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ສະຫງວນລິຂະສິດ© Sanford  

ນະໂຍບາຍນີ້ຖືກສະຫງວນລິຂະສິດໂດຍ Sanford. ມັນຖືກປົກປ້ອງໂດຍກົດໝາຍ

ວ່າດ້ວຍການສະຫງວນລິຂະສິດ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ. ໃຊ້ສຳ

ລັບພາຍໃນເທົ່ານັ້ນ.  ທ່ານບໍ່ສາມາດຖອດແບບ, ຈັດຈຳໜ່າຍໃໝ່ ຫຼື ຈັດ

ຂໍ້ມູນໃໝ່ຈາກນະໂຍບາຍນີ້ໄດ້ໂດຍບໍ່ມີການສະແດງການຍິນຍອມເຫັນດີ

ທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກ Sanford. 

 
ຂອບເຂດ: ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ສະຖານທີ່ບໍລິການຂອງ Sanford ທັງໝົດ   

 

ຈຸດປະສົງ: 

Sanford ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະໃຫ້ການດູແລເບິ່ງແຍງສຸກເສີນ ແລະ ທີ່ມີຈຳ

ເປັນທາງການແພດແກ່ຄົນເຈັບທຸກຄົນໂດຍບໍ່ມີການຄຳນຶງເຖິງເຊື້ອຊາດ, ສາ

ສະໜາ, ເພດ, ຊາດກຳເນີດ, ຄວາມພິການ, ອາຍຸ ຫຼື ຄວາມສາມາດໃນການຈ່າຍ. ນະໂຍບາຍ

ນີ້ກຳນົດນະໂຍບາຍ ແລະ ວິທີການໄວ້ເພື່ອສະເໜີ ແລະ ສະໜອງໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍ

ເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນແກ່ຄົນເຈັບທີ່ມີຄຸນສົມບັດເໝາະສົມທຸກ

ຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການດູແລເບິ່ງແຍງສຸກເສີນ ແລະ ທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນທາງການແພດ

ຢູ່ທີ່ໂຮງໝໍ ແລະ ຄຼີນິກຂອງ Sanford. 

 

ນະໂຍບາຍ: 

ຄົນເຈັບທີ່ໄດ້ຮັບການດູແລເບິ່ງແຍງສຸກເສີນ ຫຼື ທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນທາງ

ການແພດ ແລະ ການບໍລິການຢູ່ທີ່ Sanford ມີໂອກາດສະໝັກຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ

ທາງດ້ານການເງິນ. ສຳລັບຄົນເຈັບຜູ້ທີ່ຕອບສະໜອງເກນການມີສິດທິໄດ້ຮັບ

ທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນນະໂຍບາຍນີ້, Sanford ຈະສະເໜີການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງ

ດ້ານການເງິນທີ່ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານການເງິນຂອງເຂົາ

ເຈົ້າສຳລັບການຊຳລະຄ່າການບໍລິການເຫຼົ່ານີ້. 

 

ນິຍາມ: 

ສຳລັບຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍນີ້, ນິຍາມຕໍ່ໄປນີ້ກ່ຽວກັບ: 

 

ການດູແລເບິ່ງແຍງ ແລະ ການບໍລິການສຸກເສີນ: ບຸກຄົນຜູ້ທີ່ເຂົ້າ

ໄປທີ່ພະແນກສຸກເສີນຂອງ Sanford ໃດໜຶ່ງທີ່ກຳລັງຊອກຫາການດູແລເບິ່ງແຍງ

ສຸກເສີນຈະໄດ້ຮັບການກວດສອບທາງການແພດໂດຍບຸກຄົນທາງການແພດທີ່ມີຄຸນ

ສົມບັດເໝາະສົມເພື່ອກຳນົດວ່າມີເງື່ອນໄຂທາງການແພດສຸກເສີນຫຼືບໍ່. 

ເງື່ອນໄຂທາງການແພດສຸກເສີນເປັນອາການທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນ, ລວມ

ທັງອາການເຈັບປວດຢ່າງຮຸນແຮງ, ຄວາມວຸ້ນວາຍກ່ຽວກັບຈິດ ແລະ/ຫຼື ອາການຂອງ

ການເສບສານເສບສິດ, ທີ່ບໍ່ມີການຮັກສາທາງການແພດໂດຍທັນທີອາດເຮັດໃຫ້

ເກີດມີບັນຫາຕໍ່ອະໄວຍະວະຢ່າງຮ້າຍແຮງ ຫຼື ການເຮັດໃຫ້ເສື່ອມໂຊມຕໍ່ກັບ

ອະໄວຍະວະ ຫຼື ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຮ່າງກາຍ, ຫຼື ເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງຕໍ່ກັບ

ສຸຂະພາບຂອງບຸກຄົນ ຫຼື ເດັກທີ່ຍັງຢູ່ໃນທ້ອງແມ່. ກ່ຽວກັບແມ່ຍິງຖືພາ

ທີ່ມີການຕິດພະຍາດ, ເງື່ອນໄຂທາງການແພດສຸກເສີນຍັງລວມເອົາສະຖານະການ
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ສະຫງວນລິຂະສິດ© Sanford 

ນະໂຍບາຍນີ້ຖືກສະຫງວນລິຂະສິດໂດຍ Sanford. ມັນຖືກປົກປ້ອງໂດຍກົດໝາຍ

ວ່າດ້ວຍການສະຫງວນລິຂະສິດ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ. ໃຊ້ສຳ

ລັບພາຍໃນເທົ່ານັ້ນ.  ທ່ານບໍ່ສາມາດຖອດແບບ, ຈັດຈຳໜ່າຍໃໝ່ ຫຼື ຈັດ

ຂໍ້ມູນໃໝ່ຈາກນະໂຍບາຍນີ້ໄດ້ໂດຍບໍ່ມີການສະແດງການຍິນຍອມເຫັນດີ

ທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກ Sanford. 

ບ່ອນທີ່ບໍ່ມີເວລາພຽງພໍໃນການໂອນຍ້າຍແມ່ຍິງຢ່າງປອດໄພກ່ອນທີ່ຈະນຳ

ສົ່ງ, ຫຼື ການໂອນຍ້າຍອາດຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດໄພຄຸກຄາມຕໍ່ກັບບຸກຄົນ ຫຼື 

ລູກທີ່ຢູ່ໃນທ້ອງຂອງລາວ. (ເບິ່ງນະໂຍບາຍ C-855 ຂອງ Sanford, ມາດຕະຖານຂອງການ

ດຳເນີນການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະຕິບັດຕາມລະບຽບຂອງ EMTALA(. 

 

ການດູແລເບິ່ງແຍງ ແລະ ການບໍລິການທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນທາງການແພດ: ການດູແລ

ເບິ່ງແຍງ ແລະ ການບໍລິການທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນທາງການແພດລວມເອົາວິທີການ 

ແລະ ການປິ່ນປົວທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນເພື່ອວິນິດໄສ ແລະ ສະໜອງໃຫ້ການປິ່ນ

ປົ່ວທີ່ຊ່ວຍປົວພະຍາດ ຫຼື ຊ່ວຍບັນເທົາອາການສຳລັບເງື່ອນໄຂທາງຮ່າງກາຍ 

ຫຼື ທາງຈິດໃຈໂດຍອີງຕາມມາດຕະຖານຂອງການດູແລເບິ່ງແຍງດ້ານສຸຂະພາບທີ່

ໄດ້ຖືກຍອມຮັບຢ່າງມືອາຊີບ.  

