍຂອງ Sutter Health ເພ່ືອຈດັຫາຂ ມ້ນູທ່ີຂຽນຂ້ຶນເປັນລາຍລກັອກັສອນໂດຍສາມາດເຂ້ົາໃຈໄດ ້ກຽ່ວກບັການ

ຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິ ເພ່ືອຈດັຫາການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິທ່ີອີງໃສລ່າຍໄດ ້ (ການເບ່ິງແຍງຈາກມນູນທິິ) ໃຫແ້ກຄ່ນົ

ເຈັບທ່ີມຄີນຸສມົບດັເໝາະສມົ. 

 

ຂອບເຂດ 

 

ນະໂຍບາຍນີ ້ ໃຊໄ້ດກ້ບັບນັດາສ່ິງອ  ານວຍຄວາມສະດວກທກຸຢາ່ງຂອງໂຮງໝ ທ່ີມໃີບຢ ັງ້ຢືນ ຊຶ່ ງດ  າເນນີການໂດຍ Sutter 

Health ຫືຼ ນຕິິບກຸຄນົທ່ີເປັນບ ລິສດັໃນເຄືອຂາ່ຍ (Affiliated Entity) (ດ ັງ່ທ່ີໄດຖ້ືກກ  ານດົຢູໃ່ນບນັດາກດົໝາຍຂອງ Sutter 

Health), ແລະ ໃນໂຮງໝ ອ່ືນໆທກຸແຫ່ງທ່ີ Sutter Health ແລະ/ຫືຼ ນຕິິບກຸຄນົທ່ີເປັນບ ລິສດັໃນເຄືອຂາ່ຍ ມກີານຄວບຄມຸ

ການລງົຄະແນນສຽງໂດຍກງົ ຫືຼ ທາງອອ້ມ ຫືຼ ຜນົປະໂຫຍດຂອງຄວາມຖືກຕອ້ງຫຼາຍກວ່າ 50% (ໃນນີເ້ອ້ີນວາ່ “ໂຮງໝ ” ຫືຼ 

“ບນັດາໂຮງໝ ຂອງ Sutter Health”(ເບ່ິງລາຍຊື່ ຢູໃ່ນ ເອກະສານຄດັຕິດ G). ຖາ້ຫາກບ ່ມກີານລະບໄຸວສ້ະເພາະ, ນະໂຍ
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ບາຍນີບ້ ່ ສາມາດໃຊໄ້ດກ້ບັແພດ ຫືຼ ຜູໃ້ຫ້ບ ລິການດແູລສຂຸະພາບຕາ່ງໆ ລວມທງັ ແພດປະຈ  າຫອ້ງສກຸເສີນ, ແພດວາງຢາສະ

ຫລບົ ຫືຼ ຢາມນື, ແພດຣງັສີ, ແພດປະຈ  າໂຮງໝ , ແພດທ່ີບ ົ່ງມະຕິພະຍາດ, ແລະ ອ່ືນໆ ຊຶ່ ງເປັນຜູທ່ີ້ການບ ລິການໄດບ້ ່ລວມຢູ່

ໃນໃບບີນຂອງໂຮງໝ . ນະໂຍບາຍນີບ້ ່ ສາ້ງພນັທະໃຫແ້ກໂ່ຮງໝ ໃນການຈາ່ຍເງນິໃຫແ້ພດດ ັງ່ກາ່ວນ ັນ້ ຫືຼ ການບ ລິການຂອງຜູ້

ສະໜອງດາ້ນການແພດອ່ືນໆ. ໃນຣຖັແຄລີຟ ເນັຍ, ແພດສກຸເສີນທ່ີໃຫບ້ ລິການສກຸເສີນໃນໂຮງໝ  ຈ  າເປັນຕ ່ ການໃຫສ້ວ່ນຫລດຸ

ແກຄ່ນົເຈັບທ່ີບ ່ ມປີະກນັໄພ ຫືຼ ຄນົເຈັບທ່ີມມີນູຄາ່ໃນການປ່ິນປວົສງູ ຊຶ່ ງເປັນຜູທ່ີ້ຢູ ່ ຫືຼ ຕ  າ່ກວ່າລະດບັຄວາມທກຸຍາກຂອງຣຖັ

ບານກາງ 350 ເປີເຊັນ. 

 

ຂ ກ້  ານດົ  

 

ການບ ລິການທ່ີຊບັຊອ້ນ/ແບບພິເສດ: “ການບ ລິການທ່ີຊບັຊອ້ນ/ແບບພິເສດ” ແມນ່ການບ ລິການທ່ີ Sutter Health ຫືຼ ໂຮງ

ໝ  ກ  ານດົຄວາມຊບັຊອ້ນ ແລະ ແບບພິເສດ (ຕວົຢາ່ງ: ການປກູຖາ່ຍ, ການບ ລິການກຽ່ວກບັການທດົລອງ ແລະ ການສືບ

ສວນ) ພອ້ມດວ້ຍການບ ລິການຄດັເລືອກບາງຢາ່ງ ໂດຍສະເພາະແລວ້ ຢູນ່ອກເໜືອຈາກການຄຸມ້ຄອງພາຍໃຕສ້ນັຍາຄຸມ້ຄອງ

ແຜນສຂຸະພາບ (ຕວົຢາ່ງ: ຂະບວນການເພ່ືອຄວາມສວຍງາມ).  

 

ລະດບັຄວາມທກຸຍາກຂອງຣຖັບານກາງ (FPL):“ລະດບັຄວາມທກຸຍາກຂອງຣຖັບານກາງ” ຂອງ “FPL” ແມນ່ມາດຕະການ

ຂອງລະດບັຂອງລາຍໄດທ່ີ້ພິມຈ  າໜາ່ຍແຕລ່ະປີໂດຍພະແນກບ ລິການສຂຸະພາບ ແລະ ມະນດຸຂອງສະຫະຣຖັ (United 

States Department of Health and Human Services - HHS) ແລະ ຖືກນ  າໃຊໂ້ດຍບນັດາໂຮງໝ  ເພ່ືອກ  ານດົສິດ

ທິສ  າລບັການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິ.  

 

ການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິ: “ການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິ” ໝາຍຄວາມວາ່ເປັນການເບ່ິງແຍງຈາກມນູນທິິຢາ່ງເຕັມສວ່ນ 

ແລະ ການເບ່ິງແຍງຈາກມນູນທິິທ່ີມມີນູຄາ່ດແູລສຂຸະພາບສງູ (Full Charity Care and High Medical Cost Charity 

Care) (ຊຶ່ ງໄດຮ້າ່ງໄວໃ້ນພາກ A.1 ສິດທິ). 

  

ການບ ລິການຂອງໂຮງໝ :“ການບ ລິການຂອງໂຮງໝ ”ແມນ່ທກຸບ ລິການທ່ີໂຮງໝ ໄດອ້ອກໃບຢ ັງ້ຢືນໃຫ,້ ລວມທງັ ການບ ລິ

ການສກຸເສີນ ແລະ ການດແູລສຂຸະພາບທ່ີຈ  າເປັນອ່ືນໆ(ນອກເໜືອຈາກການບ ລິການທ່ີຊບັຊອ້ນ/ແບບພິເສດ). 

 

ພາສາຫລກັຂອງພ້ືນທ່ີບ ລິການຂອງໂຮງໝ :“ພາສາຫລກັຂອງພ້ືນທ່ີບ ລິການຂອງໂຮງໝ ” ແມນ່ພາສາທ່ີໃຊໜ້ອ້ຍກວ່າ 1,000 

ຄນົ ຫືຼ 5% ຂອງຊຸມຊນົທ່ີໃຫບ້ ລິການໂດຍໂຮງໝ  ໂດຍອີງໃສກ່ານປະເມນີຜນົຄວາມຕອ້ງການສຂຸະພາບຂອງຊຸມຊນົລາ້ສດຸ 

ທ່ີປະຕິບດັໂດຍໂຮງໝ . 

 

ຄນົເຈັບທ່ີບ ່ ມປີະກນັໄພ: “ຄນົເຈັບທ່ີບ ່ມປີະກນັໄພ” ແມນ່ຄນົເຈັບທ່ີບ ່ ມບີກຸຄນົທີສາມຈາ່ຍເງນິໃຫ ້ ໃນສວ່ນໃດສວ່ນໜ່ຶງຂອງ

ລາຍຈາ່ຍດແູລສຂຸະພາບຂອງພວກເຂົາ, ລວມທງັ ປະກນັໄພທາງດາ້ນການຄາ້ ຫືຼ ອ່ືນໆ, ໂປຣແກຣມຊວ່ຍເຫລືອທາງດາ້ນ

ການດແູລສຂຸະພາບທ່ີມຜີ ູອ້ປຸະຖ  າ, ຫືຼ ໜ້ີສິນຂອງບກຸຄນົທີສາມ, ລວມທງັ ຄນົເຈັບທ່ີໃຊຈ້າ່ຍເງນິຊວ່ຍເຫລືອເກອືບໝດົກອ່ນ

ຈະເຂ້ົາພກັໂຮງໝ  ໂດຍບ ່ ມຂີອບເຂດຈ  າກດັ.     

 

ຄນົເຈັບທ່ີມປີະກນັໄພ: “ຄນົເຈັບທ່ີມປີະກນັໄພ” ແມນ່ຄນົເຈັບທ່ີມບີກຸຄນົທີສາມຈາ່ຍເງນິໃຫສ້  າລບັສວ່ນໃດໜ່ຶງຂອງລາຍຈາ່ຍດູ

ແລສຂຸະພາບຂອງພວກເຂົາ, ແຕວ່າ່ ບ ່ລວມຄນົເຈັບທ່ີໄດຮ້ບັການຄຸມ້ຄອງຈາກ Medi-Cal.   
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ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຄນົເຈັບ: “ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຄນົເຈັບ” ແມນ່ຈ  ານວນເງນິທ່ີຄນົເຈັບທ່ີມປີະກນັໄພ ຮບັຜິດຊອບຕ ່

ການຈາ່ຍເງນິສວ່ນເກນີ ຫຼງັຈາກທ່ີມນູຄາ່ໃນການຄຸມ້ຄອງຂອງບກຸຄນົທີສາມຂອງຄນົເຈັບໄດກ້  ານດົຈ  ານວນເງນິຊວ່ຍເຫືຼອໃຫ້

ຄນົເຈັບ. 

 

ຂະບວນການ  

 

A. ການໄດຮ້ບັສິດ 

 

1. ປະເພດຂອງການໄດຮ້ບັສິດ:  ໃນຂະບວນການສະໝກັທ່ີລະບໄຸວໃ້ນຂ  ້B ແລະ C ລຸມ່ນີ,້ ໂຮງໝ ຈະສະ

ໝກັຂ ເກນທ່ີໄດຮ້ບັສິດດ ັງ່ຕ ່ ໄປນີ ້ສ  າລບັການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິ: 

 

 

ປະເພດຂອງການ

ຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການ

ເງນິ 

 

ເກນຂອງການໄດຮ້ບັສິດຂອງຄນົເຈັບ ສວ່ນຫລດຸລາຄາທ່ີມ ີ

 

ເບ່ິງແຍງຈາກມນູນິ

ທິແບບເຕັມສວ່ນ 

 

 

ຄນົເຈັບແມນ່ຄນົເຈັບທ່ີບ ່ ມປີະກນັໄພທ່ີມລີາຍ

ໄດຂ້ອງຄອບຄວົ (ດ ັງ່ທ່ີໄດລ້ະບໄຸວລຸ້ມ່ນີ)້ ຢູ ່

ຫືຼ ຕ  າ່ກວ່າ 400% ຂອງ FPL ລາ້ສດຸ. 

 

ຂຽນລາຍຈາ່ຍຄາ່ບ ລິການຂອງ

ໂຮງໝ ທງັໝດົ 

 

ການເບ່ິງແຍງຈາກ

ມນູນທິິ ທ່ີມມີນູຄາ່ດູ

ແລສຂຸະພາບສງູ 

(ສ  າລບັຄນົເຈັບທ່ີມີ

ປະກນັໄພ) 

 

 

1. ຄນົເຈັບແມນ່ຄນົເຈັບທ່ີມປີະກນັໄພ 

ໂດຍມລີາຍໄດຂ້ອງຄອບຄວົ (ດ ັງ່ທ່ີ

ໄດລ້ະບໄຸວລຸ້ມ່ນີ)້ ຢູທ່ີ່ ຫືຼ ຕ  າ່ກວ່າ 

400% ຂອງ FPL ລາ້ສດຸ;  

 

ແລະ 

 

2. ລາຍຈາ່ຍດແູລສຂຸະພາບສ  າລບັ

ພວກເຂົາ ຫືຼ ຄອບຄວົຂອງພວກ

ເຂົາ (ທ່ີມຢີູໃ່ນໂຮງໝ  ຫືຼ ໄດຈ້າ່ຍ

ໃຫຜ້ ູສ້ະໜອງອ່ືນໆພາຍໃນ 12 

ເດືອນທ່ີຜ່ານມາ) ເກນີ 10% ຂອງ

ລາຍໄດຂ້ອງຄອບຄວົຂອງຄນົເຈັບ. 

 

 

ຂຽນຈ  ານວນເງນິທ່ີຮບັຜິດຊອບ

ຂອງຄນົເຈັບຂ້ຶນສ  າລບັບ ລິການ

ຂອງໂຮງໝ  
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2. ຄິດໄລລ່າຍໄດຂ້ອງຄອບຄວົ: ກ  ານດົສິດທິຂອງຄນົເຈັບສ  າລບັການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິ, ກອ່ນອ່ືນ

ໝດົ ໂຮງໝ ຈະຄິດໄລລ່າຍໄດຂ້ອງຄອບຄວົຂອງຄນົເຈັບ, ດ ັງ່ຕ ່ ໄປນີ:້ 

 

a) ຄອບຄວົຂອງຄນົເຈັບ:  ຄອບຄວົຂອງຄນົເຈັບຈະຖກືກ  ານດົດ ັງ່ຕ ່ ໄປນີ:້ 

 

(i) ຄນົເຈັບທ່ີເປັນຜູໃ້ຫຍ:່  ສ  າລບັຄນົເຈັບທ່ີມອີາຍຫຸລາຍກວ່າ 18 ປີ, ຄອບ

ຄວົຂອງຄນົເຈັບ ລວມມ:ີ ຄູສ່ມົຣດົຂອງພວກເຂົາ, ຄູຜ່ວົເມຍທ່ີຢູບ່າ້ນດຽວ

ກນັ, ແລະ  ລກູຫລານທ່ີຢູພ່າຍໃຕຄ້ວາມດແູລ ທ່ີມອີາຍໜຸອ້ຍກວ່າ 21 ປີ, 

ບ ່ ວາ່ຈະຢູໃ່ນບາ້ນ ຫືຼ ບ ່ ຢູ.່  

 

(ii) ພ ່ ແມທ່ີ່ເປັນຄນົໜຸມ່ນອ້ຍ: ສ  າລບັພ ່ ແມທ່ີ່ມອີາຍຕຸ  າ່ກວ່າ 18 ປີ, ຄອບຄວົ

ຂອງຄນົເຈັບ ລວມທງັ ພ ່ ແມຂ່ອງພວກເຂົາ, ຍາດພ່ີນອ້ງທ່ີດແູລ ແລະ ລກູ

ຫລານຄນົອ່ືນທ່ີມພີ ່ ແມ ່ຫືຼ ຍາດພ່ີນອ້ງທ່ີດແູລ ອາຍໜຸອ້ຍກວ່າ 21 ປີ. 

