ວັນທີດັດແກ້ – 10.13.21

ບົດສະຫຼຸບກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນ
Sanford ມີໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານ

ການອະນຸໂລມຢ່າງສົມບູນສຳລັບຍອດ

ການເງິນຢ່າງກວ້າງຂວາງ.

ເງິນເຫຼືອຄ້າງຊໍາລະຄົນເຈັບ

ໂຮງໝໍ ແລະ

ຄລີນິກຂອງ Sanford ເຊິ່ງເອີ້ນລວມ

ຂອງພວກເຂົາ

ກັນວ່າ

ເຮືອນແມ່ນຢູ່ທີ່ ຫຼື ຕ່ຳກວ່າ

Sanford,

ໄດ້ສະເໜີການຊ່ວຍ

ຖ້າຫາກລາຍຮັບໃນຄົວ

ເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນສຳລັບການບໍ

225% ຂອງລະດັບຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະ

ລິການສຸກເສີນໃດໜຶ່ງ

ບານກາງ.

ແລະ

ສຳລັບບັນດາຄົນເຈັບທີ່ມີ

ການບໍລິການໃດໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມຈຳ

ລາຍຮັບທີ່ຈັດຢູ່ລະຫວ່າງ 226% ແລະ

ເປັນທາງການແພດທີ່ຖືກສະໜອງໃຫ້

375% ຂອງລະດັບຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະ

ແລະ

ບານກາງ,

ຖືກຮຽກເກັບເງິນຜ່ານການບໍລິ

ການທາງດ້ານການເງິນສຳລັບຄົນ
ເຈັບແບບລວມສູນຂອງພວກເຮົາ.

ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບການຫຼຸດ

ບາງສ່ວນຂອງຈຳນວນເງິນເຫຼືອຄ້າງຊຳ
ການ

ລະ.

ຍອດເງິນເຫຼືອຫຼັງຈາກການປັບ

ຊ່ວຍເຫຼືອນີ້

ປ່ຽນຈະບໍ່ຫຼາຍເກີນກວ່າຈຳນວນ

ເຊິ່ງແຕກຕ່າງກັນຕັ້ງແຕ່ການຫຼຸ

ເງິນທີ່ຮຽກເກັບໂດຍທົ່ວໄປທີ່

ດຈຳນວນຍອດເງິນເຫຼືອຄ້າງຊຳລະຈົນ

Sanford

ເຖິງການອະນຸໂລມຢ່າງສົມບູນ

ການບໍລິການ

ສຳລັບຍອດເງິນເຫຼືອຄ້າງຊຳລະ, ແມ່ນ

ເງິນທີ່ຄົນເຈັບຈະຕ້ອງຮັບຜິດ

ຖືກສະໜອງໃຫ້ແກ່ຄົນເຈັບທີ່ສະ

ຊອບທີ່ຈະຈ່າຍດ້ວຍຕົນເອງ.

ແດງເຖິງຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານການ

ກະລຸນາເບິ່ງ

ເງິນ.

“ຕາຕະລາງເວລາສ່ວນຫຼຸດຕາມລະດັບສຳລ

ຄົນເຈັບແມ່ນຖືກພິຈາລະນາວ່າມີ
ສິດໄດ້ຮັບພາຍໃຕ້ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອ
ທາງດ້ານການເງິນຂອງ

Sanford

ຖ້າ

ສຳລັບຂົງເຂດທີ່ໄດ້ສະໜອງ
ແລະ

ັບການຊ່ວຍເຫຼືອ”

ຈະເປັນຈຳນວນ

ໃນພາກພະໜວກ

I

ໃນນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກາ
ນເງິນ

ພວກເຂົາມີລາຍຮັບທັງໝົດໃນຄົວ
ເຮືອນຢູ່ທີ່ ຫຼື ຕ່ຳກວ່າ 375% ຂອງ
ລະດັບຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະບານກາງ.
ຄົນເຈັບຈະມີຄຸນສົມບັດເໝາະສົມໃນ

ກໍລະນີທີ່ມີການຍົກເວັ້ນທາງດ້ານ
ການເງິນ:

ຖ້າລາຍຮັບທັງໝົດໃນຄົວ

ເຮືອນຂອງທ່ານ

ວັນທີດັດແກ້ – 10.13.21
ເກີນເປີເຊັນສູງສຸດທີ່ 375% ຂອງລະ

ໜຶ່ງ

ດັບຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະບານກາງ,

ໝໍ

ແຕ່ທ່ານໄດ້ໃຫ້ເອກະສານເພີ່ມເຕີມ

Sanford. ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາສຳນັກງານບໍ

ເພື່ອຮອງຮັບຄວາມລຳບາກທີ່ອາການ

ລິການທາງດ້ານການເງິນສຳລັບຄົນເຈັບ

ທາງການແພດຂອງທ່ານໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດ

ຂອງພວກເຮົາທີ່

ຕໍ່ທ່ານ

ຄອບຄົວຂອງທ່ານ,

ທີ່ຢູ່ຂອງສະຖານທີ່ຕັ້ງຂອງໂຮງໝໍ

ຈະພິຈາລະນາພິເສດສຳລັບການ

ຫຼື ຄລີນິກ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມ

Sanford

ແລະ

ຫຼື

ຫຼື

ບ່ອນແຈ້ງເຂົ້າທີ່ໂຮງ
ຄລີນິກແຫ່ງໃດໜຶ່ງຂອງ

ສຳລັບ

877-629-2999

ຊ່ວຍເຫຼືອບົນພື້ນຖານຂອງແຕ່ລະ

ຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມເຕີມໃນການປະ

ກໍລະນີ.