 

ສິ່ງທີ່ບໍ່ຖືກຄຸ້ມຄອງໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນ: ຄຳວ່າ “ມີ

ຄວາມຈຳເປັນທາງການແພດ” ບໍ່ ລວມເອົາ ຍົກຕົວຢ່າງ ວິທີການທີ່ໃຊ້ໃນການ

ເສີມສວຍ, ການຄວບຄຸມການເກີດ ຫຼື ການປະຕິບັດຕໍ່ກັບຄວາມສາມາດມີລູກ

ໄດ້, ວິທີການຜ່າຕັດກະເພາະອາຫານເພື່ອຊ່ວຍຫຼຸດນ້ຳໜັກ, ການບໍລິການ

ປິ່ນປົວແຂ້ວທີ່ບໍ່ສຸກເສີນ, ການດູແລເບິ່ງແຍງແບບທົດລອງ ຫຼື ບໍ່

ແມ່ນແບບດັ້ງເດີມ, ການທົດສອບ, ຫຼື ການປິ່ນປົວ, ເຄື່ອງຊ່ວຍຟັງ, ແລະ 

ການບໍລິການຍ່ອຍ ເຊັ່ນວ່າ ຮ້າຍຂາຍຢາ, ຮ້ານຄ້າໃຫ້ບໍລິການກ່ຽວກັບສາຍຕາ, 

ຫຼື ອຸປະກອນທາງການແພດທີ່ທົນທານ ຫຼື ປະຈຳບ້ານ. ສຳລັບຈຸດປະສົງຂອງນະ

ໂຍບາຍນີ້, Sanford ສະຫງວນສິດທິໃນການກຳນົດວ່າການດູແລເບິ່ງແຍງ ແລະ ການ

ບໍລິການຕອບສະໜອງນິຍາມ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງຄຳວ່າ “ມີຄວາມຈຳເປັນທາງການ

ແພດ” ສຳລັບຈຸດປະສົງຂອງການມີສິດທິດສຳລັບການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງ

ດ້ານການເງິນຕາມພື້ນຖານໃນແຕ່ລະກໍລະນີຫຼືບໍ່. 

 

ການບໍລິການທີ່ໄດ້ຮັບຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດູແລເບິ່ງແຍງທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກ

ຈ້າງໂດຍ Sanford (ເຊັ່ນວ່າ ຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງການແພດຂອງເອກະຊົນ ແລະ/ຫຼື ບໍ່

ແມ່ນ Sanford ແລະ ທ່ານໝໍ, ລົດໂຮງໝໍທີ່ບໍ່ແມ່ນ FM, ແລະອື່ນໆ.) ຄົນເຈັບ

ຖືກສົ່ງເສີມໃຫ້ຕິດຕໍ່ຫາຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເຫຼົ່ານີ້ໂດຍກົງ ເພື່ອສອບ

ຖາມກ່ຽວກັບການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ມີໃຫ້ໃດໜຶ່ງ ແລະ ເພື່ອເຮັດການ

ຕົກລົງການຊຳລະເງິນ.  (ເບິ່ງພາກຄັດຕິດ II ສຳລັບລາຍຊື່ທີ່ຄົບຖ້ວນຂອງ

ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ບໍ່ຖືກຄຸ້ມຄອງພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍນີ້.) 

 

ເກນການມີສິດທິໄດ້ຮັບສຳລັບການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນ: ຕາມ

ການກຳນົດຂອງ Sanford ວ່າການດູແລເບິ່ງແຍງ ແລະ ການບໍລິການຂອງຄົນເຈັບ

ຕ້ອງຕອບສະໜອງທັງນິຍາມຂອງຄຳວ່າ “ການດູແລເບິ່ງແຍງ ແລະ ການບໍລິການສຸກ

ເສີນ” ຫຼື “ການດູແລເບິ່ງແຍງ ແລະ ການບໍລິການທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນທາງການ

ແພດ” ທີ່ຄົນເຈັບ (ບໍ່ວ່າຈະບໍ່ຖືກຮັບປະກັນ ຫຼື ຖືກຮັບປະກັນໂດຍບຸກ
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ສະຫງວນລິຂະສິດ© Sanford 

ນະໂຍບາຍນີ້ຖືກສະຫງວນລິຂະສິດໂດຍ Sanford. ມັນຖືກປົກປ້ອງໂດຍກົດໝາຍ

ວ່າດ້ວຍການສະຫງວນລິຂະສິດ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ. ໃຊ້ສຳ

ລັບພາຍໃນເທົ່ານັ້ນ.  ທ່ານບໍ່ສາມາດຖອດແບບ, ຈັດຈຳໜ່າຍໃໝ່ ຫຼື ຈັດ

ຂໍ້ມູນໃໝ່ຈາກນະໂຍບາຍນີ້ໄດ້ໂດຍບໍ່ມີການສະແດງການຍິນຍອມເຫັນດີ

ທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກ Sanford. 

ຄົນທີສາມກໍຕາມ) ມີສິດທິໄດ້ຮັບການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນ

ເຕັມສ່ວນ ຫຼື ບາງສ່ວນຕາມເກນຕໍ່ໄປນີ້: 

1. ຄົນເຈັບ (ຫຼື ຜູ້ຮັບປະກັນຂອງຄົນເຈັບ) ທີ່ມີລາຍຮັບຂອງຄົວເຮືອນຢູ່

ທີ່ 225% ລົງມາຂອງລະດັບຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະບານກາງ )FPL( ມີສິດທິໄດ້

ຮັບສຳລັບການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນແບບເຕັມສ່ວນ. 

2. ຄົນເຈັບ (ຫຼື ຜູ້ຮັບປະກັນຂອງຄົນເຈັບ) ທີ່ມີລາຍຮັບຂອງຄົວເຮືອນຢູ່

ລະຫວ່າງ 226% ແລະ 375% ຂອງ FPL ມີສິດທິໄດ້ຮັບສຳລັບການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍ

ເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນເປັນບາງສ່ວນຕາມການປັບປ່ຽນມາດຕາສ່ວນ.  (ເບິ່ງ

ພາກຄັດຕິດ I ສຳລັບລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການປັບປ່ຽນແຜນການກຳນົດຄ່າທຳ

ນຽມ.) 

3. ການມີສິດທິໄດ້ຮັບສຳລັບການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນແບບ

ເຕັມສ່ວນ ຫຼື ບາງສ່ວນແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບການປະກອບໃບສະໝັກຂໍຄວາມ

ຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ການສົ່ງເອກະສານຄົບພຽງພໍທີ່ Sanford 

ຮ້ອງຂໍເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານການເງິນ. ກໍລະນີທີ່

ມີການຍົກເວັ້ນສາມາດສົ່ງຜົນສະທ້ອນຕໍ່ການມີສິດທິໄດ້ຮັບຂອງຄົນເ

ຈັບ (ຫຼື ຂອງຜູ້ຮັບປະກັນ) ສຳລັບການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການ

ເງິນ ແລະ ສາມາດຖືກພິຈາລະນາຕາມພື້ນຖານໃນແຕ່ລະກໍລະນີ. ກໍລະນີເຫຼົ່າ

ນີ້ລວມມີ, ແຕ່ວ່າບໍ່ມີຂີດຈຳກັດສະເພາະ: 

 ສະຖານະການຈ້າງງານ 

 ຈຳນວນໜີ້ສິນທັງໝົດ (ທາງການແພດ ແລະ ບໍ່ແມ່ນທາງການແພດ) 

 ຊັບສິນ (ທີ່ສາມາດແລກປ່ຽນເປັນເງິນສົດໄດ້ ແລະ ບໍ່ສາມາດແລກ

ປ່ຽນເປັນເງິນສົດໄດ້) ຫຼາຍກວ່າໜີ້ສິນ 

 ຄວາມເຈັບປ່ວຍທີ່ເຮັດໃຫ້ເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍ 

 ລາຍຈ່າຍລາຍເດືອນທັງໝົດ 

4. ຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນມິນນີໂຊຕາທີ່ໄດ້ຮັບການດູແລເບິ່ງແຍງ ແລະ ການບໍລິການ

ສຸກເສີນ ແລະ ມີຄວາມຈຳເປັນທາງການແພດຢູ່ທີ່ສະຖານທີ່ບໍລິການຂອງໂຮງ

ໝໍຂອງມິນນີໂຊຕາຂອງ Sanford ຍັງມີສິດທິສະໝັກຂໍເອົາສ່ວນຫຼຸດລາ

ຄາພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍສຳລັບໂຄງການຫຼຸດລາຄາຂອງມິນນີໂຊຕາ. (ເບິ່ງໂຄງ