 

b) ຫລກັຖານພິສດູລາຍໄດຂ້ອງຄອບຄວົ: ຄນົເຈັບຈະຖືກຮຽກຮອ້ງໃຫຕ້ອບສະໜອງຫວົຂ ັວ້ນໃບ

ຮບັເງນິລາ້ສດຸ ຫືຼ ໃບສ ົ່ງອາກອນເທ່ົານ ັນ້ ເພ່ືອເປັນຫລກັຖານພິສດູລາຍໄດ.້ ລາຍໄດຂ້ອງ

ຄອບຄວົແມນ່ການຫາເງນິປະຈ  າປີຂອງທກຸຄນົໃນຄອບຄວົຄນົເຈັບນບັຈາກກອ່ນ 12 ເດືອນ 

ຫືຼ ກອ່ນປີເສຍອາກອນ ດ ັງ່ທ່ີສະແດງໃຫເ້ຫັນຢູໃ່ນຫວົຂ ັວ້ນຈາ່ຍເງນິລາ້ສດຸ ຫືຼ ໃບສ ົ່ງອາ

ກອນລາຍໄດ,້ ໜອ້ຍກວ່າລາຍຈາ່ຍສ  າລບັຄາ່ລຽ້ງດ ູ ແລະ ການອດຸໜນູເດັກ. ລາຍໄດທ່ີ້

ລວມຢູໃ່ນການຄິດໄລນ່ີແ້ມນ່ທກຸໆແບບຟອມຂອງລາຍໄດ,້ ຕວົຢາ່ງ: ລາຍໄດຈ້າກເງນິເດືອນ 

ແລະ ເງນິຄາ່ແຮງງານ, ເງນິບ  ານານ, ເງນິເບຍ້ລຽ້ງທ່ີຣຖັບານໂອນໃຫ,້ ເຊ່ັນ: ສະແຕັມອາ

ຫານ ແລະ ລາຍໄດຈ້າກການລງົທຶນ. ລາຍໄດປ້ະຈ  າປີອາດຈະຖືກກ  ານດົໂດຍລາຍໄດຂ້ອງ

ຄອບຄວົໃນປີປດັຈບຸນັຂອງແຕລ່ະປີ. Sutter ອາດຈະພິສດູລາຍໄດ ້ ໂດຍໃຊຜ້ ູຈ້ດັຫາບ ລິ

ການທ່ີສາມາດໄດຮ້ບັສິດ ທ່ີມາຈາກຂາ້ງນອກ ໂດຍມເີງ ື່ອນໄຂທ່ີວາ່: ການບ ລິການດ ັງ່ກາ່ວ

ພຽງແຕກ່  ານດົສິດໃນການນ  າໃຊຂ້ ມ້ນູທ່ີອະນຍຸາດຈາກນະໂຍບາຍນີເ້ທ່ົານ ັນ້. 

 

c) ຄິດໄລລ່າຍໄດຂ້ອງຄອບຄວົສ  າລບັຄນົເຈັບທ່ີໝດົເຂດໄດຮ້ບັສິດແລວ້: ຄນົເຈັບທ່ີໝດົເຂດໄດ້

ຮບັສິດ ທ່ີບ ່ ມຄີູສ່ມົຣດົທ່ີຍງັມຊີີວິດຢູ ່ ອາດຈະເຫັນວາ່ບ ່ ມລີາຍໄດສ້  າລບັຈດຸປະສງົຂອງການ

ຄິດໄລລ່າຍໄດຂ້ອງຄອບຄວົ. ເອກະສານລາຍໄດແ້ມນ່ບ ່ ມຄີວາມຈ  າເປັນສ  າລບັຄນົເຈັບທ່ີໝດົ

ອາຍແຸລວ້; ເຖງິຢາ່ງໃດກ ່ຕາມ, ອາດຈະຕອ້ງການເອກະສານກຽ່ວກບັຊບັສິນທ່ີເປັນມ ລະດກົ. 

ຄູສ່ມົຣດົທ່ີຍງັມຊີວິີດຢູຂ່ອງຄນົເຈັບທ່ີຄນົເຈັບໝດົເຂດໄດຮ້ບັສິດ ອາດຈະໃຊສ້  າລບັການຊວ່ຍ

ເຫລືອດາ້ນການເງນິ. 

 

3. ຄິດໄລລ່າຍໄດຂ້ອງຄອບຄວົເປັນເປີເຊນັຂອງ FPL: ຫລງັຈາກກ  ານດົລາຍໄດຂ້ອງຄອບຄວົ, ໂຮງໝ ຈະ

ຄິດໄລລ່ະດບັຂອງລາຍໄດຂ້ອງຄອບຄວົໂດຍປຽບທຽບກບັ FPL ໂດຍສະແດງເປັນເປີເຊັນຂອງ FPL.  

ຕວົຢາ່ງ: ຖາ້ລະດບັຄວາມທກຸຍາກຂອງຣຖັບານກາງສ  າລບັຄອບຄວົທ່ີມສີາມຄນົແມນ່ $20,000 ແລະ 
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ລາຍໄດຂ້ອງຄອບຄວົຂອງຄນົເຈັບແມນ່ $60,000, ໂຮງໝ ຈະຄິດໄລລ່າຍໄດຂ້ອງຄອບຄວົຂອງຄນົເຈັບ

ເປັນ 300% ຂອງ FPL. ໂຮງໝ ຈະໃຊກ້ານຄິດໄລນ່ີໃ້ນຂະບວນການສະໝກັ ເພ່ືອກ  ານດົວາ່ຄນົເຈັບເຮັດ

ໄດຕ້າມເກນຂອງລາຍໄດສ້  າລບັການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິຫລືບ ່ . 

 

4. ສະພາບການພິເສດ – ເງນິຊວ່ຍເຫລືອທ່ີໄດໃ້ຊໝ້ດົໄປແລວ້ໃນຊວ່ງການພກັຂອງຄນົເຈັບ: ເມື່ອການຄຸມ້

ຄອງຄນົເຈັບທ່ີມປີະກນັໄພຈາກບກຸຄນົທີສາມ ໃນການຈາ່ຍພຽງແຕສ່ວ່ນໃດສວ່ນໜ່ຶງຂອງເງນິທ່ີຊ  າລະຄືນ 

ຕາມທ່ີໄດຄ້າດໄວສ້  າລບັການພກັຂອງຄນົເຈັບ ຍອ້ນວາ່ຄນົເຈັບຈາ່ຍເງນິທ່ີໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດນ ັນ້ໝດົໄປ

ແລວ້ໃນເວລາທ່ີພວກເຂົາພກັ, ໂຮງໝ ຄວນຈະເກບັເງນິຈາກຄນົເຈັບໃນຍອດຄງົເຫລືອຂອງການຊ  າລະຄືນ

ທ່ີຄາດໄວ ້ ທ່ີຈະເປັນໜ້ີຈາກການຄຸມ້ຄອງຂອງບກຸຄນົທີສາມ ຖາ້ວາ່ເງນິທ່ີໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດນ ັນ້ບ ່ ທນັໃຊ້

ໝດົ. ໂຮງໝ ຈະບ ່ ທວງເງນິຈາກຄນົເຈັບ ກຽ່ວກບັເງນິສວ່ນເກນີທ່ີຈະເປັນໜ້ີຈາກການຄຸມ້ຄອງຂອງບກຸຄນົ

ທີສາມ ຖາ້ວາ່ຜນົປະໂຫຍດບ ່ ໃຊໝ້ດົກຽ້ງ ບວກໃຫມ້ນູຄາ່ທ່ີຊວ່ຍຈາ່ຍຂອງຄນົເຈັບ ຫືຼ ມກີານປະກນັ

ໄພແບບແບງ່ຈາ່ຍ. ຄນົເຈັບທ່ີໃຊເ້ງນິເກນີເງນິຜນົປະໂຫຍດທ່ີພວກເຂົາໄດຮ້ບັໃນຊວ່ງທ່ີພກັຢູໃ່ນໂຮງໝ  

ສາມາດມສິີດສະໝກັຂ ການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິ. ຖາ້ວາ່ຄນົເຈັບມສິີດໄດຮ້ບັການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນ

ການເງນິ, ໂຮງໝ ຈະຂຽນຈ  ານວນເງນິທງັໝດົທ່ີເກບັຄາ່ບ ລິການທ່ີໂຮງໝ ຈດັຫາໃຫຫ້ລງັຈາກທ່ີຄນົເຈັບໃຊ້

ຈາ່ຍເກນີສວ່ນທ່ີໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ.  

 

5. ການຍກົເວັ້ນ/ການບ ່ ມຄີນຸສມົບດັໄດຮ້ບັການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິ: ສະພາບທ່ີຈະບ ່ ໄດຮ້ບັການຊວ່ຍ

ເຫລືອດາ້ນການເງນິພາຍໃຕນ້ະໂຍບາຍນີ ້ແມນ່ມດີ ັງ່ຕ ່ ໄປນີ:້  

 

a) ຄນົເຈັບທ່ີບ ່ ມປີະກນັໄພ ຮຽກຮອ້ງການບ ລິການທ່ີມລີກັສະນະຊບັຊອ້ນ/ແບບພິເສດ: ໂດຍທ ົ່ວ

ໄປ, ຄນົເຈັບທ່ີບ ່ ມປີະກນັໄພ ທ່ີຮຽກຮອ້ງບ ລິການທ່ີມລີກັສະນະຊບັຊອ້ນ/ແບບພິເສດ (ຕວົ

ຢາ່ງ: ການປກູຖາ່ຍ, ຂະບວນການທ່ີມກີານທດົລອງ ຫລື ສືບສວນ), ແລະ ຮອ້ງຂ ການ

ຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິສ  າລບັການບ ລິການດ ັງ່ກາ່ວ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການຮບັຮອງທາງດາ້ນ

ການບ ລິຫານຈາກຜູຮ້ບັຜິດຊອບທາງດາ້ນການເງນິຢູໃ່ນໂຮງໝ  (ຫືຼ ຜູທ່ີ້ໄດຮ້ບັມອບໝາຍ) 

ກອ່ນຈະມກີານສະໜອງການບ ລິການດ ັງ່ກາ່ວ ເພ່ືອໃຫໄ້ດຮ້ບັສິດການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການ

ເງນິ. ໂຮງໝ ຈະສາ້ງຂະບວນການສ  າລບັຄນົເຈັບ ເພ່ືອໃຫ້ສາມາດຮຽກຮອ້ງເອົາການຮບັຮອງ

ທາງດາ້ນການບ ລິການກອ່ນ ເນັນ້ໜກັສະເພາະການບ ລິການທ່ີຕອ້ງການໃຫມ້ກີານຮບັຮອງ

ດ ັງ່ກາ່ວ. ການບ ລິການແບບສະໝກັໃຈທ່ີຕາມປກົກະຕິແລວ້ນ ັນ້ແມນ່ຖກືຍກົເວັ້ນຈາກການຄຸມ້

ຄອງພາຍໃຕສ້ນັຍາການຄຸມ້ຄອງແຜນສຂຸະພາບ (ຕວົຢາ່ງ: ຂະບວນການເພ່ືອຄວາມສວຍ

ງາມ) ຈະບ ່ ມສິີດໄດຮ້ບັການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິ. 

 

b) ຄນົເຈັບທ່ີມກີານແບງ່ຈາ່ຍຈາກ Medi-Cal:  ຄນົເຈັບທ່ີໄດຮ້ບັການຊວ່ຍເຫລືອຈາກ Medi-

Cal ຜູທ່ີ້ມສີວ່ນຮວ່ມໃນການຈາ່ຍເງນິ ຈະບ ່ ມສິີດສະໝກັຂ ການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິ 

ເພ່ືອຫລດຸຜອ່ນຈ  ານວນເງນິທ່ີແບງ່ຈາ່ຍ. ໂຮງໝ ຈະເກບັເງນິເຫລ່ົານີຈ້າກຄນົເຈັບ.   

 

c) ຄນົເຈັບປະຕິເສດການບ ລິການທ່ີຖືກຄຸມ້ຄອງ: ຄນົເຈັບໃດໜ່ຶງທ່ີມປີະກນັໄພ ຜູທ່ີ້ເລືອກທ່ີຈະ

ເອົາບ ລິການທ່ີບ ່ ຖກືຄຸມ້ຄອງພາຍໃຕສ້ນັຍາຂອງການໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຂອງຄນົເຈັບ (
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ເຊ່ັນ: ຄນົເຈັບ HMO ຜູທ່ີ້ຂ ການບ ລິການນອກເຄືອຂາ່ຍຈາກ Sutter, ຫລື ຄນົເຈັບທ່ີປະຕິ

ເສດໂອນເງນິຈາກໂຮງໝ ຂອງ Sutter ໄປຫາສນູບ ລິການໃນເຄືອຂາ່ຍ) ຈະບ ່ ໄດຮ້ບັສິດໃນ

ການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິ 

 

d) ຄນົເຈັບທ່ີມປີະກນັໄພ ບ ່ຮວ່ມມກືບັຜູຈ້າ່ຍບກຸຄນົທີສາມ: ຄນົເຈັບທ່ີມປີະກນັໄພ ຜູທ່ີ້ມປີະກນັ

ໂດຍຜູຈ້າ່ຍເງນິທ່ີເປັນບກຸຄນົທີສາມ ຊຶ່ ງປະຕິເສດຈາ່ຍຄາ່ບ ລິການຍອ້ນວາ່ຄນົເຈັບບ ່ ສາມາດ

ໃຫຂ້ ມ້ນູທ່ີຈ  າເປັນແກຜູ່ຈ້າ່ຍເງນິທ່ີເປັນບກຸຄນົທີສາມ ເພ່ືອກ  ານດົໜ້ີສິນຂອງຜູຈ້າ່ຍເງນິທ່ີເປັນ

ບກຸຄນົທີສາມ ຈະບ ່ ມສິີດໄດຮ້ບັການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິ. 

 

e) ຜູ້ຈາ່ຍເງນິ ຈາ່ຍເງນິໃຫຄ້ນົເຈັບໂດຍກງົ:  ຖາ້ວາ່ຄນົເຈັບໄດຮ້ບັເງນິຄາ່ບ ລິການໂດຍກງົ

ຈາກຄາ່ປບັໄໝ, ການດແູລສຂຸະພາບເພ່ີມເຕີມ, ຫືຼ ຄນົຈາ່ຍອ່ືນ ຄນົເຈັບຈະບ ່ ມສິີດໄດຮ້ບັ

ການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິສ  າລບັການບ ລິການ. 

 

f) ຂ ມ້ນູທ່ີບ ່ ມຄີວາມຈງິ: ໂຮງໝ ອາດຈະປະຕິເສດໃຫກ້ານຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິແກຄ່ນົເຈັບ

ທ່ີໃຫຂ້ ມ້ນູທ່ີບ ່ ມຄີວາມຈງິກຽ່ວກບັລາຍໄດຂ້ອງຄອບຄວົ, ຈ  ານວນຂອງຄນົໃນຄອບຄວົ ຫືຼ ຂ ້

ມນູອ່ືນໆໃນການສະໝກັຂ ສິດຂອງພວກເຂົາ.   

 

g) ການກບັຄືນສູສ່ະພາບເດີມຂອງບກຸຄນົທີສາມ: ຖາ້ຄນົເຈັບໄດຮ້ບັການຊ  າລະໜ້ີທ່ີເປັນເງນິ ຫືຼ 

ໄດຮ້ບັການຕດັສິນຈາກຜູລ້ະເມດີ ທ່ີເປັນສາຍເຫດເຮັດໃຫຄ້ນົເຈັບໄດຮ້ບັບາດເຈັບ, ຄນົເຈັບ

ຕອ້ງໃຊເ້ງນິຈ  ານວນທ່ີຊ  າລະ ຫືຼ ໄດຮ້ບັການຕດັສິນ ເພ່ືອເຮັດໃຫຍ້ອດຄງົເຫລືອໃນບນັຊີ

ຂອງຄນົເຈັບຖືກຕອ້ງ ແລະ ບ ່ມສິີດໄດຮ້ບັການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິ. 

 

h) ການບ ລິການດາ້ນວິຊາຊີບ (ແພດ-ໝ ): ການບ ລິການຂອງແພດ ເຊ່ັນ: ແພດຊຽ່ວຊານວາງ

ຢາສະລບົ ຫືຼ ຢາມນຶ, ແພດສອ່ງລງັສີ, ແພດປະຈ  າໂຮງໝ , ແພດຊຽ່ວ

ຊານດາ້ນການບ ົ່ງມະຕິພະຍາດ ແລະ ອ່ືນໆ ຈະບ ່ ໄດຮ້ບັການຄຸມ້ຄອງພາຍໃຕນ້ະໂຍບາຍນີ.້ 

ສ່ິງທ່ີຄາດຫວງັຕາ່ງໆໄດກ້  ານດົໄວໃ້ນ ເອກະສານ A. ແພດຫລາຍຄນົມນີະໂຍບາຍການເບ່ິງ

ແຍງຈາກມນູນທິິ ທ່ີອະນຍຸາດໃຫຄ້ນົເຈັບສະໝກັຂ ການດແູລຟຣີ ຫລື ຫລດຸລາຄາ. ຄນົເຈັບ

ຄວນຈະໄດຮ້ບັຂ ມ້ນູກຽ່ວກບັໂຍບາຍການເບ່ິງແຍງຈາກມນູນທິິຂອງທາ່ນໝ ໂດຍກງົຈາກແພດ

ຂອງພວກເຂົາ.   