ກອບຂໍ້ມູນໃສ່ໃບສະໝັກຂໍການຊ່ວຍ
ເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນ.

ວິທີການຮັບເອົາໃບສະໝັກ, ສຳເນົາຂອງ
ນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເງິນ
ຂອງພວກເຮົາ

ຫຼື

ບົດສະຫຼຸບກ່ຽວ

ກັບນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫຼືອທາງ
ດ້ານການເງິນຂອງພວກເຮົາ. ທ່ານສາມາດ

ໃບສະໝັກຂໍ

ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນ
ແມ່ນມີໃຫ້ເປັນພາສາອັງກິດ,

ພາສາສະ

ເປນ, ພາສາເຢຍລະມັນ, ພາສາຮິນດີ, ພາສາ
ຈີນ, ພາສາເກົາຫຼີ, ພາສາລາວ ແລະ ພາສາ
ຫວຽດນາມ.

ຮັບໃບສະໝັກ ຫຼື ສຳເນົາຂອງນະໂຍບາຍ

ການສະໝັກຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງ

ຂອງພວກເຮົາ ໂດຍການເຂົ້າໄປທີ່ເວັບໄຊ

ດ້ານການເງິນ ແລະ ເອກະສານທີ່ຈຳເປັນ.

ຂອງພວກເຮົາ

ຈະມີການດຳເນີນທຸກຄວາມພະຍາຍາມເພື

https://www.sanfordhealth.org/patientsvisitors/patient-information/financial-

່ອລະບຸຄົນເຈັບທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່

assistance-policy.

ໃບສະໝັກແມ່ນມີໃຫ້

ໂດຍການໄປທີ່ເວັບໄຊ
www.SanfordHealth.org
ຄົ້ນຫາຄຳສັບຫຼັກ:
ທາງການເງິນ.

ແລະ

ດຳເນີນການ

ການຊ່ວຍເຫຼືອ

ທ່ານຍັງສາມາດຕິດຕໍ່

ສຳນັກງານການບໍລິການທາງດ້ານການ
ເງິນສຳລັບຄົນເຈັບຂອງພວກເຮົາໄດ້
ທີ່ 877-629-2999. ເອກະສານເຫຼົ່ານີ້
ຍັງມີໃຫ້ທີ່ບ່ອນລົງທະບຽນໃດ

ວຍເຫຼືອໃຫ້ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້.
ເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາສຳລັ
ບການຊ່ວຍເຫຼືອ,

Sanford

ຕ້ອງໄດ້ຮັບໃບສະໝັກທີ່ມີຂໍ້ມູນ
ຄົບຖ້ວນ
ພ້ອມກັບສຳເນົາໃບຄ່າຈ້າງສອງສະບັບສຳ
ລັບຜູ້ມີລາຍຮັບຄົນໃດໜຶ່ງທີ່ປະ
ກອບສ່ວນໃນລາຍຮັບໃນຄົວເຮືອນ,
ສຳເນົາແບບສະແດງລາຍການອາກອນ
ສະບັບຫຼ້າສຸດ

1040

ວັນທີດັດແກ້ – 10.13.21
ໂດຍມີກຳນົດການທັງໝົດທີ່ມີຜົນນ

ອີງຕາມຖານຂໍ້ມູນສະຖິຕິຂອງລັດ.

ໍາໃຊ້

ແບບຈຳລອງນີ້ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນສະຖິຕິ

(ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ມີແບບສະແດງລາຍກາ

ຂອງລັດເພື່ອສ້າງ

ນອາກອນ,

ຕົວບົ່ງຊີ້ສຳລັບແນວ

ເອກະສານທົດແທນທີ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້

ໂນ້ມທີ່ຈະຊໍາລະ ແລະ ລາຍຮັບໂດຍປະມານ

ແມ່ນໜັງສືມອບເງິນປະກັນສັງຄົມ

ເມື່ອທຽບໃສ່ລະດັບຄວາມທຸກ

ແລະ/ຫຼື

ຍາກແຫ່ງຊາດຂອງລັດຖະບານກາງ.

ຫຼັກຖານທີ່ບໍ່ມີການຍື່ນຈາກ IRS.)

ແບບຈຳລອງທີ່ຄາດເດົານີ້ສາມາດ

ຫຼື

ຖືກນໍາ

ຫຼັກຖານອື່ນໆກ່ຽວກັບລາຍຮັບໃນຄົວ

ໃຊ້ເພີ່ມເຕີມຈາກຂະບວນການສະໝັກສຳ

ເຮືອນ.

ລັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນ

Sanford

ອາດຍັງຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີການປະເມີນຄ່າຊັ

ຫຼື ຂະບວນການແບບດຽວກັນອາດຖືກນໍາ

ບສິນ

ໃຊ້ຢ່າງສົມບູນ.

ຫຼື

ໃບລາຍງານການປະເມີນອາກອນຊັບສິນ
ຖ້າມີ.

ການແຈ້ງເຕືອນກ່ຽວ
ກັບຄວາມພ້ອມໃຫ້ບໍລິການຂອງໂຄງການ
ຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນຂອງພວກ

ການອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຊ່ວຍເຫຼືອທາງ

ເຮົາ.

ດ້ານການເງິນ ໂດຍບໍ່ມີໃບສະໝັກ ຫຼື

ຈະມີການດຳເນີນທຸກຄວາມພະຍາຍາມເພື

ໃບສະໝັກທີ່ຄົບຖ້ວນ.

່ອລະບຸຄົນເຈັບທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່

Sanford Health

ອາດນໍາໃຊ້ຜູ້ຂາຍບຸກຄົນທີ່ສາມ

ວຍເຫຼືອໃຫ້ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້.

ເພື່ອດຳເນີນການກວດສອບຂໍ້ມູນຂອງ

Sanford

ຄົນເຈັບຢ່າງເປັນລະບົບ

ຂວາງຜ່ານ (1) ປ້າຍປະກາດຢູ່ທີ່ພື້ນ

ເພື່ອຄາດ

ຈະເຜີຍແຜ່ໂຄງການຢ່າງກວ້າງ

ເດົາຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານການເງິນສຳ

ທີ່ລົງທະບຽນໃນໂຮງໝໍ ແລະ ຄລີນິກ

ລັບການຊ່ວຍເຫຼືອພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍການ

ຂອງພວກເຮົາ, (2) ນະໂຍບາຍ, ບົດສະຫຼຸບ

ຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນຂອງ

ແລະ

Sanford.

ການກວດສອບຄັ້ງນີ້ນໍາໃຊ້

ແບບຈຳລອງການດູແລເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບ
ທີ່ເປັນທີ່ຮັບຮູ້ໃນອຸດສາຫະກຳ ໂດຍ

ໃບສະໝັກມີໃຫ້ຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງ

Sanford,

(3)

ໃບລາຍງານການຮຽກເກັບເງິນຄົນເຈັບ, (4)
ໃບປິວ

ແລະ

ເນື້ອຫາຂໍ້ມູນອື່ນໆ

ທີ່ສະໜອງໃຫ້ແກ່ຄົນເຈັບ ແລະ ຄອບ

ວັນທີດັດແກ້ – 10.13.21
ຄົວ

ແລະ

(5)

ຜູ້ໃຫ້ບໍລິ

ການຮ້ອງຟ້ອງດຳເນີນຄະດີ

ຫຼື

ການ

ການດູແລເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບ ແລະ ພະນັກ

ຍຶດຊັບສິນ,

ກ່ອນທີ່ຈະດຳເນີນຄວາມ

ງານທີ່ລະບຸຄົນເຈັບທີ່ອາດມີຄວາມ

ພະຍາ

ຕ້ອງການທາງດ້ານການເງິນ.

ຍາມທີ່ສົມເຫດສົມຜົນເພື່ອຕັດສິ
ນວ່າບຸກຄົນຜູ້ທີ່ມີບັນຊີຄ້າງຊຳ

ການບໍລິການທີ່ໄດ້ຮັບຄຸ້ມຄອງໂດຍ
ການສະໝັກຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານ
ການເງິນ.

ໃບສະໝັກຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອ

ທາງດ້ານການເງິນທີ່
ໄດ້ຜ່ານການຮອງຮັບຈະຄຸ້ມຄອງຄ່າໃຊ້
ຈ່າຍສຳລັບການດູແລເບິ່ງແຍງສຸກ
ເສີນ ແລະ ການດູແລເບິ່ງແຍງທີ່ມີ
ຄວາມຈຳເປັນທາງດ້ານການແພດທີ່ຖືກ
ສະໜອງໃຫ້ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ບໍລິ
ການຂອງ Sanford ແລະ ຖືກຮຽກເກັບເງິນ
ຜ່ານການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນສຳ
ລັບຄົນເຈັບແບບລວມສູນຂອງພວກເຮົາ.
Sanford
ອາດພິຈາລະນາຄ່າທຳນຽມສຳລັບການບໍລິ
ການທີ່ສະໜອງໃຫ້
ຫຼັງຈາກວັນທີຮອງຮັບຂອງພວກເຮົາ
ເປັນເວລາຈົນເຖິງຫົກເດືອນ
ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ໃ
ບສະໝັກໃໝ່.

ກິດຈະກຳການຮຽກເກັບໜີ້ທີ່ພິເສດ:
Sanford ຈະບໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກຳ
ການຮຽກເກັບໜີ້ທີ່ພິເສດ,

ເຊັ່ນ:

ລະຈະມີສິດສຳລັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງ
ດ້ານການເງິນ ຫຼື ບໍ່.