ການຫຼຸດລາຄາຂອງມິນນີໂຊຕາ – ນະໂຍບາຍການປະກອບທຸລະກິດ) 

 

ວິທີການ: 

ການມີການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນ  

1. Sanford ໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມພໍສົມຄວນໃນການແຈ້ງໃຫ້ຄົນເຈັບທຸກຄົນ 

ແລະ ສາທາລະນະຮັບຮູ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນກ່ຽວກັບການມີການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍ

ເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນ, ລວມທັງວິທີການຕິດຕໍ່ຕໍ່ໄປນີ້: 
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ສະຫງວນລິຂະສິດ© Sanford 

ນະໂຍບາຍນີ້ຖືກສະຫງວນລິຂະສິດໂດຍ Sanford. ມັນຖືກປົກປ້ອງໂດຍກົດໝາຍ

ວ່າດ້ວຍການສະຫງວນລິຂະສິດ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ. ໃຊ້ສຳ

ລັບພາຍໃນເທົ່ານັ້ນ.  ທ່ານບໍ່ສາມາດຖອດແບບ, ຈັດຈຳໜ່າຍໃໝ່ ຫຼື ຈັດ

ຂໍ້ມູນໃໝ່ຈາກນະໂຍບາຍນີ້ໄດ້ໂດຍບໍ່ມີການສະແດງການຍິນຍອມເຫັນດີ

ທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກ Sanford. 

 ການຕິດປ້າຍປະກາດໃນພື້ນທີ່ລົງທະບຽນຂອງຄົນເຈັບທັງໝົດ 

ແລະ ໃນພື້ນທີ່ຂອງສະຖານທີ່ບໍລິການສາທາລະນະອື່ນໆ. 

 ຈັດໃຫ້ມີນະໂຍບາຍການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນ, ບົດ

ສະຫຼຸບທີ່ໃຊ້ຖ້ອຍຄຳເຂົ້າໃຈງ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍ

ເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ໃບສະໝັກຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານ

ການເງິນຢູ່ທີ່ພະແນກການລົງທະບຽບ. 

 ຕິດປະກາດກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນ, ລວມທັງບົດສະຫຼຸບທີ່ໃຊ້ຖ້ອຍ

ຄຳເຂົ້າໃຈງ່າຍກ່ຽວກັບການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນ, 

ນະໂຍບາຍການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ໃບສະໝັກຂໍ

ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນໃນເວັບໄຊ Sanfordhealth.org. 

 ການສະໜອງໃຫ້ການແຈ້ງເຕືອນທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນໃນຄຳຖະແຫຼງ

ການກ່ຽວກັບການຮຽກເກັບເງິນຂອງຄົນເຈັບກ່ຽວກັບການມີການໃຫ້

ຄວາມຊ່ວວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບວິທີການ

ສະໝັກຂໍ. 

 ການເວົ້າເຖິງການມີການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນໃນເວ

ລາປືກສາຫາລືກ່ຽວກັບໃບເກັບເງິນຜ່ານທາງໂທລະສັບກັບຄົນເຈັບ 

ຫຼື ຜູ້ຮັບປະກັນ. 

 ການສະໜອງໃຫ້ການແຈ້ງເຕືອນທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນໃນໃບໂຄສະນາ

ສິນຄ້າ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນໆທີ່ຖືກສະໜອງໃຫ້ແກ່ຄົນເຈັບເມື່ອ

ເຂົ້າມາ ຫຼື ອອກໄປ. 

 ການສະໜອງໃຫ້ຂໍ້ມູນແກ່ໜ່ວຍງານໃຫ້ບໍລິການສັງຄົມປະຈຳ

ທ້ອງຖິ່ນ. 

2. Sanford ໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມພໍສົມຄວນເພື່ອຊ່ວຍເອົາຊະນະອຸປະສັກທາງດ້ານ

ພາສາ ຫຼື ຄວາມພິການໃດໜຶ່ງທີ່ສາມາດໃຊ້ເປັນສິ່ງກີດຂວາງຕໍ່ການ

ແຈ້ງໃຫ້ຄົນເຈັບ ແລະ ຜູ້ຮັບປະກັນຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບການມີການໃຫ້ຄວາມ

ຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນ, ລວມທັງ: 
 ປ້າຍໂຄສະນາຫຼາກຫຼາຍພາສາເປັນພາສາອັງກິດ ແລະ ເປັນພາສາອື່ນໆໃດ

ໜຶ່ງທີ່ລວມກັນເປັນພາສາຫຼັກຢ່າງໜ້ອຍ 5% ຫຼື ເກນຂອງປະຊາ

ຊົນຈຳນວນ 1000 ຄົນໃນຊຸມຊົມບ່ອນທີ່ສະຖານທີ່ລິການຖືກຕັ້ງ

ຢູ່. 

 ຂໍ້ມູນຫຼາກຫຼາຍພາສາໃນເວັບໄຊ Sanfordhealth.org ເປັນພາສາອັງກິດ 

ແລະ ເປັນພາສາອື່ນໆໃດໜຶ່ງທີ່ລວມກັນເປັນພາສາຫຼັກຢ່າງໜ້ອຍ 

5% ຫຼື ເກນຂອງປະຊາຊົນຈຳນວນ 1000 ຄົນໃນຊຸມຊົມທ້ອງຖິ່ນບ່ອນ

ທີ່ສະຖານທີ່ບໍລິການຂອງ Sanford ຖືກຕັ້ງຢູ່. 

http://sanfordhealth.org/
http://sanfordhealth.org/


Financial Assistance - Enterprise     ໜ້າທີ 5 ຂອງ 13 

 

 

ສະຫງວນລິຂະສິດ© Sanford 

ນະໂຍບາຍນີ້ຖືກສະຫງວນລິຂະສິດໂດຍ Sanford. ມັນຖືກປົກປ້ອງໂດຍກົດໝາຍ

ວ່າດ້ວຍການສະຫງວນລິຂະສິດ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ. ໃຊ້ສຳ

ລັບພາຍໃນເທົ່ານັ້ນ.  ທ່ານບໍ່ສາມາດຖອດແບບ, ຈັດຈຳໜ່າຍໃໝ່ ຫຼື ຈັດ

ຂໍ້ມູນໃໝ່ຈາກນະໂຍບາຍນີ້ໄດ້ໂດຍບໍ່ມີການສະແດງການຍິນຍອມເຫັນດີ

ທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກ Sanford. 

 ການສະໜອງໃຫ້ນາຍພາສາຕາມຄຳຮ້ອງຂໍຂອງຄົນເຈັບ ຫຼື ຜູ້ຮັບປະ

ກັນຂອງຄົນເຈັບເພື່ອຕອບສະໜອງທັງຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານພາສາ 

ຫຼື ຄວາມພິການ. 

3. ນະໂຍບາຍການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນຂອງ Sanford, ໃບສະໝັກ

ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນ, ແລະ ບົດສະຫຼຸບທີ່ໃຊ້ຖ້ອຍຄຳ

ເຂົ້າໃຈງ່າຍແມ່ນມີໃຫ້ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ, ເປັນພາອັງກິດ (ຫຼື ເປັນພາສາ

ອື່ນໆໃດໜຶ່ງທີ່ລວມກັນເປັນພາສາຫຼັກຢ່າງໜ້ອຍ 5% ຫຼື ເກນຂອງປະ

ຊາຊົນຈຳນວນ 1000 ຄົນໃນຊຸມຊົມບ່ອນທີ່ສະຖານທີ່ບໍລິການຂອງ 

Sanford ຖືກຕັ້ງຢູ່). ບຸກຄົນສາມາດຮັບເອົາເອກະສານເຫຼົ່ານີ້ຜ່ານ

ທາງວິທີການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: 
 ສຳເນົາສະບັບເຈ້ຍສາມາດຖືກສະໜອງໃຫ້ດ້ວຍຕົນເອງ ຫຼື ສາມາດ

ຖືກສົ່ງທາງໄປສະນີໃຫ້ແກ່ຄົນເຈັບຕາມຄຳຮ້ອງຂໍ. 