 

B. ຂະບວນການສະໝກັ 

 

1. ໂຮງໝ ແຕລ່ະແຫ່ງ ຈະໃຊທ້ກຸຄວາມພະຍາຍາມຢາ່ງສມົເຫດສມົຜນົໃນການຮບັເອົາຂ ມ້ນູສວ່ນຕວົ ຫືຼ ປະ

ກນັສຂຸະພາບຂອງຣຖັຈາກຄນົເຈັບ ຫືຼ ຍາດພ່ີນອ້ງຂອງພວກເຂົາ ທ່ີອາດຈະໄດຮ້ບັການຄຸມ້ຄອງທງັໝດົ 

ຫືຼ ສວ່ນໃດສວ່ນໜ່ຶງສ  າລບັຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍໃນການດແູລຈາກໂຮງໝ ໃຫແ້ກຄ່ນົເຈັບ. ໃນເວລາໃດກ ່ຕາມທ່ີ ຄນົ

ເຈັບຜູທ່ີ້ສະແດງຄວາມບກົພອ່ງທາງດາ້ນການເງນິໃນການຈາ່ຍຄາ່ໃບບິນແກກ່ານບ ລິການຂອງໂຮງໝ  ຈະ

ໄດຮ້ບັການປະເມນີສ  າລບັການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິ. ເພ່ືອໃຫມ້ຄີນຸສມົບດັເປັນຄນົເຈັບທ່ີບ ່ມປີະກນັ
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ໄພ, ຄນົເຈັບ ຫືຼ ຜູຄ້  າ້ປະກນັຂອງຄນົເຈັບ ຕອ້ງພິສດູວາ່ລາວບ ່ ໄດຮ້ບັຮ ູສິ້ດທິຕາ່ງໆຂອງປະກນັໄພ ຫືຼ 

ຜນົປະໂຫຍດຈາກໂປຣແກຣມຂອງຣຖັບານທ່ີຈະຄຸມ້ຄອງ ຫືຼ ໄດຮ້ບັສວ່ນຫລດຸໃນໃບບິນ. ຄນົເຈັບທກຸຄນົ

ຈະໄດຮ້ບັການສ ົ່ງເສີມໃຫສ້  າຫລວດສິດທິທ່ີມຄີວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງພວກເຂົາສ  າລບັການຊວ່ຍເຫລືອໂປຣ

ແກຣມຂອງຣຖັບານ ຖາ້ວາ່ພວກເຂົາບ ່ ໄດເ້ຮັດສ່ິງນ ັນ້ໄປແລວ້.  

 

2. ຄນົເຈັບຜູທ່ີ້ຕອ້ງການສະໝກັຂ ການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິ ຈະໃຊແ້ບບຟອມສະໝກັທ່ີເປັນມາດຕະຖານ

ຂອງ Sutter Health, “ໃບສະໝກັຂ ການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິ”, ເອກະສານ B. 

 

3. ຄນົເຈັບອາດຈະຂ ການຊວ່ຍເຫລືອໃຫຂ້ຽນແບບຟອມຂ ການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິດວ້ຍຕວົເອງ ຢູໃ່ນ

ບນັດາໂຮງໝ ຂອງ Sutter Health ທ່ີສາມາດເຫັນໄດໃ້ນເອກະສານ A, ທາງໂທລະສບັທ່ີໝາຍເລກ 

855-398-1633, ຜ່ານການໃຊອີ້ເມວ,໌ ຫືຼ ຜ່ານເວັບໄຊຂອງ Sutter Health 

(www.sutterhealth.org).  

 

4. ຄນົເຈັບຄວນຈະສ ົ່ງແບບຟອມທາງໄປສະນເີພ່ືອຂ ກ້ານຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິ ໄປທ່ີ Sutter Health, 

P. O. Box 619010, Roseville, CA  95661-9998 Attn: ການສະໝກັຂ ການຊວ່ຍເຫລືອການ

ເບ່ິງແຍງຈາກມນູນທິິ.  

 

5. ຄນົເຈັບຄວນຈະຂຽນໃບສະໝກັຂ ການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິໃຫໄ້ວເທ່ົາທ່ີຈະເຮັດໄດ ້ຫລງັຈາກທ່ີໄດຮ້ບັ

ການບ ລິການຈາກໂຮງໝ . ຖາ້ບ ່ ສາມາດຂຽນໃບສະໝກັໃຫສ້  າເລັດ ແລະ ສ ົ່ງໃບສະໝກັໄປພາຍໃນ 240 

ວນັ ນບັຈາກວນັທີທ່ີໂຮງໝ ໄດສ້ ົ່ງໃບບິນກອ່ນຈະຈາ່ຍເງນິໄປຫາຄນົເຈັບຄ ັງ້ທ  າອິດ ອາດຈະເຮັດໃຫຖ້ືກປະ

ຕິເສດໄດຮ້ບັການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິ. 

  

C. ຄ  າຕດັສິນຂອງການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິ  

 

1. ໂຮງໝ ຈະພິຈາລະນາໃບສະໝກັຂອງຜູສ້ະໝກັແຕລ່ະຄນົ ສ  າລບັການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິ ແລະ ໄດ້

ຮບັການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິເມື່ອຄນົເຈັບມຕີາມເກນທ່ີກ  ານດົ ດ ັງ່ທ່ີໄດລ້ະບໄຸວໃ້ນພາກ A.1 ແລະ 

ໄດຮ້ບັ (ຫືຼ ຈະໄດຮ້ບັ) ການບ ລິການຂອງໂຮງໝ . 

 

2. ຄນົເຈັບຍງັອາດຈະສະໝກັຂ ການຊວ່ຍເຫລືອຂອງໂປຣແກຣມຂອງຣຖັບານ ຊຶ່ ງອາດຈະຕອ້ງມຄີວາມລະ

ວງັ ຖາ້ວາ່ຄນົເຈັບສະເພາະໃດໜ່ຶງຕອ້ງການບ ລິການແບບຕ ່ ເນື່ອງ. 

 

a) ໂຮງໝ ຄວນຈະຊວ່ຍຄນົເຈັບໃນການກ  ານດົ ຖາ້ວາ່ພວກເຂົາມສິີດໄດຮ້ບັການຊວ່ຍເຫລືອຈາກຣ ັ

ຖບານ ຫືຼ ການຊວ່ຍເຫລືອອ່ືນໆ, ຫືຼ ຖາ້ວາ່ຄນົເຈັບມສິີດລງົທະບຽນໃນບນັດາແຜນທ່ີຢູໃ່ນ 

ການແລກປຽ່ນຜນົປະໂຫຍດດາ້ນສຂຸະພາບຂອງຣຖັແຄລີຟ ເນັຍ (ຕວົຢາ່ງ: ຣຖັແຄລີຟ ເນັຍທ່ີ

ໄດຮ້ບັການຄຸມ້ຄອງ). 
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b) ຖາ້ວາ່ຄນົເຈັບສະໝກັ ຫືຼ ມໃີບສະໝກັທ່ີກ  າລງັລ ຖາ້ຄ  າຕດັສິນສ  າລບັໂປຣແກຣມການຄຸມ້ຄອງ

ອ່ືນໃນເວລາດຽວກນັທ່ີລາວສະໝກັຂ ການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິ, ໃບສະໝກັສ  າລບັການຄຸມ້

ຄອງພາຍໃຕໂ້ປຣແກຣມການຄຸມ້ຄອງສຂຸະພາບອ່ືນ ຈະບ ່ ກດີກ ັນ້ສິດຂອງຄນົເຈັບໃນການຊວ່ຍ

ເຫລືອດາ້ນການເງນິ.  

 

3. ເມື່ອມກີານຕດັສິນຂອງມນູນທິິເພ່ືອການດແູລ ຫືຼ ການເບ່ິງແຍງຈາກມນູນທິິ ການປ່ີນປວົສຂຸະພາບມນູຄາ່

ສງູ, “ໃບແຈງ້ການ” (ເອກະສານ D) ຈະຖືກສ ົ່ງໄປໃຫຜູ້ສ້ະໝກັແຕລ່ະຄນົ ຊຶ່ ງແນະນ  າຄ  າຕດັສິນຂອງ

ໂຮງໝ .  

 

4. ເຊື່ ອວາ່ຄນົເຈັບຈະມສິີດໄດຮ້ບັການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິເປັນກ  ານດົເວລາໜ່ຶງປີຫລງັຈາກທ່ີໂຮງໝ 

ອອກໃບແຈງ້ການໄປຫາຄນົເຈັບ. ຫລງັຈາກໜ່ຶງປີ, ຄນົເຈັບຕອ້ງສະໝກັຂ ການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິ

ຄືນໃໝ.່   

 

5. ຖາ້ວາ່ຄ  າຕດັສິນຂອງການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິ ສາ້ງສມົດນູທາງດາ້ນສິນເຊື່ ອໃນດາ້ນຂອງຄນົເຈັບ, 

ການຈາ່ຍເງນິຄືນຂອງສມົດນູທາງດາ້ນສິນເຊື່ ອຈະລວມມດີອກເບຍ້ຂອງຈ  ານວນເງນິທ່ີຈາ່ຍເກນີ ນບັ

ຈາກວນັທີທ່ີຄນົເຈັບຈາ່ຍໄປດວ້ຍອດັຕາທ່ີກດົໝາຍກ  ານດົ (10% ຕ ່ ປີ) ໂດຍສອດຄອ່ງກບັກດົໝາຍສຂຸະ

ພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ, ພາກ 127440, ຊຶ່ ງລະບວຸາ່ ໂຮງໝ ຈະບ ່ ຖກືຮຽກຮອ້ງໃຫສ້ ົ່ງເງນິທ່ີເປັນ

ຍອດຄງົເຫລືອຂອງສິນເຊື່ ອທ່ີຮວ່ມກບັດອກເບຍ້, ໜອ້ຍກວ່າຫ້າໂດລາ ($5).   
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D. ການຂດັຄາ້ນ 

 

ຄນົເຈັບສາມາດຊອກຫາການທບົທວນຄ  າຕດັສິນຈາກໂຮງໝ  ໃນການປະຕິເສດການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິ ໂດຍ

ການແຈງ້ໃຫບ້ກຸຄນົທ່ີຮບັຜິດຊອບດາ້ນການເງນິຢູໂ່ຮງໝ  ຫືຼ ຜູທ່ີ້ໄດຮ້ບັມອບໝາຍ ບນົພ້ືນຖານຂອງການຄດັຄາ້ນ 

ແລະ ການອອກຄ  າຕດັສິນພາຍໃນ (30) ວນັ ນບັແຕຄ່ນົເຈັບໄດຮ້ບັແຈງ້ການເງ ື່ອນໄຂທ່ີຍກົບນັຫາທ່ີຂດັຄາ້ນ. ຄນົ

ເຈັບສາມາດສະເໜີຂດັຄາ້ນດວ້ຍປາກເປ່ົາ ຫືຼ ດວ້ຍການຂຽນເປັນລາຍລກັອກັສອນ.  ບກຸຄນົທ່ີຮບັຜິດຊອບດາ້ນການ

ເງນິສ  າລບັການເງນິຢູໂ່ຮງໝ  ຫືຼ ຜູທ່ີ້ໄດຮ້ບັມອບໝາຍ ຈະທບົທວນການຂດັຄາ້ນຂອງຄນົເຈັບໃຫໄ້ວເທ່ົາທ່ີຈະເຮັດໄດ ້

ແລະ ແຈງ້ໃຫຄ້ນົເຈັບຮບັຊາບກຽ່ວກບັຄ  າຕດັສິນດວ້ຍການຂຽນເປັນລາຍລກັອກັສອນ.   

 

E. ການມຂີ ມ້ນູການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິ  

 

1. ພາສາ: ນະໂຍບາຍນີຈ້ະມໃີຫເ້ປັນພາສາຫລກັຢູໃ່ນພ້ືນທ່ີບ ລິການຂອງໂຮງໝ . ນອກຈາກນ ັນ້, ທກຸແຈງ້

ການ/ການສ່ືສານ ທ່ີຢູໃ່ນພາກນີ ້ຈະມເີປັນພາສາຫລກັໃນພ້ືນທ່ີບ ລິການຂອງໂຮງໝ  ແລະ ຢູໃ່ນຮບູແບບທ່ີ

ສອດຄອ່ງກບັກດົໝາຍ ແລະ ກດົລະບຽບຂອງຣຖັບານກາງ ແລະ ຣຖັທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ. 

 

2. ຂ ມ້ນູທ່ີສະໜອງໃຫຄ້ນົເຈັບໃນຊວ່ງທ່ີມເີງ ື່ອນໄຂການບ ລິການຢູໃ່ນໂຮງໝ : 

 

a) ກອ່ນການເຂ້ົານອນໃນໂຮງໝ  ຫືຼ ການລງົທະບຽນ: ກອ່ນການເຂ້ົານອນໂຮງໝ  ຫືຼ ລງົທະບຽນ 

(ຫືຼ ໃນບ ່ ຊາ້ທ່ີໄດປ້ະຕິບດັ) ໂຮງໝ ຈະສ  າເນົາເອກະສານ E ໃຫຄ້ນົເຈັບທກຸຄນົ ຊຶ່ ງລວມມ:ີ 

ໃບສງັລວມນະໂຍບາຍຂອງການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິ ເປັນພາສາທ່ີເຂ້ົາໃຈງາ່ຍ ແລະ ຍງັ

ບນັຈຂຸ ມ້ນູກຽ່ວກບັສິດທິຂອງພວກເຂົາ ເພ່ືອຮຽກຮອ້ງການປະເມນີຄວາມຮບັຜິດຊອບດາ້ນການ

ເງນິຂອງພວກເຂົາກຽ່ວກບັການບ ລິການ. ໂຮງໝ ຈະກ  ານດົພະແນກທ່ີຄນົເຈັບສາມາດເຂ້ົາໄປ

ຢຽ້ມຢາມ ເພ່ືອຮບັເອົາຂ ມ້ນູ ແລະ ການຊວ່ຍເຫລືອໃນການສະໝກັຂ ການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການ

ເງນິ.  

 

b) ທ່ີປຶກສາຂ ການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິ:  ຄນົເຈັບຜູທ່ີ້ອາດຈະເປັນຄນົເຈັບທ່ີບ ່ ມປີະກນັໄພ ຈະ

ມທ່ີີປຶກສາດາ້ນການເງນິທ່ີໄດຮ້ບັມອບໝາຍ, ຊຶ່ ງເປັນຜູທ່ີ້ຈະເຂ້ົາຢຽ້ມຢາມຄນົເຈັບໂຕຕ ່ ໂຕຢູໃ່ນ

ໂຮງໝ . ທ່ີປຶກສາດາ້ນການເງນິຈະເອົາໃບສະໝກັຂ ການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິໃຫຄ້ນົເຈັບດ ັງ່

ກາ່ວ, ລວມທງັ ຂ ມ້ນູການຕິດຕ ່ ຫາບກຸຄະລາກອນຢູໃ່ນໂຮງໝ  ຜູທ່ີ້ສາມາດໃຫຂ້ ມ້ນູເພ່ີມເຕີມ

ກຽ່ວກບັນະໂຍບາຍການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິນີ ້ ແລະ ຊວ່ຍແນະນ  າຂ ັນ້ຕອນຂອງການສະ

ໝກັ.   