 ສຳເນົາສະບັບເຈ້ຍສາມາດຖືກເຂົ້າເຖິງ, ຖືກດາວໂຫຼດ, ແລະ ຖືກອັດ

ພິມອອກມາຈາກເວັບໄຊ )Sanfordhealth.org(. 

4. ເມື່ອ Sanford ໄດ້ສະໜອງໃຫ້ການບໍລິການສຸກເສີນ ຫຼື ທີ່ມີຄວາມຈຳ

ເປັນທາງການແພດແລ້ວ, ຄົນເຈັບ ຫຼື ຜູ້ຮັບປະກັນສາມາດສົ່ງໃບສະໝັກຂໍ

ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນໄດ້. ສິດທິໃນການສະໝັກຂໍເອົາການພິ

ຈາລະນາກ່ຽວກັບການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນເລີ່ມຕົ້ນ

ຂຶ້ນໃນວັນທີໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ຂະຫຍາຍເວລາຈົນເຖິງ 240 ມື້ ຫຼັງຈາກຄຳ

ຖະແຫຼງການກ່ຽວກັບການຮຽກເກັບເງິນສະບັບທຳອິດຖືກສົ່ງໄປຍັງຄົນເຈັບ 

ຫຼື ຜູ້ຮັບປະກັນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄົນເຈັບ ແລະ ຜູ້ຮັບປະກັນກໍຖືກ

ສົ່ງເສີມໃຫ້ສົ່ງໃບສະໝັກຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນຂອງເຂົາ

ເຈົ້າໃຫ້ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້. 

5. Sanford ສະໜອງໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການປະກອບໃບສະໝັກຂໍຄວາມຊ່ວຍ

ເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນແກ່ຄົນເຈັບຄົນໃດຄົນໜຶ່ງທີ່ຕ້ອງການ ຫຼື 

ຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ.  ຄົນເຈັບ (ຫຼື ຜູ້ຮັບປະກັນຂອງຄົນເຈັບ) ສາ

ມາດຕິດຕໍ່ຝ່າຍບໍລິການທາງດ້ານການເງິນສຳລັບຄົນເຈັບຂອງ Sanford ໄດ້

ທີ່ 877.629.2999 ເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອນີ້.  ຄົນເຈັບຍັງສາມາດເຂົ້າ

ໄປທີ່ພະແນກການລົງທະບຽບ ຫຼື ສະຖານທີ່ຮັບສະໝັກໃດໜຶ່ງ ແລ້ວເຂົາ

ເຈົ້າຈະຖືກນຳໄປຍັງສະຖານທີ່ທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດສຳລັບຄົນໃດຄົນໜຶ່ງ

ເພື່ອຊ່ວຍໃນການປະກອບໃບສະໝັກຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນ.   

 

ການດຳເນີນການສະໝັກຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນ  

1. ຄົນເຈັບ (ຫຼື ຜູ້ຮັບປະກັນຂອງຄົນເຈັບ) ທີ່ກຳລັງຊອກຫາການໃຫ້ຄວາມ

ຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໄປນີ້: 

http://sanfordhealth.org/


Financial Assistance - Enterprise     ໜ້າທີ 6 ຂອງ 13 

 

 

ສະຫງວນລິຂະສິດ© Sanford 

ນະໂຍບາຍນີ້ຖືກສະຫງວນລິຂະສິດໂດຍ Sanford. ມັນຖືກປົກປ້ອງໂດຍກົດໝາຍ

ວ່າດ້ວຍການສະຫງວນລິຂະສິດ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ. ໃຊ້ສຳ

ລັບພາຍໃນເທົ່ານັ້ນ.  ທ່ານບໍ່ສາມາດຖອດແບບ, ຈັດຈຳໜ່າຍໃໝ່ ຫຼື ຈັດ

ຂໍ້ມູນໃໝ່ຈາກນະໂຍບາຍນີ້ໄດ້ໂດຍບໍ່ມີການສະແດງການຍິນຍອມເຫັນດີ

ທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກ Sanford. 

 ປະກອບ, ລົງລາຍເຊັນ, ແລະ ສົ່ງໃບສະໝັກຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານ

ການເງິນ. 

 ສົ່ງເອກະສານໃຫ້ຄົບພຽງພໍເພື່ອພິສູດໃຫ້ເຫັນຄວາມຕ້ອງການທາງ

ດ້ານການເງິນ, ລວມທັງເອກະສານ ເຊັ່ນວ່າ ໃບແຈ້ງລາຍຮັບເພື່ອເສຍພາ

ສີ IRS ທີ່ຍື່ນຫຼ້າສຸດ, ສົ້ນໃບຮັບເງິນເດືອນສອງເດືອນຫຼ້າສຸດ, 

ແລະ ຄຳຖະແຫຼງການກ່ຽວກັບຄ່າພາສີຊັບສິນສຳລັບຊັບສິນທີ່ເປັນ

ຂອງເຈົ້າຂອງແທ້ຈິງ. 

 ຕອບສະໜອງຕໍ່ການຕິດຕາມບັນຫາ ແລະ ຄຳຮ້ອງຂໍຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ 

ເພື່ອໃຫ້ Sanfordສາມາດປະເມີນການມີສິດທິໄດ້ຮັບສຳລັບການໃຫ້

ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ທັນເວລາ. 

 ແກ້ໄຂ ແລະ ຈັດການກັບບັນຫາທີ່ຍັງຄ້າງຄາໃດໜຶ່ງໃຫ້ສຳເລັດຮ່ວມ

ກັບຜູ້ຮັບປະກັນໄພ ແລະ ຜູ້ຈ່າຍເງິນຂອງບຸກຄົນທີສາມທີ່ມີ

ຄວາມເໝາະສົມ ເພື່ອໃຫ້ Sanford ສາມາດດຳເນີນກັບການດຳເນີນການ

ສະໝັກຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນ. 

 ການຮ່ວມມືໃນການສະໝັກຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນອື່ນໆ

ທີ່ມີໃຫ້ຜ່ານທາງໜ່ວຍງານຂອງລັດ ຫຼື ທ້ອງຖິ່ນ ຖ້າຫາກມີຄຸນ

ສົມບັດເໝາະສົມພາຍໃຕ້ເກນການມີສິດທິໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວ. 

2. ຄົນເຈັບ (ຫຼື ຜູ້ຮັບປະກັນຂອງຄົນເຈັບ) ຖືກຄາດຫວັງໃນການຮ່ວມມື ແລະ 

ສົ່ງເອກະສານ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນໃນເວລາທີ່ເໝາະສົມ. ໃບສະໝັກຂໍຄວາມ

ຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນຈະບໍ່ຖືກຖືວ່າແລ້ວສົມບູນຈົນກວ່າເຖິງເວ

ລາທີ່ຄົນເຈັບ ຫຼື ຜູ້ຮັບປະກັນສົ່ງເອກະສານທີ່ຈຳເປັນທັງໝົດ. Sanford 

ໃຫ້ໄລຍະເວລາທີ່ເໝາະສົມແກ່ຄົນເຈັບ ແລະ ຜູ້ຮັບປະກັນ ເພື່ອສົ່ງເອກະ

ສານສະໜັບສະໜູນ ແລະ ເພື່ອຕອບສະໜອງການຕິດຕາມຄຳຮ້ອງຂໍ. ໃບສະໝັກຂໍ

ຄວາມຊ່ວວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນທີ່ຍັງຄ້າງຄາ ຫຼື ທີ່ຍັງບໍ່ທັນປະກ

ອບແລ້ວຈະຖືກຍົກເລີກຖ້າຫາກຄົນເຈັບ ຫຼື ຜູ້ຮັບປະກັນ: 
 ບໍ່ສາມາດສົ່ງເອກະສານສະໜັບສະໜູນທີ່ຈຳເປັນທັງໝົດພາຍໃນ 30 

ມື້, ຫຼື 

 ບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງການຕິດຕາມບັນຫາ ແລະ ຄຳຮ້ອງຂໍໃດໜຶ່ງພາຍໃນ 

30 ມື້ 

3. ໃນກໍລະນີທີ່ຄົນເຈັບ ຫຼື ຜູ້ຮັບປະກັນສະໝັກຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງ

ດ້ານການເງິນຫຼັງຈາກທີ່ບັນຊີທີ່ຄ້າງຊຳລະໄດ້ຖືກສະເໜີຕໍ່ໜ່ວຍງານ

ຮຽກເກັບໜີ້ພາຍນອກ, Sanford ຈະລະເວັ້ນຈາກການດຳເນີນການຮຽກເກັບໜີ້ພິ

ເສດໃດໜຶ່ງໃນຂະນະທີ່ໃບສະໝັກຍັງບໍ່ທັນປະກອບແລ້ວ ແລະ ກຳລັງຖ້າເອກະ

ສານທີ່ຈຳເປັນທັງໝົດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນກໍລະນີທີ່ໃບສະໝັກຂໍຄວາມ

ຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນທີ່ຍັງຄ້າງຄາຖືກຍົກເລີກສຳລັບເຫດຜົນທີ່

ລະບຸໄວ້ໃນວັກຂ້າງເທິງ, ບັນຊີທີ່ຄ້າງຊຳລະຈະຂຶ້ນກັບຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ບົດ

ບັນຍັດຂອງນະໂຍບາຍການຮຽກເກັບໜີ້ຂອງ Sanford. 
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ສະຫງວນລິຂະສິດ© Sanford 

ນະໂຍບາຍນີ້ຖືກສະຫງວນລິຂະສິດໂດຍ Sanford. ມັນຖືກປົກປ້ອງໂດຍກົດໝາຍ

ວ່າດ້ວຍການສະຫງວນລິຂະສິດ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ. ໃຊ້ສຳ

ລັບພາຍໃນເທົ່ານັ້ນ.  ທ່ານບໍ່ສາມາດຖອດແບບ, ຈັດຈຳໜ່າຍໃໝ່ ຫຼື ຈັດ

ຂໍ້ມູນໃໝ່ຈາກນະໂຍບາຍນີ້ໄດ້ໂດຍບໍ່ມີການສະແດງການຍິນຍອມເຫັນດີ

ທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກ Sanford. 

4. ເມື່ອໄດ້ຮັບໃບສະໝັກຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນທີ່ຖືກຖືວ່າ 

“ແລ້ວສົມບູນ”, Sanford ຈະ: 

 ງົດກິດຈະກຳການຮຽກເກັບໜີ້ທັງໝົດຈົນກວ່າເຖິງເວລາທີ່ Sanford ເ

ຮັດການກຳນົດສຸດທ້າຍກ່ຽວກັບການມີສິດທິໄດ້ຮັບສຳລັບການໃຫ້

ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນ. 

 ເຮັດການກຳນົດກ່ຽວກັບການມີສິດທິໄດ້ຮັບສຳລັບການໃຫ້ການຊ່ວຍ

ເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນພາຍໃນ 30 ມື້ນັບຈາກທີ່ໄດ້ຮັບໃບສະໝັກຂໍ

ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນທີ່ປະກອບແລ້ວສົມບູນ. 

 ແຈ້ງໃຫ້ຄົນເຈັບ (ຫຼື ຜູ້ຮັບປະກັນ) ຮັບຮູ້ໂດຍທາງໄປສະນີພາຍໃນ 30 

ມື້ກ່ຽວກັບການກຳນົດຂອງ Sanford ໃນການອະນຸມັດ ຫຼື ປະຕິເສດໃບສະ

ໝັກຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນ. 

 ໃນກໍລະນີຢູ່ບ່ອນທີ່ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນ

ແບບເຕັມສ່ວນ ຫຼື ບາງສ່ວນຖືກອະນຸມັດ, ເຮັດການປັບປ່ຽນໃນບັນ

ຊີທີ່ເໝາະສົມເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເປີເຊັນ ແລະ ຈຳນວນເງິນຂອງ

ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນ. 

5. ຂຶ້ນກັບເສລີພາບໃນການຕັດສິນໃຈຂອງ Sanford, ເມື່ອຄົນເຈັບ ຫຼື ຜູ້ຮັບ

ປະກັນໄດ້ມີຄຸນສົມບັດເໝາະສົມສຳລັບການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານ

ການເງິນ, ການມີສິດທິໄດ້ຮັບສາມາດຖືກຂະຫຍາຍໄລຍະເວລາອອກຈົນເຖິງຂີດ

ສູງສຸດຫົກເດືອນນັບຈາກວັນທີໄດ້ຮັບການອະນຸມັດເພື່ອຄຸ້ມຄອງການດູ

ແລເບິ່ງແຍງ ຫຼື ການບໍລິການທີ່ມີເງື່ອນໄຂຖືກຕ້ອງໃນອະນາຄົດ. ເພື່ອ

ໃຫ້ມີສິດທິໄດ້ຮັບໄລຍະເວລາທີ່ຂະຫຍາຍອອກ, Sanford ສາມາດຮ້ອງຂໍຄົນເຈັບ 

ຫຼື ຜູ້ຮັບປະກັນໃນການສະໜອງໃຫ້ຂໍ້ມູນທາງດ້ານການເງິນທີ່ມີການ

ປັບປຸງ. 

6. ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນສາມາດຖືກໃຫ້ສຳລັບການບໍລິ

ການ ແລະ ການດູແລເບິ່ງແຍງທີ່ຖືກດຳເນີນການໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂອງ 

Sanford ຫຼື ຖືກສົ່ງໃບເກັບເງິນສຳລັບສະຖານທີ່ຂອງ Sanford ຜ່ານສຳນັກ

ງານການຮຽກເກັບເງິນທີ່ຮວມອຳນາດມາສູນກາງ, ການບໍລິການທາງດ້ານການ

ເງິນສຳລັບຄົນເຈັບເທົ່ານັ້ນ.  

7. ການບໍລິການທີ່ໄດ້ຮັບຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດູແລເບິ່ງແຍງທີ່ບໍ່

ໄດ້ຖືກຈ້າງໂດຍ Sanford (ເຊັ່ນວ່າ ຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງການແພດຂອງເອກະຊົນ 

ແລະ/ຫຼື ບໍ່ແມ່ນ Sanford ແລະ ທ່ານໝໍ, ລົດໂຮງໝໍທີ່ບໍ່ແມ່ນ FM, 

ແລະອື່ນໆ.) ຄົນເຈັບຖືກສົ່ງເສີມໃຫ້ຕິດຕໍ່ຫາຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ

ເຫຼົ່ານີ້ໂດຍກົງ ເພື່ອສອບຖາມກ່ຽວກັບການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທີ່

ມີໃຫ້ໃດໜຶ່ງ ແລະ ເພື່ອເຮັດການຕົກລົງການຊຳລະເງິນ.  (ເບິ່ງພາກຄັດ

ຕິດ II ສຳລັບລາຍຊື່ທີ່ຄົບຖ້ວນຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ບໍ່ຖືກ

ຄຸ້ມຄອງພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍນີ້.) 
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ສະຫງວນລິຂະສິດ© Sanford 

ນະໂຍບາຍນີ້ຖືກສະຫງວນລິຂະສິດໂດຍ Sanford. ມັນຖືກປົກປ້ອງໂດຍກົດໝາຍ

ວ່າດ້ວຍການສະຫງວນລິຂະສິດ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ. ໃຊ້ສຳ

ລັບພາຍໃນເທົ່ານັ້ນ.  ທ່ານບໍ່ສາມາດຖອດແບບ, ຈັດຈຳໜ່າຍໃໝ່ ຫຼື ຈັດ

ຂໍ້ມູນໃໝ່ຈາກນະໂຍບາຍນີ້ໄດ້ໂດຍບໍ່ມີການສະແດງການຍິນຍອມເຫັນດີ

ທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກ Sanford. 