 

c) ບ ລິການສກຸເສີນ:  ໃນກ ລະນມີກີານບ ລິການສກຸເສີນ, ໂຮງໝ ຈະໃຫໃ້ບສງັລວມຫຍ ້ຂອງນະໂຍ

ບາຍການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິທ່ີເປັນພາສາທ່ີເຂ້ົາໃຈງາ່ຍໃຫຄ້ນົເຈັບຢາ່ງຮີບດວ່ນ ຫລງັ

ຈາກທ່ີເຫັນວາ່ສະພາບການເບ່ິງແຍງສຂຸະພາບຂອງຄນົເຈັບໃນເວລາສກຸເສີນ ເປັນປກົກະຕິແລວ້ 

ຫືຼ ໃນເວລາອອກຈາກສກຸເສີນແລວ້.   
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d) ໃບສະໝກັທ່ີໃຫໃ້ນເວລາອອກມາ: ໃນເວລາອອກມາແລວ້, ໂຮງໝ ຈະສະເນົາເອກະສານ E ໃຫ້

ຄນົເຈັບທກຸຄນົ, ຊຶ່ ງລວມມ ີ ສງັລວມຫຍ ້ຂອງນະໂຍບາຍການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິທ່ີເປັນພາ

ສາທ່ີເຂ້ົາໃຈງາ່ຍ ແລະ ຄນົເຈັບທ່ີບ ່ ມປີະກນັໄພທກຸຄນົ ທ່ີມໃີບສະໝກັຂ  Medi-Cal ແລະ ການ

ບ ລິການຂອງເດັກນອ້ຍຢູໃ່ນຣຖັແຄລີຟ ເນັຍ ຫືຼ ໂປຣແກຣມອ່ືນໆຂອງຣຖັບານທ່ີມຄີວາມເປັນໄປ

ໄດ.້ 

 

3. ຂ ມ້ນູທ່ີມໃີຫຄ້ນົເຈັບໃນເວລາອ່ືນ: 

 

a) ຂ ມ້ນູຕິດຕ ່ : ຄນົເຈັບສາມາດໂທຫາ 1-855-398-1633 ຫືຼ ຕິດຕ ່ ຫາພະແນກຂອງໂຮງໝ  ທ່ີມຊີື່

ຢູໃ່ນເອກະສານ G ເພ່ືອຮບັເອົາຂ ມ້ນູເພ່ີມເຕີມກຽ່ວກບັການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິ ແລະ 

ການຊວ່ຍເຫລືອໃນຂະບວນການສະໝກັ.  

 

b) ແຈງ້ການຢູໃ່ນໃບບິນ: ໂຮງໝ ຈະສ ົ່ງໃບບິນໃຫຄ້ນົເຈັບຕາມນະໂຍບາຍຂອງການອອກໃບບິນ 

ແລະ ການເກບັເງນິຂອງໂຮງໝ  Sutter Health. ແຈງ້ການຢູໃ່ນໃບບິນໃຫຄ້ນົເຈັບ ຈະປະ

ກອບມ:ີ ເອກະສານ E, ຊຶ່ ງລວມມ ີສງັລວມຫຍ ້ຂອງນະໂຍບາຍການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິ

ທ່ີເປັນພາສາທ່ີເຂ້ົາໃຈໄດງ້າ່ຍ, ໝາຍເລກໂທລະສບັຂອງຄນົເຈັບໂທຫາເພ່ືອສອບຖາມກຽ່ວກບັ

ການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິ ແລະ ທ່ີຢູໃ່ນເວັບໄຊ ຊຶ່ ງເປັນບອ່ນທ່ີຄນົເຈັບສາມາດໄດຮ້ບັຂ ມ້ນູ

ເພ່ີມເຕີມກຽ່ວກບັການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິລວມທງັນະໂຍບາຍການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການ

ເງນິ, ສງັລວມຫຍ ້ຂອງນະໂຍບາຍການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິທ່ີເປັນພາສາທ່ີເຂ້ົາໃຈງາ່ຍ 

ແລະ ໃບສະໝກັຂ ການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິ. ບດົສງັລວມຫຍ ້ຂອງສິດທາງດາ້ນກດົໝາຍ

ແມນ່ປະກອບຢູໃ່ນ ເອກະສານຄດັຕິດ F, ແລະ ຍງັມຢີູໃ່ນແຈງ້ການອອກໃບບິນສະບບັສດຸທາ້ຍ

ຂອງຄນົເຈັບ. 

 

c) ຕາມການຮຽກຮອ້ງ: ໂຮງໝ ຈະເອົາສ  າເນົາທ່ີເປັນເຈຍ້ກຽ່ວກບັນະໂຍບາຍການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນ

ການເງນິ, ໃບສະໝກັຂ ການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິ ແລະ ສງັລວມຫຍ ້ຂອງນະໂຍບາຍການ

ຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິທ່ີເປັນພາສາທ່ີເຂ້ົາໃຈງາ່ຍ ໃຫຄ້ນົເຈັບ ຖາ້ຄນົເຈັບຮຽກຮອ້ງໂດຍບ ່ ມີ

ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍ.   

 

4. ການເຜີຍແຜຂ່ ມ້ນູກຽ່ວກບັການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິ:  

 

a) ການປະກາດເຜີຍແຜທ່າງສາທາລະນະ: ໂຮງໝ ຈະປະກາດນະໂຍບາຍການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນ

ການເງນິ, ໃບສະໝກັຂ ການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິ ແລະ ສງັລວມຫຍ ້ຂອງນະໂຍບາຍການ

ຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິທ່ີເປັນພາສາທ່ີເຂ້ົາໃຈງາ່ຍ ໃນສະຖານທ່ີ ທ່ີສາມາດແນມເຫັນໄດງ້າ່ຍຢູ່

ໃນຫອ້ງສກຸເສີນ, ເຂດຮບັຕອ້ນຄນົເຈັບ ແລະ ສະຖານທ່ີອ່ືນໆບອ່ນທ່ີມກີານສນັຈອນໜາແໜນ້, 

ລວມທງັ ຫອ້ງລ ຖາ້, ຫອ້ງການອອກໃບບິນ ແລະ ສະຖານທ່ີບ ລິການຄນົເຈັບນອກຂອງໂຮງໝ  

ໂດຍບ ່ ມຂີອບເຂດຈ  າກດັ. ແຈງ້ການສູມ່ະຫາຊນົເຫລ່ົານີ ້ຈະລວມມຂີ ມ້ນູກຽ່ວກບັສິດໃນການຮຽກ

ຮອ້ງການປະເມນີຄວາມຮບັຜິດຊອບດາ້ນການເງນິສ  າລບັການບ ລິການ.   
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b) ເວັບໄຊ: ນະໂຍບາຍຂອງການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິ, ໃບສະໝກັຂ ການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນ

ການເງນິ ແລະ ສງັລວມຫຍ ້ຂອງນະໂຍບາຍການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິທ່ີເປັນພາສາທ່ີເຂ້ົາ

ໃຈງາ່ຍ ໃນສະຖານທ່ີ ທ່ີສາມາດແນມເຫັນໄດງ້າ່ຍຢູເ່ວັບໄຊຂອງ Sutter Health 

(www.sutterhealth.org) ແລະ ຢູໃ່ນເວັບໄຊຂອງໂຮງໝ ແຕລ່ະແຫງ່. ບກຸຄນົທ່ີຕອ້ງການຂ ້

ມນູກຽ່ວກບັການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິ ຈະບ ່ ຖືກຮຽກຮອ້ງໃຫສ້າ້ງບນັຊີ ຫລື ສະໜອງຂ ມ້ນູ

ສວ່ນຕວົໃດໆກອ່ນຈະໄດຮ້ບັຂ ມ້ນູກຽ່ວກບັການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິ. 

 

c) ສ ົ່ງທາງປະສະນ:ີ ຄນົເຈັບສາມາດຂ ສ  າເນົານະໂຍບາຍຂອງການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິ, ໃບ

ສະໝກັຂ ການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິ ແລະ ສງັລວມຫຍ ້ຂອງນະໂຍບາຍການຊວ່ຍເຫລືອ

ດາ້ນການເງນິທ່ີເປັນພາສາທ່ີເຂ້ົາໃຈງາ່ຍ ໃຫສ້ ົ່ງທາງໄປສະນ,ີ ໂດຍບ ່ ມຄີາ່ໃຊຈ້າ່ຍຂອງຄນົເຈັບ.   

 

d) ການໂຄສະນາ/ການໃຫຂ້ ມ້ນູແກມ່ະຫາຊນົ: ໃນແຕລ່ະປີ ແລະ ເທ່ົາທ່ີເຫັນວາ່ຈ  າເປັນ, Sutter 

Health ຈະໂຄສະນາກຽ່ວກບັການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິຢູໂ່ຮງໝ  ລງົໃນໜງັສືພິມຫລກັຂອງ

ຊຸມຊນົ ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂດຍ Sutter Health ຫືຼ ເມື່ອປະຕິບດັແນວນ ັນ້ແລວ້ບ ່ ສາມາດນ  າໃຊ້

ໄດ,້ Sutter ຈະອອກປະກາດຂາ່ວກຽ່ວກບັຂ ມ້ນູນີ ້                                         

                       ໜ ງ  ໂ ບ               ບ        ບ             ງ

       . 

 

e) ການຮບັຮູຂ້ອງຊຸມຊນົ: Sutter Health ຈະເຮັດວຽກກບັບນັດາອງົກອນທ່ີຢູໃ່ນເຄືອຂາ່ຍ, ແພດ, 

ຄລີນກິຂອງຊຸມຊນົ ແລະ ຜູຈ້ດັຫາດາ້ນການດແູລສຂຸະພາບ ເພ່ືອແຈງ້ໃຫສ້ະມາຊິກຂອງຊຸມຊນົ 

(ໂດຍສະເພາະຜູທ່ີ້ມແີນວໂນມ້ຕອ້ງການຄວາມຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິ) ກຽ່ວກບັການສະໜອງ

ການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິ.  

 

 

F. ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍອ່ືນໆ 

 

1. ເກບັບນັທຶກເອກະສານ: 

ບນັທຶກຕາ່ງໆກຽ່ວກບັການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິຕອ້ງສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດ.້ ໂຮງໝ ຕອ້ງເກບັຮກັສາຂ ມ້ນູ

ກຽ່ວກບັຈ  ານວນຄນົເຈັບທ່ີບ ່ ມປີະກນັໄພ ຜູທ່ີ້ໄດຮ້ບັການບ ລິການຈາກໂຮງໝ , ຈ  ານວນໃບສະໝກັຂ ການ

ຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິທ່ີສ  າເລັດ, ຈ  ານວນທ່ີໄດຮ້ບັການອະນມຸດັ, ປະເມນີຈ  ານວນເງນິທ່ີໄດຮ້ບັການ

ຊວ່ຍເຫລືອເປັນໂດລາ, ຈ  ານວນຂອງໃບສະໝກັທ່ີຖືກປະຕິເສດ ແລະ ເຫດຜນົຂອງການປະຕິເສດ.  

ນອກຈາກນ ັນ້, ບນັທຶກຕາ່ງໆກຽ່ວກບັການຮບັຮອງຂອງຄນົເຈັບ ຫືຼ ການປະຕິເສດການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນ

ການເງນິຄວນຈະເຂ້ົາໄປໃນບນັຊີຂອງຄນົເຈັບ. 

 

2. ແຜນເກບັເງນິ 
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ຄນົເຈັບສາມາດໄດຮ້ບັສິດໃນການວາງແຜນຈາ່ຍເງນິ. ແຜນຈາ່ຍເງນິຈະໄດຮ້ບັການນ  າສະເໜີ ແລະ ເຈ

ລະຈາຢູໃ່ນນະໂຍບາຍການເກບັເງນິ ແລະ ການອອກໃບບິນຂອງໂຮງໝ  Sutter Health. 

 

3. ໃບບິນ ແລະ ການເກບັເງນິ: 

ໂຮງໝ ອາດຈະໃຊຄ້ວາມພະຍາຍາມໃນການເກບັເງນິຢາ່ງມເີຫດຜນົເພ່ືອຮບັເງນິຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍຈາກຄນົເຈັບ.  

ຂ ມ້ນູທ່ີມຢີູໃ່ນຂະບວນການສະໝກັເພ່ືອການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິອາດຈະບ ່ ຖກືນ  າໃຊໃ້ນຂະບວນຂອງ

ການເກບັເງນິຂອງໂຮງໝ  ຫືຼ ຕວົແທນຜູເ້ກບັເງນິທ່ີໂຮງໝ ມອບໝາຍ. ກດິຈະກ  າດາ້ນການເກບັເງນິທ ົ່ວໄປ 

ອາດຈະລວມມ:ີ ການອອກຖະແຫລງການຂອງຄນົເຈັບ, ໂທທາງໂທລະສບັ ແລະ ຫລກັຖານອາ້ງອີງຂອງ

ຖະແຫລງການ ໃຫແ້ກຄ່ນົເຈັບ ຫືຼ ຜູຄ້  າ້ປະກນັ. ບນັດາເຄືອຂາ່ຍ ແລະ ພະແນກຕາ່ງໆໃນວງົຈອນຂອງ

ລາຍຮບັຕອ້ງພດັທະນາຂະບວນການ ເພ່ືອຮບັປະກນັວາ່: ຂ ຂ້ອ້ງໃຈຂອງຄນົເຈັບ ແລະ ການຮອ້ງທກຸກຽ່ວ

ກບັໃບບິນໄດຮ້ບັການຄ ົນ້ຄວ້າ ແລະ ແກໄ້ຂໃຫຖ້ືກຕອ້ງຕາມຄວາມເໝາະສມົ, ໂດຍມກີານຕິດຕາມກບັຄນົ

ເຈັບໃຫທ້ນັເວລາ. ຫືຼ ຕວົແທນຜູເ້ກບັເງນິ ຈະບ ່ ມໜີາ້ທ່ີເຄ່ືອນໄຫວເກບັເງນິພິເສດ (ດ ັງ່ທ່ີກ  ານດົໄວຢູ້່

ໃນນະໂຍບາຍກຽ່ວກບັການອອກໃບບິນ ແລະ ການເກບັເງນິຂອງໂຮງໝ  Sutter Health)ທາ່ນສາມາດຂ 

ສ  າເນົາຂອງ ນະໂຍບາຍກຽ່ວກບັການອອກໃບບິນ ແລະ ການເກບັເງນິຂອງໂຮງໝ  ຟຣີຢູເ່ວັບໄຊຂອງ 

Sutter Health ຢູທ່ີ່ sutterhealth.org ໂດຍໂທໄປທ່ີ 855-398-1633 ຫືຼ ຢູໃ່ນຫອ້ງລງົທະບຽນຄນົ

ເຈັບຂອງໂຮງໝ , ຫອ້ງການບ ລິການດາ້ນການເງນິຂອງຄນົເຈັບ ແລະ ພະແນກສກຸເສີນ.  

 

4. ການສ ົ່ງໄປທ່ີ OSHPD:  

ບນັດາໂຮງໝ ຂອງ Sutter Health ຈະສ ົ່ງນະໂຍບາຍຂອງການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິໄປທ່ີຫອ້ງການ 

ການວາງແຜນ ແລະ ການພດັທະນາດາ້ນການດແູລສຂຸະພາບໃນທ ົ່ວຣຖັ (Statewide Planning and 

Healthcare Development – OSHPD). ສາມາດໄດຮ້ບັນະໂຍບາຍໄດຢູ້ທ່ີ່ເວັບໄຊ OSHPD ທ່ີ:  

https://syfphr.oshpd.ca.gov/ 

 

5. ຈ  ານວນເງນິຕາມທ່ີຢູໃ່ນໃບບິນ: 

ໂດຍອີງຕາມກດົໝາຍລາຍຮບັພາຍໃນ ພາກທີ 1. 501(r)-5, Sutter ເລືອກໃຊວິ້ທີການຂອງMedicare 

ໃນການປະເມນີຈ  ານວນເງນິທ ົ່ວໄປທ່ີອອກຢູໃ່ນໃບບິນ; ເຖິງຢາ່ງໃດກ ່ຕາມ, ຄນົເຈັບທ່ີໄດຮ້ບັສິດໃນການ

ຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິ ຈະບ ່ ມຄີວາມຮບັຜິດຊອບຕ ່ຈ  ານວນເງນິທ່ີຫລາຍກວ່າຈ  ານວນເງນິທ່ີອອກຢູໃ່ນ

ໃບບິນ ຍອ້ນວາ່ຄນົເຈັບທ່ີໄດຮ້ບັສິດນ ັນ້ບ ່ ຈາ່ຍເງນິຈ  ານວນໃດໆ. 