8. Sanford ຈະຮັກສາໃບສະໝັກຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ເອກະສານສະ

ໜັບສະໜູນທັງໝົດໄວ້ເປັນຄວາມລັບ ແລະ ສາມາດແບ່ງປັນຂໍ້ມູນນີ້

ຢູ່ນອກ Sanford ໄດ້ສະເພາະເມື່ອມີການຮ້ອງຂໍທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຫຼື 

ດ້ວຍວາຈາຈາກຄົນເຈັບ ຫຼື ຜູ້ຮັບປະກັນ, ຫຼື ເມື່ອມີການຮ້ອງຂໍຈາກ

ຜູ້ກວດບັນຊີພາຍນອກຂອງ Sanford, ໜ່ວຍງານຮຽກເກັບໜີ້, ຫຼື ບໍລິສັດ

ໃຫ້ຄຳປຶກສາທາງກົດໝາຍ. 

 

ການກຳນົດການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນທີ່ເປັນການສັນນິຖານ (ໂດຍ

ບໍ່ຕ້ອງມີໃບສະໝັກ) 

1. Sanford Health ສາມາດນຳໃຊ້ບຸກຄົນທີສາມເພື່ອດຳເນີນການທົບທວນອີເລັກ

ໂທຣນິກກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນຂອງຄົນເຈັບເພື່ອປະເມີນຄວາມຕ້ອງການທາງ

ດ້ານການເງິນ.  ການທົບທວນຄັ້ງນີ້ໃຊ້ຮູບແບບອຸດສາຫະກຳທີ່ໄດ້ຮັບ

ການຍອມຮັບຂອງ healthcare ທີ່ອີງຕາມຖານຂໍ້ມູນສະຖິຕິຂອງລັດ.  ຮູບ

ແບບການຄາດເດົານີ້ລວມເຂົ້າໃນຂໍ້ມູນສະຖິຕິຂອງລັດເພື່ອຄຳນວນສະຖາ

ນະທາງເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ການໃຫ້ຄະແນນຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານການເງິນ.  

ການໃຫ້ຄະແນນການຄາດເດົາ ແລະ ລາຍຮັບໂດຍປະມານ, ການປະເມີນຄ່າຊັບສິນ, 

ແລະ ສະພາບເງິນຄ່ອງ. 

2. ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອມີໃຫ້ພາຍໃຕ້ຮູບແບບການຄາດເດົາຖືກກຳນົດ

ຢູ່ທີ່ເກນຕ່ຳສຸດສຳລັບການສະເໜີໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການ

ເງິນແບບເຕັມສ່ວນ.  ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນບໍ່ຖືກໃຊ້ສຳລັບການກຳນົດ

ກ່ຽວກັບການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອບາງສ່ວນ.  

3. ຮູບແບບການຄາດເດົາສາມາດຖືກໃຊ້ເພື່ອເພີ່ມຕື່ມໃສ່ໃບສະໝັກທີ່ຍັງ

ບໍ່ປະກອບແລ້ວສຳລັບການກຳນົດການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນ

ແບບສົມບູນ ຫຼື ບາງສ່ວນ. 

 

ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນແບບເຕັມສ່ວນ ຫຼື ບາງສ່ວນ 

1. ສຳລັບຄົນເຈັບ ຫຼື ຜູ້ຮັບປະກັນຜູ້ທີ່ຖືກຖືວ່າມີຄຸນສົມບັນເໝາະ

ສົມສຳລັບການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນແບບເຕັມສ່ວນ, Sanford 

ຈະສົ່ງການແຈ້ງເຕືອນທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນທາງໄປສະນີພາຍໃນ 30 ມື້

ກ່ຽວກັບການກຳນົດນັ້ນ. 

2. ສຳລັບຄົນເຈັບ (ຫຼື ຜູ້ຮັບປະກັນ) ຜູ້ທີ່ຖືກຖືວ່າມີຄຸນສົມບັດເໝາະ

ສົມສຳລັບການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນບາງສ່ວນ, Sanford )ຫຼື 

ໜ່ວຍງານຮຽກເກັບໜີ້ພາຍນອກຂອງ Sanford ຖ້າຫາກບັນຊີຂອງຄົນເຈັບໄດ້

ຖືກສະເໜີຕໍ່ການຮຽກເກັບໜີ້) ຈະສົ່ງໃບເກັບເງິນໄປຍັງຄົນເຈັບ ຫຼື 

ຜູ້ຮັບປະກັນທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ສ່ວນຫຼຸດລາຄາສຳລັບການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍ

ເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນບາງສ່ວນ. ໃນກໍລະນີເຫຼົ່ານີ້, ຈຳນວນເງິນທີ່

ຖືກຍອມຮັບສຳລັບການຊຳລະສຳລັບການດູແລເບິ່ງແຍງສຸກເສີນ ຫຼື ທີ່ມີ
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ສະຫງວນລິຂະສິດ© Sanford 

ນະໂຍບາຍນີ້ຖືກສະຫງວນລິຂະສິດໂດຍ Sanford. ມັນຖືກປົກປ້ອງໂດຍກົດໝາຍ

ວ່າດ້ວຍການສະຫງວນລິຂະສິດ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ. ໃຊ້ສຳ

ລັບພາຍໃນເທົ່ານັ້ນ.  ທ່ານບໍ່ສາມາດຖອດແບບ, ຈັດຈຳໜ່າຍໃໝ່ ຫຼື ຈັດ

ຂໍ້ມູນໃໝ່ຈາກນະໂຍບາຍນີ້ໄດ້ໂດຍບໍ່ມີການສະແດງການຍິນຍອມເຫັນດີ

ທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກ Sanford. 

ຄວາມຈຳເປັນທາງການແພດອື່ນໆຈະບໍ່ເກີນກວ່າຈຳນວນເງິນທີ່ Sanford ຍອມ

ຮັບເປັນ “ການຊຳລະເຕັມສ່ວນ” ສຳລັບການບໍລິການດຽວກັນທີ່ສະໜອງໃຫ້ແກ່

ຄົນເຈັບຜູ້ທີ່ຖືກຮັບປະກັນໂດຍຜູ້ຈ່າຍເງິນຂອງບຸກຄົນທີສາມ (ລວມ

ທັງ Medicare ແລະ ຜູ້ຮັບປະກັນໄພດ້ານສຸຂະພາບທີ່ເປັນຂອງເອກະຊົນທັງ

ໝົດ).  ນີ້ລວມກັນເປັນການຫຼຸດຍອດເງິນເຫຼືອທີ່ຄ້າງຊຳລະຕໍ່ກັບຈຳ

ນວນເງິນທີ່ຮຽກເກັບໂດຍທົ່ວໄປ )AGB( ເປັນຈຳນວນສູງສຸດສຳລັບຄົນເຈັບ

ຄົນໃດຄົນໜຶ່ງທີ່ມີຄຸນສົມບັດເໝາະສົມພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍ

ເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນຂອງ Sanford Health.  Sanford ຈະສົ່ງການແຈ້ງເຕືອນທີ່

ເປັນລາຍລັກອັກສອນທາງໄປສະນີພາຍໃນ 30 ມື້ກ່ຽວກັບການກຳນົດນັ້ນທີ່ສະ

ໜອງໃຫ້ການຢືນຢັນກ່ຽວກັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ໃຫ້ ແລະ ຄຳແນະນຳກ່ຽວ

ກັບວິທີການຈ່າຍຍອດເງິນທີ່ຍັງເຫຼືອ ຫຼື ສ້າງແຜນການຊຳລະເງິນທີ່

ເໝາະສົມ. 

 ຈຳນວນເງິນທີ່ຖືກຮຽກເກັບໂດຍທົ່ວໄປ )AGB( ສຳລັບຄົນເຈັບທີ່ຖືກ

ຮັບປະກັນມີສອງອົງປະກອບ: ຈຳນວນເງິນທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງຖືກຈ່າຍໂດຍ

ຜູ້ຮັບປະກັນໄພຂອງບຸກຄົນທີສາມ ບວກ ຈຳນວນເງິນທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງ

ຖືກຈ່າຍໂດຍຄົນເຈັບ. 

 ຈຳນວນຫຼຸດລາຄາຂອງ AGB ຖືກກຳນົດໂດຍ Sanford ໂດຍການໃຊ້ການຄຳ

ນວນຄ່າສະເລ່ຍທີ່ມີການຊັ່ງຊາກ່ຽວກັບສ່ວນຫຼຸດລາຄາທີ່ສະໜອງ

ໃຫ້ແກ່ Medicare ແລະ ຜູ້ຮັບປະກັນໄພດ້ານສຸຂະພາບເຊີງພານິດທີ່

ເປັນຂອງເອກະຊົນທັງໝົດ. ຈຳນວນຫຼຸດລາຄາຂອງ AGB ຖືກກຳນົດທຸກໆ

ສິບສອງເດືອນໂດຍການວິເຄາະຄຳຮ້ອງທຸກທີ່ເກີດຂຶ້ນຈິງທີ່ຖືກ

ຈ່າຍໃຫ້ແກ່ Sanford ໂດຍຄົນເຈັບທີ່ຖືກຮັບປະກັບ ແລະ ຜູ້ຈ່າຍ

ເງິນຂອງບຸກຄົນທີສາມຂອງເຂົາເຈົ້າສຳລັບສິບສອງເດືອນກ່ອນໜ້າ

ນີ້. 

 (ເບິ່ງພາກຄັດຕິດ III ສຳລັບຈຳນວນຫຼຸດລາຄາໃນປະຈຸບັນທີ່ມີຜົນ

ຕາມຂົງເຂດ.) 

 

ວິທີປະຕິບັດສຳລັບການຮຽກເກັບໜີ້  

1. Sanford ຄາດຫວັງການຊຳລະເງິນຈາກຄົນເຈັບ ແລະ ຜູ້ຮັບປະກັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມ

ສາມາດໃນການຈ່າຍ. ໃນກໍລະນີທີ່ຄົນເຈັບ ຫຼື ຜູ້ຮັບປະກັນດັ່ງກ່າວບໍ່

ສາມາດ ຫຼື ປະຕິເສດໃນການປະຕິບັດຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານການເງິນ, 

Sanford ສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໃນການດຳເນີນການຮຽກເກັບໜີ້ ລວມທັງການສົ່ງ

ຕໍ່ບັນຊີທີ່ຄ້າງຊຳລະໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍງານຮຽກເກັບໜີ້ພາຍນອກ. Sanford ຈະ

ບໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການດຳເນີນການຮຽກເກັບໜີ້ພິເສດກ່ອນທີ່ຈະໃຊ້

ຄວາມພະຍາຍາມຕາມຄວາມເໝາະສົມໃນການກຳນົດວ່າບຸກຄົນຜູ້ທີ່ມີບັນຊີ
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ສະຫງວນລິຂະສິດ© Sanford 

ນະໂຍບາຍນີ້ຖືກສະຫງວນລິຂະສິດໂດຍ Sanford. ມັນຖືກປົກປ້ອງໂດຍກົດໝາຍ

ວ່າດ້ວຍການສະຫງວນລິຂະສິດ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ. ໃຊ້ສຳ

ລັບພາຍໃນເທົ່ານັ້ນ.  ທ່ານບໍ່ສາມາດຖອດແບບ, ຈັດຈຳໜ່າຍໃໝ່ ຫຼື ຈັດ

ຂໍ້ມູນໃໝ່ຈາກນະໂຍບາຍນີ້ໄດ້ໂດຍບໍ່ມີການສະແດງການຍິນຍອມເຫັນດີ

ທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກ Sanford. 

ຄ້າງຊຳລະຈະມີສິດທິໄດ້ຮັບສຳລັບການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການ

ເງິນຫຼືບໍ່. 

 

ການບໍລິຫານຈັດການຂອງນະໂຍບາຍນີ້ 

1. ມັນແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຕ່ລະໜ່ວຍງານບໍລິການຂອງ Sanford ໃນການ

ພັດທະນາວິທີການດຳເນີນການໃນທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອບໍລິຫານຈັດການ ແລະ ຕອບ

ສະໜອງນະໂຍບາຍນີ້, ລວມທັງສິ່ງຕໍ່ໄປນີ້: 

 ການກຳນົດຂໍ້ກຳນົດທີ່ມີຫຼາກຫຼາຍພາສາໃນທ້ອງຖິ່ນສຳລັບການ

ຕິດປ້າຍປະກາດ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ, ແລະ ການຈັດຕຽມສຳລັບນາຍພາສາ. 

 ການສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຂອງພະນັກງານເພື່ອໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍ

ເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນແກ່ຄົນເຈັບໃນສະຖານທີ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ. 

 ວິທີການຕິດຕາມ ແລະ ຫຼັກການປັບປ່ຽນບັນຊີສຳລັບໜ່ວຍງານບໍລິ

ການຂອງ Sanford ທີ່ບໍ່ນຳໃຊ້ໜ້າທີ່ໃນການຮຽກເກັບເງິນທີ່ຮວມອຳ

ນາດມາສູນກາງ. 



Financial Assistance - Enterprise     ໜ້າທີ 11 ຂອງ 13 

 

 

ສະຫງວນລິຂະສິດ© Sanford 

ນະໂຍບາຍນີ້ຖືກສະຫງວນລິຂະສິດໂດຍ Sanford. ມັນຖືກປົກປ້ອງໂດຍກົດໝາຍ

ວ່າດ້ວຍການສະຫງວນລິຂະສິດ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ. ໃຊ້ສຳ

ລັບພາຍໃນເທົ່ານັ້ນ.  ທ່ານບໍ່ສາມາດຖອດແບບ, ຈັດຈຳໜ່າຍໃໝ່ ຫຼື ຈັດ

ຂໍ້ມູນໃໝ່ຈາກນະໂຍບາຍນີ້ໄດ້ໂດຍບໍ່ມີການສະແດງການຍິນຍອມເຫັນດີ

ທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກ Sanford. 

 

ພາກຄັດຕິດ I – ການປັບປ່ຽນລາຍການສ່ວນຫຼຸດລາຄາເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ  

 

 

ລາຍຮັບຂອງຄົວເຮືອນເປັນ 

% ຂອງ FPL 

 

% ສ່ວນຫຼຸດລາ

ຄາສຳລັບຂົງເຂດ 

Sioux Falls 

% ສ່ວນຫຼຸດລາ

ຄາສຳລັບຂົງເຂດ 

Fargo 

225% ລົງມາ 100% 100% 

226% - 275% 90% 90% 

276% - 325% 75% 75% 

326% - 375% 61% 58% 

$376% ຂຶ້ນໄປ 0% * 0% * 

 

*ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນສາມາດຖືກພິຈາລະນາຕາມພື້ນຖານໃນ

ແຕ່ລະກໍລະນີ ໃນເວລາທີ່ Sanford ໄດ້ຮັບເອກະສານເພີ່ມເຕີມເພື່ອຮອງຮັບຄວາມ

ຍາກລຳບາກທີ່ເງື່ອນໄຂທາງການແພດໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດກັບຄົນເຈັບ ແລະ ຄອບຄົວ. 

 



Financial Assistance - Enterprise     ໜ້າທີ 12 ຂອງ 13 

 

 

ສະຫງວນລິຂະສິດ© Sanford 

ນະໂຍບາຍນີ້ຖືກສະຫງວນລິຂະສິດໂດຍ Sanford. ມັນຖືກປົກປ້ອງໂດຍກົດໝາຍ

ວ່າດ້ວຍການສະຫງວນລິຂະສິດ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ. ໃຊ້ສຳ

ລັບພາຍໃນເທົ່ານັ້ນ.  ທ່ານບໍ່ສາມາດຖອດແບບ, ຈັດຈຳໜ່າຍໃໝ່ ຫຼື ຈັດ

ຂໍ້ມູນໃໝ່ຈາກນະໂຍບາຍນີ້ໄດ້ໂດຍບໍ່ມີການສະແດງການຍິນຍອມເຫັນດີ

ທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກ Sanford. 