 

ບອ່ນອີງ 

 

ກດົໝາຍລາຍຮບັພາຍໃນ ພາກ 501(r) 

 

ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍກດົລະບຽບຂອງຣຖັບານກາງ 26 1.501(r)-1 ຫາ 1.501(r)-7 

 

ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍສຂຸະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ພາກ 124700 ຫາ 127446 

 

https://syfphr.oshpd.ca.gov/
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ນະໂຍບາຍນີ ້ຕອ້ງອາ່ນຮວ່ມກບັນະໂຍບາຍກຽ່ວກບັການອອກໃບບິນ ແລະ ເກບັເງນິຂອງໂຮງໝ ຂອງ Sutter Health (ນະ

ໂຍບາຍການເງນິ 14-227).   

 

ເອກະສານຄດັຕິດ  

 

ເອກະສານ A – ຜູສ້ະໜອງທ່ີໄດຮ້ບັການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບ ່ ໄດຮ້ບັການຄຸມ້ຄອງຈາກນະໂຍບາຍ 

ເອກະສານ B – ໃບສະໝກັຂ ການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິ 

ເອກະສານ C – ເອກະສານຄິດໄລກ່ານຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິ 

ເອກະສານ D – ໃບແຈງ້ການກຽ່ວກບັສິດໄດຮ້ບັການພິຈາລະນາຂອງການເບ່ິງແຍງຈາກມນູນທິິຂອງ Sutter Health 

ເອກະສານ E – ຂ ມ້ນູການອອກໃບບິນທ່ີສ  າຄນັໃຫ້ແກຄ່ນົເຈັບ 

ເອກະສານ F – ແຈງ້ການທາງດາ້ນສິດທິ 

ເອກະສານ G – ບນັດາໂຮງໝ ໃນເຄືອຂາ່ຍຂອງ Sutter Health, ທ່ີຢູໃ່ນປດັຈບຸນັ ແລະ ເວັບໄຊຂ ການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນ

ການເງນິ 
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ເອກະສານ A 

 

ຜູສ້ະໜອງທ່ີໄດຮ້ບັການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບ ່ ໄດຮ້ບັການຄຸມ້ຄອງຈາກນະໂຍບາຍ 

 

ຜູສ້ະໜອງທ່ີມລີາຍຊື່ຢູ ່http://www.sutterhealth.org/communitybenefit/financial-assistance.html ຖືກຄຸມ້ຄອງພາຍ

ໃຕນ້ະໂຍບາຍນີ.້  

 

 

ຜູສ້ະໜອງທ່ີມລີາຍຊື່ຢູ ່ http://www.sutterhealth.org/communitybenefit/financial-assistance.html [ບ ່ ຖືກຄຸມ້

ຄອງພາຍໃຕນ້ະໂຍບາຍນີ ້

 

 

  

http://www.sutterhealth.org/communitybenefit/financial-assistance.html
http://www.sutterhealth.org/communitybenefit/financial-assistance.html
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ເອກະສານ B 

ໃບສະໝກັຂ ການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິ 

 

ຊື່ ຂອງຄນົເຈັບ ____________________________ ຄູສ່ມົຣດົ 

 ___________________________ 

ທ່ີຢູ ່ ____________________________  ເບີໂທລະສບັ

 ___________________________ 

ບນັຊ#ີ  ____________________________  SNN   _____________     

___________ 

         (ຄນົເຈັບ)          (ຄູສ່ມົຣດົ) 

ສະພາບຂອງຄອບຄວົ: ໃສລ່າຍຊື່ຂອງຄູສ່ມົຣດົ, ຄູຜ່ວົເມຍທ່ີຢູບ່າ້ນດຽວກນັ, ຫືຼ ເດັກນອ້ຍທ່ີມອີາຍຕຸ  າ່ກວ່າ 21 ປີ. ຖາ້ວາ່ຄນົ

ເຈັບແມນ່ຄນົໜຸມ່ນອ້ຍ, ໃສລ່າຍຊື່ພ ່ ແມ,່ ຍາດພ່ີນອ້ງທ່ີດແູລ ແລະ ອາ້ຍເອ້ືອຍນອ້ຍທກຸຄນົທ່ີມອີາຍຕຸ  າ່ກວ່າ 21 ປີ 

             ຊື່    ອາຍ ຸ            ສາຍພວົພນັ 

_____________________________ ___________ ________________ 

_____________________________ ___________ ________________ 

_____________________________ ___________ ________________ 

_____________________________ ___________ ________________ 

 

ການວາ່ຈາ້ງ ແລະ ອາຊີບ  

ນາຍຈາ້ງ:  ___________________________________      ຕ  າແໜງ່:  

_______________________________ 

ຜູຕິ້ດຕ ່  ແລະ ເບີໂທລະສບັ:  

 _____________________________________________________ 

ຖາ້ວາ່ມທີລຸະກດິຂອງຕນົເອງ,ໃຫໃ້ສຊ່ື່ ຂອງທລຸະກດິ:

 _____________________________________________________ 

 

ນາຍຈາ້ງຂອງຄູສ່ມົຣດົ: _____________________________ ຕ  າແໜງ່:  

_______________________________  

ຜູຕິ້ດຕ ່  ແລະ ໝາຍເລກໂທລະສບັ:  

 _____________________________________________________ 

ຖາ້ວາ່ມທີລຸະກດິຂອງຕນົເອງ, ໃຫໃ້ສຊ່ື່ ຂອງທລຸະກດິ: 

 _____________________________________________________ 

 

ລາຍໄດປ້ະຈ  າເດືອນໃນປດັຈບຸນັ   

   ຄນົເຈັບ ຄອບຄວົອ່ືນໆ  
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 ເງນິເດືອນລວມ (ກອ່ນຫກັອາກອນ)   

ຕ່ືມໃສ:່  ລາຍໄດຈ້າກການດ  າເນນີທລຸະກດິ (ຖາ້ມທີລຸະກດິຂອງຕນົເອງ)   ___________ __________ 

ຕ່ືມໃສ:່ ລາຍໄດອ່ື້ນ:       

ດອກເບຍ້ ແລະ ເງນິປນັຜນົ   ___________ __________ 

 ຈາກອະສງັຫາລິມະຊບັ ຫືຼ ຊບັສິນສວ່ນຕວົ   ___________ __________ 

  ປະກນັສງັຄມົ   ___________ __________ 

  ອ່ືນໆ (ລະບ)ຸ:  ___________ __________ 

  ຄາ່ລຽ້ງດ ູຫືຼ ລາຍຈາ່ຍອດຸໜນູທ່ີໄດຮ້ບັ  ___________ __________ 

ຫກັອອກ: ຄາ່ລຽ້ງດ ູຫືຼ ລາຍຈາ່ຍອດຸໜນູທ່ີໄດຈ້າ່ຍອອກໄປ   ___________ __________ 

ເທ່ົາກບັ: ລາຍໄດປ້ະຈ  າເດືອນໃນປດັຈບຸນັ   ___________ __________ 

 ລາຍໄດປ້ະຈ  າເດືອນໃນປດັຈບຸນັທງັໝດົ (ຕ່ືມຄນົເຈັບ + ຄູສ່ມົຣດົໃສ)່ ___________ __________ 

 ລາຍຮບັຈາກຂາ້ງເທິງ   ___________ __________ 

ຈ  ານວນພນົໃນຄອບຄວົ 

 ສະມາຊິກທງັໝດົຂອງຄອບຄວົ      ___________ 

 (ຕ່ືມຄນົເຈັບ, ພ ່ ແມ ່(ສ  າລບັພ ່ ແມທ່ີ່ເປັນຄນົໜຸມ່ນອ້ຍ), ຄູສ່ມົຣດົ ແລະ ເດັກນອ້ຍຈາກຂາ້ງເທິງ) 

 

           ແມນ່     ບ ່ແມນ່ 

ທາ່ນມປີະກນັສຂຸະພາບບ ?    

ທາ່ນມປີະກນັອ່ືນທ່ີອາດຈະນ  າໃຊ ້(ເຊ່ັນ: ນະໂຍບາຍກຽ່ວກບັລດົ) ບ ?    

ອາການບາດເຈັບຂອງທາ່ນມສີາຍເຫດມາຈາກບກຸຄນົທີສາມ (ເຊ່ັນ: ເກດີຈາກອບຸດັຕິເຫດທາງລດົ ຫືຼ ມື່ນ ແລະ ຕກົລງົມາ) ບ ? 

   

 

ໂດຍການເຊັນໃສໃ່ນແບບຟອມນີ,້ ຂາ້ພະເຈົ້າອະນຍຸາດໃຫ້ Sutter Health ກວດກາການຈາ້ງງານເພ່ືອການຕດັສິນ

ຄນຸສມົບດັຂອງຂາ້ພະເຈົ້າໃນສວ່ນຫລດຸດາ້ນການເງນິ, ຂາ້ພະເຈົ້າເຂ້ົາໃຈວາ່: ຂາ້ພະເຈົ້າອາດຈະຖືກຮຽກຮອ້ງໃຫນ້  າຫລກັ

ຖານມາພິສດູຂ ມ້ນູທ່ີຂາ້ພະເຈົ້າສະໜອງໃຫ້. 

 

_________________________________________ ________________ 

           (ລາຍເຊັນຂອງພ ່ ແມ ່ຫືຼ ຜູຄ້  າ້ປະກນັ)              (ວນັທີ)  

 

_________________________________________ ________________ 

(ລາຍເຊັນຂອງຄູສ່ມົຣດົ)                       (ວນັທີ) 
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ເອກະສານ C 

ເອກະສານຄິດໄລກ່ານຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິ 

 

 

 

ຊື່ ຂອງຄນົເຈັບ: ________________________________    ບນັຊຂີອງຄນົເຈັບ#: ______________________ 

ໂຮງໝ : _____________________________________________________________________________ 

 

ການພິຈາລະນາ/ສະພາບການພິເສດ:__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

           ແມນ່ ບ ່ແມນ່ 

ຄນົເຈັບໄດຮ້ບັການປະກນັສຂຸະພາບບ ?    

ຄນົເຈັບມສິີດໄດຮ້ບັການຊວ່ຍເຫລືອຈາກ Medicare ບ ?    

ຄນົເຈັບມສິີດໄດຮ້ບັການຊວ່ຍເຫລືອຈາກ Medi-Cal?      

ຄນົເຈັບມສິີດໄດຮ້ບັການຊວ່ຍເຫລືອຈາກໂປຣແກຣມອ່ືນໆຂອງຣຖັບານບ  (ຕວົຢາ່ງ ຜູເ້ຄາະຮາ້ຍຈາກຄະດີອາຍາ, ອ່ືນໆ) ບ ?

   

 

ຖາ້ວາ່ຄນົເຈັບສະໝກັ, ຫືຼ ມໃີບສະໝກັທ່ີກ  າລງັພິຈາລະນາຢູ ່ ສ  າລບັໂປຣແກຣມການຄຸມ້ຄອງສຂຸະພາບອ່ືນໃນເວລາດຽວກນັທ່ີ

ລາວສະໝກັຂ ຈາກການເບ່ິງແຍງຈາກມນູນທິິຂອງໂຮງໝ  ຫືຼ ໂປຣແກຣມສວ່ນຫລດຸຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍ, ໃບສະໝກັດ ັງ່ກາ່ວນ ັນ້ຈະບ ່ ໄດ້

ຮບັການກດີກ ັນ້ຈາກໂປຣແກຣມອ່ືນ.  

       

ຄນົເຈບັມປີະກນັໄພອ່ືນ (ຕວົຢາ່ງ: ປະກນັສຂຸະພາບຈາກອບຸດັຕິເຫດຂອງລດົ) ບ ?    

ຄນົເຈັບໄດຮ້ບັການປະກນັຈາກບກຸຄນົທີສາມບ ?    

ຄນົເຈັບໄດຈ້າ່ຍດວ້ຍຕວົເອງບ ?      

 

ການຄິດໄລກ່ານຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິ:  

ລາຍໄດທ້ງັໝດົໃນປດັຈບຸນັຂອງຄອບຄວົໃນແຕລ່ະເດືອນ    $______________ 

(ຈາກໃບສະໝກັຂ ການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິ)    

ຈ  ານວນພນົໃນຄອບຄວົ (ຈາກໃບສະໝກັຂ ການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິ)    _______________ 

ມຄີນຸສມົບດັສ  າລບັການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິທ່ີເໝາະສມົ  ແມນ່   ບ ່ ແມນ່  
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ເອກະສານ D 

 

ໃບແຈງ້ການ 

SUTTER HEALTH 

ຄ  າຕດັສິນໃນການໄດຮ້ບັສິດສ  າລບັການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິ 

 

 

Sutter Health ໄດຕ້ດັສິນການໄດຮ້ບັສິດສ  າລບັການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິ:  

 

________________________  ______________________  ___________________ 

ຊື່ ຂອງຄນົເຈັບ     ເລກບນັຊີ     ວນັທີບ ລິການ  

 

ຄນົເຈັບ ຫືຼ ໃນນາມຂອງຄນົເຈັບ ຂ ການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິໃນວນັທີ___________. 

ຄ  າຕດັສິນນີສ້  າເລັດໃນວນັທີ _____________________. 

 

ອີງຕາມຂ ມ້ນູທ່ີຄນົເຈັບ ຫືຼ ໃນນາມຄນົເຈັບ ສະໜອງໃຫນ້ ັນ້, ມຄີ  າຕດັສິນດ ັງ່ຕ ່ ໄປນີ:້  

 

ການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິຂອງທາ່ນໄດຖ້ືກຮບັຮອງເຮື່ ອງການບ ລິການທ່ີຈດັຫາໃຫໃ້ນວນັ

ທີ_________________________. 

ຫລງັຈາກສະໝກັຂ ການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິ ຫກັເງນິຈ  ານວນເປັນໜ້ີເຫລືອ $___________________________. 

 

ຄ  າຮອ້ງຂ ການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິຂອງທາ່ນກ  າລງັລ ຖາ້ຮບັຮອງ. ເຖິງຢາ່ງໃດກ ່ຕາມ, ຂ ມ້ນູຕ ່ ໄປນີແ້ມນ່ມຄີວາມຈ  າເປັນ

ກອ່ນຈະມກີານແກໄ້ຂໃນບນັຊຂີອງທາ່ນ:  

 

  _______________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________ 

 

ຄ  າຮອ້ງຂ ການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິໄດຖ້ືກປະຕິເສດ ຍອ້ນວາ່:  

 

ເຫດຜນົ:  _______________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________ 



 

{00711610 v.14}14-294 
DMSLIBRARY01:27291434.1 

 

ການໃຫຄ້ວາມຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິຈະຢູພ່າຍໃຕເ້ງ ື່ອນໄຂທ່ີວາ່: ຂ ມ້ນູທ່ີສະໜອງໃຫໂ້ຮງໝ ນ ັນ້ຕອ້ງສ  າເລັດສມົບນູ ແລະ 

ຖືກຕອ້ງ. ໃນກ ລະນທ່ີີໂຮງໝ ຄ ົນ້ພບົວາ່: ທາ່ນໄດຮ້ບັບາດເຈັບຍອ້ນບກຸຄນົອ່ືນ, ທາ່ນມລີາຍໄດເ້ພ່ີມເຕີມ, ທາ່ນມປີະກນັໄພ

ເພ່ີມເຕີມ ຫືຼ ໄດສ້ະໜອງຂ ມ້ນູທ່ີບ ່ ສມົບນູ ຫືຼ ບ ່ ຖືກຕອ້ງ ກຽ່ວກບັຄວາມສາມາດໃນການຈາ່ຍເງນິຄາ່ບ ລິການທ່ີສະໜອງໃຫ້, 

ໂຮງໝ ອາດຈະຍກົເລີກຄ  າຕດັສິນຂອງພວກເຂົາໃນການໃຫຄ້ວາມຊວ່ຍເຫລືອ ແລະ ມອບໃຫທ້າ່ນ ແລະ/ຫືຼ ບກຸຄນົທີສາມ ຮບັ

ຜິດຊອບຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍຂອງໂຮງໝ .  

 

ຖາ້ວາ່ສະໝກັຂ ການຊວ່ຍເຫລືອຈາກໂປຣແກຣມຄຸມ້ຄອງສຂຸະພາບອ່ືນໃນເວລາດຽວກບັສະໝກັຂ ການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການ

ເງນິ, ສິດທ່ີຈະໄດຮ້ບັການຊວ່ຍເຫລືອທງັສອງນ ັນ້ຈະບ ່ ຖືກກດີກ ັນ້ຈາກໂປຣແກຣມອ່ືນ.  