 

ພາກຄັດຕິດ II – ລະບຸລາຍຊື່ຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ສະຖານທີ່ບໍລິການທີ່

ຖືກຄຸ້ມຄອງພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນຂອງ Sanford ແລະ 

ລະບຸລາຍຊື່ຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ບໍ່ຖືກຄຸ້ມຄອງພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍໃຫ້ຄວາມ

ຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນຂອງ Sanford  

 

 

ກະລຸນາເບິ່ງບັນຊີລາຍຊື່ທີ່ຄັດຕິດ.   

 ບັນຊີລາຍຊື່ທຳອິດໝາຍເຖິງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ສະຖານທີ່ບໍລິການ

ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນຂອງ Sanford. 

 ບັນຊີລາຍຊື່ທີສອງໝາຍເຖິງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ສະໜອງໃຫ້ການບໍລິ

ການຢູ່ທີ່ສະຖານທີ່ບໍລິການຂອງ Sanford ທີ່ມີເງື່ອນໄຂຖືກຕ້ອງ, ແຕ່

ວ່າການສົ່ງໃບເກັບເງິນສຳລັບການບໍລິການຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານເຫຼົ່ານີ້ບໍ່

ຖືກສະໜອງໃຫ້ຜ່ານສຳນັກງານໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານການເງິນສຳລັບຄົນເຈັບ

ທີ່ຮວມອຳນາດມາສູນກາງ.  ເພາະສະນັ້ນ, ການບໍລິການເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ຢູ່ພາຍ

ໃຕ້ນະໂຍບາຍໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນຂອງ Sanford. 

 

 

 

ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ຖືກຄຸ້ມຄອງໂດຍ Sanford FAP.xlsx    

 

ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ບໍ່ຖືກຄຸ້ມຄອງໂດຍ Sanford FAP.xlsx  

http://www.sanfordhealth.org/~/media/sanford-health/Provider-covered-by-Sanford-FAP_043018_Laotian.xlsx
http://www.sanfordhealth.org/~/media/sanford-health/Providers-not-covered-by-Sanford-FAP_043018_Laotian.xlsx


Financial Assistance - Enterprise     ໜ້າທີ 13 ຂອງ 13 

 

 

ສະຫງວນລິຂະສິດ© Sanford 

ນະໂຍບາຍນີ້ຖືກສະຫງວນລິຂະສິດໂດຍ Sanford. ມັນຖືກປົກປ້ອງໂດຍກົດໝາຍ

ວ່າດ້ວຍການສະຫງວນລິຂະສິດ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ. ໃຊ້ສຳ

ລັບພາຍໃນເທົ່ານັ້ນ.  ທ່ານບໍ່ສາມາດຖອດແບບ, ຈັດຈຳໜ່າຍໃໝ່ ຫຼື ຈັດ

ຂໍ້ມູນໃໝ່ຈາກນະໂຍບາຍນີ້ໄດ້ໂດຍບໍ່ມີການສະແດງການຍິນຍອມເຫັນດີ

ທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກ Sanford. 

 

ພາກຄັດຕິດ III – ສ່ວນຫຼຸດລາຄາຕ່ຳສຸດຂອງຈຳນວນເງິນທີ່ຖືກຮຽກເກັບໂດຍທົ່ວ

ໄປ )AGB( ສຳລັບຄົນເຈັບທີ່ມີສິດທິໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນ 

 

ສ່ວນຫຼຸດລາຄາຂອງຈຳນວນເງິນທີ່ຖືກຮຽກເກັບໂດຍທົ່ວໄປ )AGB(  

 

Sanford Health ຄຳນວນສ່ວນຫຼຸດລາຄາຂອງຈຳນວນເງິນທີ່ຖືກຮຽກເກັບໂດຍທົ່ວໄປ 

)AGB( ໂດຍການນຳໃຊ້ວິທີການທີ 1: ວິທີການຄິດຄືນຫຼັງ.  Sanford ໃຊ້ເປີເຊັນ

ສ່ວນຫຼຸດລາຄາທາງປະຫວັດສາດໂດຍການຄຳນວນການປັບປ່ຽນຈຳນວນເງິນທີ່ໄດ້ຮັບອະ

ນຸຍາດຕາມສັນຍາໂດຍສະເລ່ຍທີ່ໃຊ້ໄດ້ກັບການບໍລິການດູແລເບິ່ງແຍງສຸກເສີນ 

ແລະ ທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນທາງການແພດອື່ນໆ ເຊິ່ງໃຊ້ການຮ່ວມກັນຂອງ Medicare ແລະ 

ຜູ້ຮັບປະກັນໄພຂອງບຸກຄົນທີສາມທີ່ເປັນຂອງເອກະຊົນ.  ພາຍໃຕ້ວິທີການນີ້, 

Sanford ແບ່ງຈຳນວນເງິນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ (ລວມທັງສ່ວນແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ຂອງຄົນເຈັບ) ເປັນຊ່ວງໄລຍະສິບສອງເດືອນໂດຍລາຄາທັງໝົດ ເພື່ອກຳນົດເປີເຊັນ

ຂອງລາຄາທີ່ລວມກັນເປັນຈຳນວນເງິນທີ່ຖືກຮຽກເກັນໂດຍທົ່ວໄປ.  ຈຳນວນ

ສ່ວນຫຼຸດລາຄານີ້ແມ່ນຈຳນວນທີ່ຄົນເຈັບໃດໜຶ່ງທີ່ມີຄຸນສົມບັດເໝາະ

ສົມສຳລັບການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອລະດັບຕ່ຳສຸດພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍ

ເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນຂອງ Sanford ຈະໄດ້ຮັບເປັນການຫຼຸດຈຳນວນເງິນທີ່ຕິດ

ໜີ້.  ຈຳນວນທີ່ຍັງເຫຼືອຖືກພິຈາລະນາຈຳນວນທີ່ລາວມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສຳລັບ

ການຈ່າຍເປັນສ່ວນບຸກຄົນ, ຫຼັງຈາກຈຳນວນທີ່ຕັດອອກ ແລະ ສ່ວນຫຼຸດລາຄາທັງ

ໝົດ, ລວມທັງສ່ວນຫຼຸດລາຄາທີ່ມີໃຫ້ພາຍໃຕ້ FAP ໄດ້ຖືກນຳມາໃຊ້ ແລະ ຫັກຈຳ

ນວນເງິນໃດໜຶ່ງທີ່ຖືກຈ່າຍຄືນໂດຍຜູ້ຮັບປະກັນໄພອອກ. 

 

ກະລຸນາເບິ່ງແຜ່ນຂະຫຍາຍທີ່ຄັດຕິດມາເຊິ່ງລະບຸການຄຳນວນນີ້ຕາມສະຖານທີ່

ບໍລິການຕາມຂົງເຂດ ແລະ ຄ່ອຍເພີ່ມຂຶ້ນເທື່ອລະນ້ອຍຂອງເປີເຊັນສ່ວນຫຼຸດລາ

ຄາສະເພາະຂົງເຂດທີ່ນຳໃຊ້ໃນເວລາດຳເນີນການຫຼຸດລາຄາສຳລັບການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍ

ເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນສຳລັບຂົງເຂດ Sioux Falls ແລະ ຂົງເຂດ Fargo. 

 

ການຄຳນວນເຫຼົ່ານີ້ຖືກເຮັດສຳເລັດສົມບູນຕາມພື້ນຖານປະຈຳປີສຳລັບຂໍ້ມູນ

ສຳລັບ 12 ເດືອນກ່ອນໜ້າໃນທ້າຍເດືອນພຶດສະພາຂອງປີປະຈຸບັນ ເພື່ອໃຫ້ມີຜົນ

ສຳລັບການບໍລິການທີ່ສະໜອງໃຫ້ໃນລະຫວ່າງປີງົບປະມານທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນ

ໃນວັນທີ 1 ກໍລະກົດ. 

 

http://www.sanfordhealth.org/~/media/files/Amount-Generally-Billed_AGB_Discount_2018_lao_.xlsx