 

ຖາ້ທາ່ນມຄີ  າຖາມໃນການຕດັສິນນີ,້ ກະລນຸາຕິດຕ ່ ຫາ:  

 

 

   _____________________________________________ 

   ບ ລິການດາ້ນການເງນິຂອງຄນົເຈັບ 

855-398-1633 
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ເອກະສານ E 

 

ຂ ມ້ນູກຽ່ວກບັໃບບິນຂອງຄນົເຈັບ  

ສງັລວມຫຍ ້ເປັນພາສາທ່ີເຂ້ົາໃຈງາ່ຍ ກຽ່ວກບັການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິ 

 

ຂ ຂອບໃຈທ່ີເລືອກ Sutter Health. ເອກະສານສະບບັນີ ້ ໄດຖ້ືກອອກແບບເພ່ືອຊວ່ຍໃຫຄ້ນົເຈັບຂອງພວກເຂົາເຂ້ົາ

ໃຈການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິສ  າລບັຄນົເຈັບທ່ີມສິີດໄດຮ້ບັ, ຂະບວນການສະໝກັສ  າລບັການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນ

ການເງນິ ແລະ ທາງເລືອກໃນການຈາ່ຍເງນິຂອງທາ່ນ. ໂຮງໝ ຂອງທາ່ນຈະບ ່ ລວມເອົາບິນໃດໜ່ຶງສ  າລບັການບ ລິ

ການທ່ີທາ່ນອາດຈະໄດຮ້ບັໃນເວລາທ່ີທາ່ນນອນຢູໃ່ນໂຮງໝ  ຈາກແພດ, ແພດຊຽ່ວຊານດາ້ນການວາງຢາສະລບົ ຫືຼ 

ຢາມນຶ, ຊຽ່ວຊານການບ ົ່ງມະຕິດວ້ຍອາການສະແດງອອກຂອງພະຍາດ, ບ ລິສດັລດົແພດສກຸເສີນ ແລະ ຜູຈ້ດັຫາ

ອ່ືນໆທ່ີອາດຈະສ ົ່ງໃບບິນເກບັເງນິໄປໃຫທ້າ່ນທ່ີແຍກອອກຕາ່ງຫາກຈາກການບ ລິການຂອງພວກເຂົາ. ຖາ້ທາ່ນຕອ້ງ

ການຂ ຄວາມຊວ່ຍເຫລືອໃຫຊ້ວ່ຍຈາ່ຍຄາ່ໃບບິນຂອງທາ່ນຈາກຜູຈ້ດັຫາອ່ືນ, ທາ່ນຈະຕອ້ງຕິດຕ ່ ຫາຜູຈ້ດັຫາໂດຍກງົ. 

 

ການບ ລິການສກຸເສີນ: ຖາ້ທາ່ນໄດຮ້ບັບ ລິການສກຸເສີນຢູໂ່ຮງໝ , ທາ່ນຈະໄດຮ້ບັໃບບິນທ່ີແຍກອອກຕາ່ງໆສ  າລບັ

ແພດຫອ້ງສກຸເສີນ.ຂ ຂ້ອ້ງໃຈຕາ່ງໆກຽ່ວກບັການບ ລິການຂອງແພດຢູໃ່ນຫອ້ງສກຸເສີນຄວນຈະສອບຖາມໂດຍກງົຈາກ

ແພດ.ແພດຫອ້ງສກຸເສີນ, ດ ັງ່ທ່ີໄດກ້  ານດົຢູໃ່ນພາກ 127450 ຂອງກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍສຂຸະພາບ ແລະ ຄວາມປອດ

ໄພ ຜູທ່ີ້ໃຫບ້ ລິການດແູລສຂຸະພາບສກຸເສີນໃນໂຮງໝ ທ່ີໃຫກ້ານດແູລສກຸເສີນ ແມນ່ກດົໝາຍໄດຮ້ຽກຮອ້ງຫລດຸລາຄາ

ແກຄ່ນົເຈັບທ່ີບ ່ ມປີະກນັໄພ ຫືຼ ຄນົເຈັບທ່ີມປີະກນັໄພແຕມ່ມີນູຄາ່ການດແູລສຂຸະພາບສງູ ແລະ ເປັນຜູທ່ີ້ຢູ ່ ຫືຼ ຕ  າ່ກ ່

ວາລະດບັຄວາມທກຸຍາກ 350%. 

 

ທາງເລືອກໃນການຈາ່ຍເງນິ: Sutter Health ມຫີລາຍທາງເລືອກທ່ີຈະຊວ່ຍທາ່ນຈາ່ຍເງນິຄາ່ໃບບິນຂອງໂຮງໝ 

ຂອງທາ່ນ. 

 

ແຜນການຈາ່ຍເງນິ: ຍອດຄງົເຫລືອໃນບນັຊຂີອງຄນົເຈັບແມນ່ກ  ານດົໃນໃບບິນ. ຄນົເຈັບສາມາດເລືອກຈດັການກບັ

ລາຍຈາ່ຍສ  າລບັໃບບິນຂອງໂຮງໝ ຂອງພວກເຂົາ. ສນັຍາກຽ່ວກບັການເງນິຕອ້ງໄດຖ້ກືເຊັນກອ່ນທ່ີ ຫອ້ງການບ ລິການ

ດາ້ນການເງນິຂອງຄນົເຈັບ ສາມາດຮບັເອົາການຈດັການກບັລາຍຈາ່ຍທ່ີອະນຍຸາດໃຫຄ້ນົເຈັບຈາ່ຍຄາ່ໃບບິນຂອງໂຮງ

ໝ ຂອງພວກເຂົານອກເວລາທ່ີກ  ານດົໃຫ້. ການຈດັການເຫລ່ົານີແ້ມນ່ບ ່ ມດີອກເບຍ້ສ  າລບັຄນົເຈັບທ່ີບ ່ ມປີະກນັໄພ ແລະ 

ມລີາຍໄດຕ້  າ່ ແລະ ຄນົເຈັບບາງຄນົທ່ີມລີາຍໄດທ່ີ້ສາມາດມສິີດໄດຮ້ບັ ຊຶ່ ງມມີນູຄາ່ການດແູລສຂຸະພາບສງູ.  ແຜນ

ຈາ່ຍເງນິແມນ່ສາມາດເຈລະຈາໄດລ້ະຫວາ່ງໂຮງໝ  ແລະ ຄນົເຈັບ. 

 

ສິດທິຂອງ Medi-Cal ແລະ ໂປຣແກຣມຂອງຣຖັບານ: ທາ່ນສາມາດມສິີດໄດຮ້ບັໂປຣແກຣມການຊວ່ຍເຫລືອສຂຸະ

ພາບທ່ີຣຖັບານອດຸໜນູ. Sutter Healthມພີະນກັງານທ່ີຈະຊວ່ຍທາ່ນສະໝກັຂ ໂປຣແກຣມຂອງຣຖັບານ ເຊ່ັນ: 

Medi-Cal. ກະລນຸາຕິດຕ ່ ຫາ ຫ້ອງການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິຂອງຄນົເຈັບ ທ່ີ (855) 398-1633 ຖາ້ທາ່ນ

ຕອ້ງການຂ ມ້ນູເພ່ີມເຕີມກຽ່ວກບັໂປຣແກຣມຂອງຣຖັບານ ຫືຼ ຕອ້ງການຄວາມຊວ່ຍເຫລືອໃນການສະໝກັຂ ໂປຣແກ

ຣມດ ັງ່ກາ່ວ. ສ່ິງອ  ານວຍຄວາມສະດວກນີ ້ ຍງັມສີນັຍາກບັບນັດາອງົກອນທ່ີອາດຈະຊວ່ຍທາ່ນສະໝກັຂ ການຊວ່ຍ

ເຫລືອຂອງຣຖັບານ, ຖາ້ວາ່ຕອ້ງການ.  
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ການຄຸມ້ຄອງຂອງຣຖັແຄລີຟ ເນັຍ: ທາ່ນສາມາດມສິີດໄດຮ້ບັການຄຸມ້ຄອງທາງດາ້ນການດແູລສຂຸະພາບ ພາຍ

ໃຕກ້ານຄຸມ້ຄອງຂອງຣຖັແຄລີຟ ເນັຍ, ຊຶ່ ງແມນ່ການແລກປຽ່ນຄວາມຊວ່ຍເຫລືອທາງດາ້ນສຂຸະພາບຂອງຣຖັແຄລີຟ 

ເນັຍ ພາຍໃຕ ້ ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການດແູລທ່ີສາມາດເຂ້ົາເຖງິໄດ.້ ຕິດຕ ່ ຫາພະແນກການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິ

ຂອງໂຮງໝ ທ່ີ (855) 398-1633 ສ  າລບັລາຍລະອຽດເພ່ີມເຕີມ ແລະ ການຊວ່ຍເຫລືອ ເພ່ືອກວດສອບວາ່ທາ່ນມີ

ຄນຸສມົບດັເໝາະສມົໄດຮ້ບັການຄຸມ້ຄອງການດແູລສຂຸະພາບຜ່ານການຄຸມ້ຄອງຂອງຣຖັແຄລີຟ ເນັຍ ຫືຼບ ່ . 

 

ສະຫລບຸການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິ (ການເບ່ິງແຍງຈາກມນູນທິິ): Sutter Health ມພີນັທະໃນການສະໜອງ

ການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິໃຫຄ້ນົເຈັບທ່ີມລີາຍໄດຕ້  າ່ທ່ີໄດຮ້ບັສິດ ຊຶ່ ງເປັນຜູທ່ີ້ມປີະກນັໄພທ່ີຕອ້ງການໃຫຄ້ນົເຈັບ

ຈາ່ຍເງນິສວ່ນໃຫຍຂ່ອງການດແູລຂອງພວກເຂົາ. ຕ ່ ໄປນີແ້ມນ່ສງັລວມເງ ື່ອນໄຂຂອງການໄດຮ້ບັສິດສ  າລບັການຊວ່ຍ

ເຫລືອດາ້ນການເງນິ ແລະ ຂະບວນການສະໝກັສ  າລບັຄນົເຈັບທ່ີຕອ້ງການຂ ການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິ. ປະ

ເພດຂອງຄນົເຈັບທ່ີມສິີດໄດຮ້ບັການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິແມນ່ມດີ ັງ່ຕ ່ ໄປນີ:້ 

 

 ຄນົເຈັບທ່ີບ ່ ມບີກຸຄນົທີສາມຈາ່ຍໃຫ້, ເຊ່ັນ: ບ ລິສດັປະກນັໄພ ຫືຼ ໂປຣແກຣມຂອງຣຖັບານ, ສ  າລບັເງນິໃນ

ສວ່ນໃດໜ່ຶງຂອງລາຍຈາ່ຍດແູລສຂຸະພາບຂອງພວກເຂົາ ແລະ ມລີາຍໄດຂ້ອງຄອບຄວົຢູທ່ີ່ ຫືຼ ຕ  າ່ກວ່າລະດບັ

ຄວາມທກຸຍາກຂອງຣຖັບານກາງ 400%.  

 

 ຄນົເຈັບທ່ີໄດຮ້ບັການຄຸມ້ຄອງຈາກປະກນັໄພ ແຕວ່າ່ມ:ີ (i) ລາຍໄດຂ້ອງຄອບຄວົຢູທ່ີ່ ຫືຼ ຕ  າ່ກວ່າລະດບັ

ຄວາມທກຸຍາກຂອງຣຖັບານກາງ 400%; ແລະ (ii) ລາຍຈາ່ຍກຽ່ວກບັການດແູລສຂຸະພາບສ  າລບັພວກເຂົາ 

ຫືຼ ຄອບຄວົຂອງພວກເຂົາ (ທ່ີມຢີູໃ່ນໂຮງໝ ໃນເຄືອຂາ່ຍ ຫືຼ ໄດຈ້າ່ຍໃຫກ້ບັຜູຈ້ດັຫາອ່ືນໆໃນ 12 ເດືອນທ່ີ

ຜ່ານມາ) ທ່ີເກນີ 10% ຂອງລາຍໄດຂ້ອງຄອບຄວົຄນົເຈັບ. 

 

 ບນັດາຄນົເຈັບທ່ີໄດຮ້ບັການຄຸມ້ຄອງຈາກປະກນັໄພ ແຕວ່າ່ໄດໃ້ຊເ້ງນິໝດົທງັກອ່ນ ຫືຼ ໃນເວລາທ່ີພວກເຂົາພກັ

ຢູໃ່ນໂຮງໝ  ແລະ ມລີາຍໄດຂ້ອງຄອບຄວົຢູທ່ີ່ ຫືຼ ຕ  າ່ກວ່າ ລະດບັຄວາມທກຸຍາກຂອງຣຖັບານກາງ 400%. 

 

ທາ່ນສາມາດສະໝກັຂ ການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິ ໂດຍການໃຊໃ້ບສະໝກັທ່ີມໃີຫຈ້າກຫອ້ງການບ ລິການດາ້ນການ

ເງນິຂອງຄນົເຈັບ ຢູພ່ະແນກລງົທະບຽນ/ຮບັຕອ້ນຄນົເຈັບ ຢູໃ່ນໂຮງໝ  ໂດຍທາ່ນສາມາດໂທຫາຫອ້ງການບ ລິການ

ດາ້ນການເງນິຂອງຄນົເຈັບທ່ີໝາຍເລກ 855-398-1633, ຫືຼ Sutter Health ຫືຼ ເວັບໄຊທຂ໌ອງໂຮງໝ  

(www.sutterhealth.org). ທາ່ນຍງັອາດຈະສ ົ່ງໃບສະໝກັໂດຍການສນົທະນາກບັຕວົແທນຈາກບ ລິການດາ້ນການ

ເງນິຂອງຄນົເຈັບ ຊຶ່ ງເປັນຜູທ່ີ້ຈະຊວ່ຍທາ່ນຂຽນໃບສະໝກັ. ໃນຂະບວນການສະໝກັ ທາ່ນຈະຖືກຂ ໃຫສ້ະໜອງຂ ມ້ນູ

ກຽ່ວກບັຈ  ານວນຄນົໃນຄອບຄວົຂອງທາ່ນ, ລາຍໄດປ້ະຈ  າເດືອນຂອງທາ່ນ ແລະ ຂ ມ້ນູອ່ືນທ່ີຈະຊວ່ຍໃຫໂ້ຮງໝ  ກ  າ

ນດົສິດທິຂອງທາ່ນສ  າລບັການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິ. ທາ່ນອາດຈະຕອ້ງສະໜອງຫວົຂ ັວ້ນໃບຮບັເງນິ ຫືຼ ບນັທຶກ

ການເສຍອາກອນ ເພ່ືອຊວ່ຍໃຫ້ Sutter ພິສດູລາຍໄດຂ້ອງທາ່ນ. 

 

ຫລງັຈາກທາ່ນສ ົ່ງໃບສະໝກັ, ໂຮງໝ ຈະທບົທວນຂ ມ້ນູ ແລະ ແຈງ້ໃຫທ້າ່ນຊາບເປັນລາຍລກັອກັສອນກຽ່ວກບັສິດ

ຂອງທາ່ນ. ຖາ້ທາ່ນມຂີ ຂ້ອ້ງໃຈໃນຂະບວນຂອງການສະໝກັ, ທາ່ນສາມາດຕິດຕ ່ ຫາບ ລິການດາ້ນການເງນິຂອງຄນົ

ເຈັບທ່ີ (855) 398-1633. 
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ຖາ້ທາ່ນບ ່ ເຫັນດີກບັຄ  າຕດັສິນຂອງໂຮງໝ , ທາ່ນອາດຈະສ ົ່ງຂ ຂ້ດັຄາ້ນໄປຫາ ຫອ້ງການບ ລິການດາ້ນການເງນິຂອງ

ຄນົເຈັບ.   

 

ທາ່ນສາມາດເອົາສ  າເນົາຂອງ ນະໂຍບາຍການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິຂອງໂຮງໝ ນີ,້ ບດົສງັລວມຫຍ ້ ແລະ ໃບ

ສະໝກັ ເປັນພາສາທ່ີເຂ້ົາໃຈງາ່ຍ, ພອ້ມທງັ ໃບສະໝກັຂ ໂປຣແກຣມຂອງຣຖັບານທ່ີມຫຼີາຍພາສາດວ້ຍຕນົເອງ 

ທ່ີຫອ້ງການລງົທະບຽນຄນົເຈັບ ແລະ ບ ລິການດາ້ນການເງນິຂອງຄນົເຈັບ ຫືຼ ທາງເວັບໄຊທs໌utterhealth.org, 

ແລະ ສາມາດສ ົ່ງໃຫທ້າງໄປສະນ ີພວກເຮົາຍງັສາມາດສ ົ່ງສ  າເນົານະໂຍບາຍການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິໃຫທ້າ່ນ 

ໂດຍບ ່ ເສຍຄາ່ ຖາ້ທາ່ນຕິດຕ ່ ຫາຫອ້ງການບ ລິການດາ້ນການເງນິຂອງຄນົເຈັບທ່ີ 855-398-1633.  

 

ໂດຍອີງຕາມກດົໝາຍລາຍຮບັພາຍໃນ ພາກທີ 1. 501(r)-5, Sutter Healthເລືອກໃຊວິ້ທີການຂອງ Medicare 

ໃນການປະເມນີຈ  ານວນເງນິຕາມທ່ີອອກຢູໃ່ນໃບບິນ; ເຖງິຢາ່ງໃດກ ່ຕາມ, ຄນົເຈັບທ່ີໄດຮ້ບັສິດໃນການຊວ່ຍເຫລືອ

ດາ້ນການເງນິ ຈະບ ່ ມຄີວາມຮບັຜິດຊອບຕ ່ຈ  ານວນເງນິທ່ີຫລາຍກວ່າຈ  ານວນເງນິທ່ີອອກຢູໃ່ນໃບບິນ ຍອ້ນວາ່ຄນົ

ເຈັບທ່ີໄດຮ້ບັສິດນ ັນ້ບ ່ຈາ່ຍເງນິຈ  ານວນໃດໆ. 

ໃບສະໝກັທ່ີກ  າລງັດ  າເນນີການຢູ:່  ຖາ້ສ ົ່ງໃບສະໝກັຂ ໂປຣແກຣມການຄຸມ້ຄອງສຂຸະພາບອ່ືນໃນເວລາດຽວກນັທ່ີ

ທາ່ນສະໝກັຂ ການເບ່ິງແຍງຈາກມນູນທິິ, ຈະບ ່ ມໃີບສະໝກັໃດທ່ີຈະໄດຮ້ບັການກດີກ ັນ້ສ  າລບັໂປຣແກຣມອ່ືນ. 

 

ແຈງ້ການກຽ່ວກບັການມທຶີນຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິ ປະເມນີວາ່: ທາ່ນສາມາດຂ ການປະເມນີທ່ີຂຽນເປັນລາຍລກັ

ອກັສອນ ທາງດາ້ນຄວາມຮບັຜິດຊອບດາ້ນການເງນິຂອງທາ່ນສ  າລບັການການບ ລິການກຽ່ວກບັໂຮງໝ . ການຂ ການ

ປະເມນີ ຕອ້ງປະຕິບດັໃນຊ ົ່ວໂມງຣຖັການ. ການປະເມນີຈະມໃີຫທ້າ່ນ ໂດຍເປັນການປະເມນີຈ  ານວນເງນິທ່ີໂຮງໝ 

ຈະຮຽກຮອ້ງໃຫຄ້ນົເຈັບຈາ່ຍໃຫຄ້າ່ບ ລິການດແູລສຂຸະພາບ, ຂະບວນການ ແລະ ການສະໜອງທ່ີຄາດຄະເນໄວຢ້າ່ງ

ມເີຫດຜນົ ຊຶ່ ງໂຮງໝ ຈະເປັນຜູບ້ ລິການໃຫ້. ການປະເມນີ ແມນ່ອີງໃສກ່ານສະເລຍ່ເວລາທ່ີທາ່ນນອນພກັ ແລະ ບ ລິ

ການ ສ  າລບັການບ ົ່ງມະຕິພະຍາດຂອງຄນົເຈັບ. ພວກເຂົາບ ່ ສນັຍາວາ່ຈະໃຫບ້ ລິການດວ້ຍມນູຄາ່ຕາຍຕວົ. ຄວາມ

ຮບັຜິດຊອບດາ້ນການເງນິຂອງຄນົເຈັບອາດຈະມຫີລາຍ ຫືຼ ໜອ້ຍກວ່າຈ  ານວນທ່ີປະເມນີ ໂດຍອີງໃສກ່ານບ ລິການທ່ີ

ຄນົເຈັບໄດຮ້ບັຕວົຈງິ. 

 

ໂຮງໝ ສາມາດສະໜອງມນູຄາ່ປະເມນີທ່ີເປັນການບ ລິການຂອງໂຮງໝ ເທ່ົານ ັນ້. ອາດຈະມກີານຄິດໄລເ່ງນິເພ່ີມເຕີມ

ສ  າລບັການບ ລິການທ່ີຈະມໃີຫແ້ພດໃນຊວ່ງເວລາທ່ີຄນົເຈັບນອນພກັຢູໃ່ນໂຮງໝ , ເຊ່ັນ: ໃບບິນຈາກແພດສວ່ນຕວົ, 

ແລະ ແພດຊຽ່ວຊານການວາງຢາສະລບົ ຫືຼ ຢາມນຶ, ແພດຊຽ່ວຊານບ ົ່ງມະຕິພະຍາດ, ແພດສາຍຣງັສີ, ບ ລິສດັທ່ີຈດັ

ບ ລິການລດົພະຍາບານສກຸເສີນ ຫືຼ ຊຽ່ວຊານກຽ່ວກບັການດແູລສຂຸະພາບອ່ືນໆ ຜູທ່ີ້ບ ່ ແມນ່ລກູຈາ້ງຂອງໂຮງໝ .  

ຄນົເຈັບຈະໄດຮ້ບັໃບບິນຕາ່ງຫາກສ  າລບັການບ ລິການເຫລ່ົານີ.້ 

 

ຖາ້ທາ່ນມຂີ ຂ້ອ້ງໃຈກຽ່ວກບັການປະເມນີທ່ີຂຽນເປັນລາຍລກັອກັສອນ, ກະລນຸາຕິດຕ ່ ຫາ ພະແນກຕອ້ນຮບັຄນົເຈັບ 

ທ່ີ 855-398-1637. ຖາ້ທາ່ນມຂີ ຂ້ອ້ງໃຈ ຫືຼ ຖາ້ທາ່ນຕອ້ງການຈາ່ຍທາງໂທລະສບັ, ກະລນຸາຕິດຕ ່ ຫາ ການບ ລິ

ການດາ້ນການເງນິຂອງຄນົເຈັບທ່ີ 855-398-1633. 
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ເອກະສານ F 

 

ແຈງ້ການກຽ່ວກບັສິດທິ 

 

ຂອບໃຈທ່ີເລືອກ Sutter Health ສ  າລບັການບ ລິການທ່ີຜ່ານມາຂອງທາ່ນ. ຄດັຕິດມາພອ້ມນີ ້ ກະລນຸາເບ່ິງແຈງ້ການກຽ່ວ

ກບັການເກບັເງນິສ  າລບັການເຂ້ົາມາປ່ີນປວົໃນໂຮງໝ ຂອງທາ່ນ. ການຈາ່ຍເງນິຈະຮອດກ  ານດົໄວໆນີ.້ທາ່ນອາດຈະໄດຮ້ບັສິດ

ສວ່ນຫລດຸ ຖາ້ທາ່ນເຮັດໄດຕ້າມຄນຸສມົບດັດາ້ນການເງນິບາງຢາ່ງ, ປຶກສາຂາ້ງລຸມ່ນີ,້ ຫືຼ ຖາ້ວາ່ທາ່ນສ ົ່ງລາຍຈາ່ຍທນັທີ. 

 

ກະລນຸາຮບັຮູວ້າ່ ນີແ້ມນ່ໃບບິນສ  າລບັບ ລິການຂອງໂຮງໝ ເທ່ົານ ັນ້. ອາດຈະມກີານເກບັເງນິເພ່ີມເຕີມສ  າລບັຄາ່ບ ລິການຈາກ

ແພດໃນເວລາພກັຢູໃ່ນໂຮງໝ , ເຊ່ັນ: ໃບບິນຕາ່ງໆຈາກແພດ, ແລະ ແພດຊ  ານານການວາງຢາງສະລບົ ຫືຼ ຢາມນຶ, ແພດຊຽ່ວ

ຊານດາ້ນການບ ົ່ງມະຕິພະຍາດ, ແພດສອ່ງຣງັສີ, ບ ລິການລດົພະຍາບານສກຸເສີນ ຫືຼ ຊຽ່ວຊານທາງການແພດອ່ືນໆ ທ່ີບ ່ ແມນ່

ລກູຈາ້ງຂອງໂຮງໝ . ທາ່ນອາດຈະໄດຮ້ບັໃບບິນທ່ີແຍກຕາ່ງຫາກສ  າລບັການບ ລິການຂອງພວກເຂົາ.   

 

ສງັລວມສິດທິຂອງທາ່ນ: ກດົໝາຍຂອງຣຖັ ແລະ ຣຖັບານກາງ ຮຽກຮອ້ງໃຫຜ້ ູເ້ກບັໜ້ີປ່ິນປວົທາ່ນຢາ່ງຍດຸຕິທ  າ ແລະ ຫາ້ມຜູ້

ເກບັໜ້ີສິນບ ່ ໃຫເ້ຮັດແຈງ້ການທ່ີຜິດພາດ ຫືຼ ມກີານລະເມດີ, ໂດຍນ  າໃຊພ້າສາທ່ີບ ່ ສພຸາບ ຫືຼ ຫຍາບຄາຍ ຫືຼ ມກີານສ່ືສານທ່ີບ ່

ເໝາະສມົກບັບກຸຄນົທີສາມ ລວມທງັ ນາຍຈາ້ງຂອງທາ່ນ. ຍກົເວັ້ນພາຍໃຕສ້ະພາບການທ່ີບ ່ ປກົກະຕິ, ຜູເ້ກບັໜ້ີອາດຈະຕິດຕ ່

ຫາທາ່ນກອ່ນເວລາ 8:00 ໂມງເຊ້ົາ ຫືຼ ຫຼງັຈາກ 9:00 ໂມງແລງ. ໂດຍທ ົ່ວໄປ, ຜູເ້ກບັໜ້ີອາດຈະບ ່ ໃຫຂ້ ມ້ນູກຽ່ວກບັໜ້ີສິນ

ຂອງທາ່ນໃຫກ້ບັບກຸຄນົອ່ືນ, ນອກຈາກ ທະນາຍ ຫລື ຄູສ່ມົຣດົຂອງທາ່ນ. ຜູເ້ກບັໜ້ີອາດຈະຕິດຕ ່ ຫາບກຸຄນົອ່ືນ ເພ່ືອຢ ັງ້ຢືນ

ສະຖານທ່ີຂອງທາ່ນ ຫືຼ ບງັຄບັໃຫປ້ະຕິບດັຕາມຄ  າຕດັສິນ. ສ  າລບັຂ ມ້ນູເພ່ີມເຕີມກຽ່ວກບັກດິຈະກ  າເກບັໜ້ີ, ທາ່ນອາດຈະຕິດຕ ່

ຫາ ຄະນະປະຕິບດັງານດາ້ນການຄາ້ຂອງຣຖັບານກາງ (Federal Trade Commission) ໂດຍໂທໄປທ່ີ 1-877-FTC-

HELP (382-4357) ຫືຼ ສ ົງ່ທາງອອນລາຍທ່ີ www.ftc.gov.  

ບ ລິການໃຫຄ້  າປຶກສາສິນເຊື່ ອທ່ີບ ່ ມກີ  າໄລ, ພອ້ມທງັ ການຊວ່ຍເຫລືອຂອງຜູບ້ ລິໂພກຈາກຫອ້ງການບ ລິການດາ້ນກດົ

ໝາຍປະຈ  າທອ້ງຖິ່ ນ, ອາດຈະມຢີູໃ່ນເຂດຂອງທາ່ນ. ກະລນຸາຕິດຕ ່ ຫາຫອ້ງການບ ລິການດາ້ນການເງນິຂອງຄນົເຈັບທ່ີ

ໝາຍເລກ 855-398-1633 ເພ່ືອເປັນບອ່ນອີງ  

Sutter Health ມສີນັຍາກບັຕວົແທນຜູເ້ກບັເງນິຈາກຂາ້ງນອກ ເພ່ືອເກບັເງນິຈາກຄນົເຈັບ. ຕວົແທນເກບັເງນິຖືກຮຽກ

ຮອ້ງໃຫປ້ະຕິບດັຕາມນະໂຍບາຍຂອງໂຮງໝ . ຕວົແທນຜູເ້ກບັເງນິຍງັຖືກຮຽກຮອ້ງໃຫຈ້ື່ຈ  າ ແລະ ຕິດແຜນຈາ່ຍເງນິ

ຕາ່ງໆທ່ີໄດເ້ຫັນດີຈາກໂຮງໝ  ແລະ ຄນົເຈັບ. 

ການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິ (ການເບ່ິງແຍງຈາກມນູນທິິ): Sutter Health ມພີນັທະໃນການສະໜອງການຊວ່ຍ

ເຫລືອດາ້ນການເງນິ ໃຫຄ້ນົເຈັບທ່ີມລີາຍໄດຕ້  າ່ທ່ີໄດຮ້ບັສິດ ຊຶ່ ງເປັນຜູທ່ີ້ມປີະກນັໄພທ່ີຕອ້ງການໃຫຄ້ນົເຈັບຈາ່ຍເງນິ

ສວ່ນທ່ີສ  າຄນັຂອງການດແູລຂອງພວກເຂົາ. ຕ ່ ໄປນີແ້ມນ່ສງັລວມເງ ື່ອນໄຂຂອງການໄດຮ້ບັສິດສ  າລບັການຊວ່ຍເຫລືອ

ດາ້ນການເງນິ ແລະ ຂ ັນ້ຕອນໃນການສະໝກັສ  າລບັຄນົເຈັບທ່ີຕອ້ງການຂ ການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິ. ປະເພດຂອງ

ຄນົເຈັບຕ ່ ໄປນີ ້ແມນ່ມສິີດໄດຮ້ບັການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິ: 
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 ຄນົເຈັບທ່ີບ ່ ມບີກຸຄນົທີສາມຈາ່ຍໃຫ້, ເຊ່ັນ: ບ ລິສດັປະກນັໄພ ຫືຼ ໂປຣແກຣມຂອງຣຖັບານ, ສ  າລບັເງນິໃນ

ສວ່ນໃດໜ່ຶງຂອງລາຍຈາ່ຍດແູລສຂຸະພາບຂອງພວກເຂົາ ແລະ ມລີາຍໄດຂ້ອງຄອບຄວົຢູທ່ີ່ ຫືຼ ຕ  າ່ກວ່າລະດບັ

ຄວາມທກຸຍາກຂອງຣຖັບານກາງ 400%.   

 

 ຄນົເຈັບທ່ີໄດຮ້ບັການຄຸມ້ຄອງຈາກປະກນັໄພ ແຕວ່າ່ມ ີ(i) ລາຍໄດຂ້ອງຄອບຄວົຢູທ່ີ່ ຫືຼ ຕ  າ່ກວ່າລະດບັຄວາມ

ທກຸຍາກຂອງຣຖັບານກາງ 400%; ແລະ (ii) ລາຍຈາ່ຍກຽ່ວກບັການດແູລສຂຸະພາບສ  າລບັພວກເຂົາ ຫືຼ 

ຄອບຄວົຂອງພວກເຂົາ (ທ່ີມຢີູໃ່ນໂຮງໝ ໃນເຄືອຂາ່ຍ ຫືຼ ໄດຈ້າ່ຍໃຫກ້ບັຜູຈ້ດັຫາອ່ືນໆໃນ 12 ເດືອນທ່ີຜ່ານ

ມາ) ທ່ີເກນີ 10% ຂອງລາຍໄດຂ້ອງຄອບຄວົຄນົເຈັບ. 

 

 ບນັດາຄນົເຈັບທ່ີໄດຮ້ບັການຄຸມ້ຄອງຈາກປະກນັໄພ ແຕວ່າ່ໄດໃ້ຊເ້ງນິໝດົທງັກອ່ນ ຫືຼ ໃນເວລາທ່ີພວກເຂົາພກັ

ຢູໃ່ນໂຮງໝ  ແລະ ມລີາຍໄດຂ້ອງຄອບຄວົຢູທ່ີ່ ຫືຼ ຕ  າ່ກວ່າລະດບັຄວາມທກຸຍາກຂອງຣຖັບານກາງ 400%. 

 

ທາ່ນສາມາດສະໝກັຂ ການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິໂດຍການໃຊໃ້ບສະໝກັທ່ີສາມາດຫາໄດຢູ້ ່ ຫອ້ງການບ ລິການດາ້ນ

ການເງນິຂອງຄນົເຈັບ, ຊຶ່ ງຕ ັງ້ຢູພ່າຍໃນພະແນກຕອ້ນຮບັ/ລງົທະບຽນຄນົເຈັບຢູໂ່ຮງໝ  ຫືຼ ໂທຫາຫອ້ງການບ ລິການດາ້ນ

ການເງນິຂອງຄນົເຈັບທ່ີ 855-398-1633, ຫືຼ Sutter Health ຫືຼ ເວັບໄຊທຂ໌ອງໂຮງໝ  (www.sutterhealth.org). 

ທາ່ນຍງັສາມາດສ ົ່ງໃບສະໝກັໂດຍການສນົທະນາກບັຕວົແທນຈາກຫອ້ງການບ ລິການດາ້ນການເງນິຂອງຄນົເຈັບ ຊຶ່ ງ

ເປັນຜູທ່ີ້ຈະຊວ່ຍໃຫທ້າ່ນຂຽນໃບສະໝກັ. ໃນຂະບວນການສະໝກັ ທາ່ນອາດຈະຕອ້ງສະໜອງຂ ມ້ນູກຽ່ວກບັຈ  ານວນຄນົ

ໃນຄອບຄວົຂອງທາ່ນ, ລາຍໄດປ້ະຈ  າເດືອນຂອງທາ່ນແລະ ຂ ມ້ນູອ່ືນທ່ີຈະຊວ່ຍໃຫໂ້ຮງໝ  ກ  ານດົສິດທິຂອງທາ່ນສ  າລບັ

ການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິ. ທາ່ນອາດຈະຕອ້ງສະໜອງຫວົຂ ັວ້ນໃບຮບັເງນິ ຫືຼ ບນັທຶກການເສຍອາກອນ ເພ່ືອຊວ່ຍ

ໃຫ້ Sutter ພິສດູລາຍໄດຂ້ອງທາ່ນ.   

 

ຫລງັຈາກທາ່ນສ ົ່ງໃບສະໝກັ, ໂຮງໝ ຈະທບົທວນຂ ມ້ນູ ແລະ ແຈງ້ໃຫທ້າ່ນຊາບເປັນລາຍລກັອກັສອນກຽ່ວກບັສິດຂອງ

ທາ່ນ. ຖາ້ທາ່ນມຂີ ຂ້ອ້ງໃຈໃນຂະບວນຂອງການສະໝກັ, ທາ່ນອາດຈະຕິດຕ ່ ຫາບ ລິການດາ້ນການເງນິຂອງຄນົເຈັບທ່ີ 

(855) 398-1633. 

 

ຖາ້ທາ່ນບ ່ ເຫັນດີກບັຄ  າຕດັສິນຂອງໂຮງໝ , ທາ່ນອາດຈະສ ົ່ງຂ ຂ້ດັຄາ້ນໄປຫາ ຫອ້ງການບ ລິການດາ້ນການເງນິຂອງຄນົ

ເຈັບ.   

 

ທາ່ນສາມາດເອົາສ  າເນົາຂອງນະໂຍບາຍຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິຂອງໂຮງໝ , ບດົສງັລວມຫຍ ້ ແລະ ໃບສະໝກັ ເປັນ

ພາສາທ່ີເຂ້ົາໃຈງາ່ຍ,ພອ້ມທງັ ໃບສະໝກັຂ ໂປຣແກຣມຂອງຣຖັບານ ທ່ີມຫຼີາຍພາສາດວ້ຍຕນົເອງທ່ີຫອ້ງການລງົທະບຽນ

ຄນົເຈັບ ຫືຼ ຫອ້ງການບ ລິການດາ້ນການເງນິຂອງຄນົເຈັບຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຢູທ່ີ່ sutterhealth.org ແລະ ສາມາດ

ສ ົ່ງທາງໄປສະນ.ີ ພວກເຮົາຍງັສາມາດສ ົ່ງສ  າເນົານະໂຍບາຍການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິໃຫທ້າ່ນ ໂດຍບ ່ ເສຍຄາ່ ຖາ້

ທາ່ນຕິດຕ ່ ຫາຫອ້ງການບ ລິການດາ້ນການເງນິຂອງຄນົເຈັບຂອງພວກເຮົາທ່ີ 855-398-1633.  

 

ໂດຍອີງຕາມກດົໝາຍລາຍຮບັພາຍໃນ ພາກທີ 1. 501(r)-5, Sutter Health ເລືອກໃຊວິ້ທີການຂອງ Medicare 

ໃນການປະເມນີຈ  ານວນເງນິທ ົ່ວໄປທ່ີອອກຢູໃ່ນໃບບິນ; ເຖິງຢາ່ງໃດກ ່ຕາມ, ຄນົເຈັບທ່ີໄດຮ້ບັສິດໃນການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນ
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ການເງນິ ຈະບ ່ ມຄີວາມຮບັຜິດຊອບຕ ່ ຈ  ານວນເງນິທ່ີຫລາຍກວ່າຈ  ານວນເງນິທ່ີອອກຢູໃ່ນໃບບິນ ຍອ້ນວາ່ຄນົເຈັບທ່ີໄດຮ້ບັ

ສິດນ ັນ້ບ ່ ຈາ່ຍເງນິຈ  ານວນໃດໆ. 

 

ໃບສະໝກັທ່ີກ  າລງັລ ຖາ້:  ຖາ້ສ ົງ່ໃບສະໝກັຂ ໂປຣແກຣມການຄຸມ້ຄອງສຂຸະພາບອ່ືນໃນເວລາດຽວກນັທ່ີທາ່ນສະໝກັຂ 

ການເບ່ິງແຍງຈາກມນູນທິິ, ໃບສະໝກັທງັສອງນ ັນ້ຈະບ ່ ຖືກກດີກ ັນ້ສ  າລບັໂປຣແກຣມອ່ືນ. 

 

 

ປະກນັສຂຸະພາບ/ການຄຸມ້ຄອງໂປຣແກຣມຂອງຣຖັບານ/ການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິ: ຖາ້ທາ່ນມກີານຄຸມ້ຄອງປະກນັສຂຸະ

ພາບ, Medicare, Medi-Cal, ບ ລິການສ  າລບັເດັກນອ້ຍຂອງຣຖັແຄລີຟ ເນັຍ, ຫືຼ ແຫລງ່ຈາ່ຍເງນິສ  າລບັໃບບິນນີ,້ ກະລນຸາ

ຕິດຕ ່ ຫາບ ລິການດາ້ນການເງນິຂອງຄນົເຈັບທ່ີ 855-398-1633. ຖາ້ເຫັນວາ່ເໝາະສມົ, ຫອ້ງການການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການ

ເງນິຂອງຄນົເຈັບ ຈະສ ົ່ງໃບບິນທ່ີມຢີູເ່ຫລ່ົານ ັນ້ສ  າລບັການດແູລຂອງພວກເຂົາ.      

 

ຖາ້ທາ່ນບ ່ ມກີານປະກນັໄພ ຫືຼ ການຄຸມ້ຄອງສຂຸະພາບ ໂດຍຜາ່ນໂປຣແກຣມຂອງຣຖັບານ ເຊ່ັນ: Medi-Cal ຫືຼ Medicare, 

ທາ່ນອາດຈະມສິີດໄດຮ້ບັການຊວ່ຍເຫລືອໂປຣແກຣມຂອງຣຖັບານ. ຫອ້ງການບ ລິການດາ້ນການເງນິຂອງຄນົເຈັບ ສາມາດເອົາ

ໃບສະໝກັໃຫທ້າ່ນ ແລະ ຊວ່ຍທາ່ນດ  າເນນີຂະບວນການສະໝກັ.   

 

ຖາ້ທາ່ນສາມາດໄດຮ້ບັການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິຈາກໂຮງໝ ທ່ີທາ່ນເຊື່ອວາ່ຄຸມ້ຄອງການບ ລິການທ່ີເປັນຫວົຂ ຂ້ອງ

ໃບບິນນີ,້ ກະລນຸາຕິດຕ ່ ຫາຫອ້ງການບ ລິການດາ້ນການເງນິຂອງຄນົເຈັບທ່ີ 855-398-1633. 

 

ການແລກປຽ່ນຜນົປະໂຫຍດດາ້ນສຂຸະພາບຂອງຣຖັແຄລີຟ ເນັຍ: ທາ່ນອາດຈະມສິີດໄດຮ້ບັການຄຸມ້ຄອງດແູລສຂຸະພາບພາຍໃຕ້

ແຄລີຟ ເນັຍທ່ີໄດຮ້ບັການຄຸມ້ຄອງ. ຕິດຕ ່ ຫາບ ລິການທລຸະກດິຂອງໂຮງໝ ສ  າລບັຂ ມ້ນູເພ່ີມເຕີມ ແລະ ການຊວ່ຍເຫລືອ ເພ່ືອ

ເບ່ິງວາ່ທາ່ນມຄີນຸສມົບດັໄດຮ້ບັການຄຸມ້ຄອງດແູລສຂຸະພາບ ໂດຍຜ່ານການຄຸມ້ຄອງຂອງຣຖັແຄລີຟ ເນັຍ.  

ຂ ມ້ນູຕິດຕ ່ : ການບ ລິການດາ້ນການເງນິຂອງຄນົເຈັບສາມາດຕອບຄ  າຖາມຂອງທາ່ນ ກຽ່ວກບັໃບບິນຂອງໂຮງໝ  ຫືຼ ຕອ້ງ

ການສະໝກັຂ ການຊວ່ຍເຫລືອດາ້ນການເງນິ ຫືຼ ໂປຣແກຣມຂອງຣຖັບານ. ເບີໂທລະສບັແມນ່ 855-398-1633. ຊ ົ່ວໂມງ

ເປີດບ ລິການທາງໂທລະສບັຂອງພວກເຮົາແມນ່ 8:00 ໂມງເຊ້ົາ ຫາ 5:00 ໂມງແລງ, ວນັຈນັ ຫາ ວນັສກຸ.     
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Exhibit G 
 

Sutter Health Affiliate Hospitals, Physical Address  
and Website Address for Financial Assistance  

 

Alta Bates Summit Medical Center  

Patient Access/Registration 

Ashby Campus 

2450 Ashby Avenue 
Berkeley, CA 94705 
510-204-4444 
 
Herrick Campus 

2001 Dwight Way 
Berkeley, CA 94704 
510-204-4444 
 
Summit Campus 

350 Hawthorne Avenue 
Oakland, CA 94609 
510-655-4000 
 
http://www.altabatessummit.org  

California Pacific Medical Center 

Patient Access/Registration 

California Campus 

3700 California Street 
San Francisco, CA 94118 
415-600-6000 
 
Pacific Campus 

2333 Buchanan Street 
San Francisco, CA 94115 
415-600-6000 
 
Davies Campus 

Castro and Duboce 
San Francisco, CA 94114 
415-600-6000 
 
St. Luke's Campus 

3555 Cesar Chavez St. 
San Francisco, CA 94110 
415-647-8600 
 
http://www.cpmc.org   

http://www.altabatessummit.org/
http://www.cpmc.org/
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Eden Medical Center 

Patient Access/Registration 

Eden Campus 

20103 Lake Chabot Road 
Castro Valley, CA 94546 
510-537-1234 
 
http://www.edenmedicalcenter.org  

Kahi Mohala, A Behavioral Healthcare System 

Patient Access/Registration 

91-2301 Fort Weaver Road 
Ewa Beach, HI 96706 
808-671-8511 
 
http://www.kahimohala.org  

Memorial Medical Center 

Patient Access/Registration 

1700 Coffee Road 
Modesto, CA 95355 
209-526-4500 
 
http://www.memorialmedicalcenter.org  

Memorial Hospital, Los Banos 

Patient Access/Registration 

520 I Street 
Los Banos, CA 93635 
209-826-0591 
 
http://www.memoriallosbanos.org  

Menlo Park Surgical Hospital 

Patient Access/Registration 

570 Willow Road 
Menlo Park, CA 94025 
650-324-8500 
 
http://www.pamf.org/mpsh  

http://www.edenmedicalcenter.org/
http://www.kahimohala.org/
http://www.memorialmedicalcenter.org/
http://www.memoriallosbanos.org/
http://www.pamf.org/mpsh
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Mills-Peninsula Health Services 

Patient Access/Registration 

1501 Trousdale Drive 
Burlingame, CA 94010 
(650) 696-5400 
 
http://www.mills-peninsula.org  

Novato Community Hospital 

Patient Access/Registration 

180 Rowland Way 
Novato, CA 94945 
415-897-3111 
 
http://www.novatocommunity.org    

Sutter Amador Hospital 

Patient Access/Registration 

200 Mission Blvd. 
Jackson, CA 95642 
209-223-7500 
 
http://www.sutteramador.org  

Sutter Auburn Faith Hospital 

Patient Access/Registration 

11815 Education Street 
Auburn, CA 95602 
530-888-4500 
 
http://www.sutterauburnfaith.org  

Sutter Coast Hospital 

Patient Access/Registration 

800 East Washington Blvd. 
Crescent City, CA 95531 
707-464-8511 
 
http://www.suttercoast.org  

http://www.mills-peninsula.org/
http://www.novatocommunity.org/
http://www.sutteramador.org/
http://www.sutterauburnfaith.org/
http://www.suttercoast.org/
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Sutter Davis Hospital 

Patient Access/Registration 

2000 Sutter Place  
(P.O. Box 1617) 
Davis, CA 95617 
530-756-6440 
 
http://www.sutterdavis.org  

Sutter Delta Medical Center 

Patient Access/Registration 

3901 Lone Tree Way 
Antioch, CA 94509 
925-779-7200 
 
http://www.sutterdelta.org  

Sutter Lakeside Hospital and Center for Health 

Patient Access/Registration 

5176 Hill Road East 
Lakeport, CA 95453 
707-262-5000 
 
http://www.sutterlakeside.org  

Sutter Maternity & Surgery Center of Santa Cruz 

Patient Access/Registration 

2900 Chanticleer Avenue 
Santa Cruz, CA 95065-1816 
831-477-2200 
 
http://www.suttersantacruz.org  

Sutter Medical Center, Sacramento 

Patient Access/Registration 

Sutter General Hospital 

2801 L Street 
Sacramento, CA 95816 
916-454-2222 
 

http://www.sutterdavis.org/
http://www.sutterdelta.org/
http://www.sutterlakeside.org/
http://www.suttersantacruz.org/
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Sutter Memorial Hospital 

5151 F Street 
Sacramento, CA 95819 
916-454-3333 
 
Sutter Center for Psychiatry 

7700 Folsom Blvd. 
Sacramento, CA 95826 
916-386-3000 
 
http://www.suttermedicalcenter.org  

Sutter Roseville Medical Center 

Patient Access/Registration 

One Medical Plaza 
Roseville, CA 95661 
916-781-1000 
 
http://www.sutterroseville.org  

Sutter Santa Rosa Regional Hospital 

Patient Access/Registration 

30 Mark West Springs Road 
Santa Rosa, CA 95403 
707-576-4000 
 
http://www.suttersantarosa.org  

Sutter Solano Medical Center 

Patient Access/Registration 

300 Hospital Drive 
Vallejo, CA 94589 
707-554-4444 
 
http://www.suttersolano.org  

Sutter Tracy Community Hospital 

Patient Access/Registration 

1420 N. Tracy Boulevard 
Tracy, CA 95376-3497 
209-835-1500 
 
http://www.suttertracy.org  

http://www.suttermedicalcenter.org/
http://www.sutterroseville.org/
http://www.suttersantarosa.org/
http://www.suttersolano.org/
http://www.suttertracy.org/
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