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ບົດສະຫຼຸບກ່ຽວກັບການໃຫ້ຄວາມ
ຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນ
226% ແລະ 375% ຂອງລະດັບຄວາມທຸກຍາກ
Sanford

ມີໂຄງການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ

ທາງດ້ານການເງິນຢ່າງກວ້າງຂວາງ.

ໂຮງ

ໝໍ ແລະ ຄຼີນິກຂອງ Sanford, ເອີ້ນລວມ
ກັນວ່າ

Sanford,

ສະເໜີການໃຫ້ຄວາມ

ຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນສຳລັບການ
ບໍລິການສຸກເສີນໃດໜຶ່ງ ແລະ ທີ່ມີ
ຄວາມຈຳເປັນທາງການແພດອື່ນໆໃດໜຶ່ງ
ທີ່ຖືກສະໜອງໃຫ້

ແລະ

ຖືກສົ່ງໃບ

ເກັບເງິນຜ່ານການບໍລິການທາງດ້ານ
ການເງິນສຳລັບຄົນເຈັບທີ່ຮວມອຳນາດ
ມາສູນກາງ.

ຂອງລັດຖະບານກາງ,

ເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້

ຮັບການຫຼຸດບາງສ່ວນຂອງຈຳນວນຍອດ
ເງິນເຫຼືອທີ່ຄ້າງຊຳລະ.

ຍອດເງິນ

ທີ່ຍັງເຫຼືອຫຼັງຈາກການປັບປ່ຽນຈະ
ບໍ່ຫຼາຍເກີນກວ່າຈຳນວນເງິນທີ່
Sanford

ສົ່ງໃບເກັບເງິນໂດຍທົ່ວໄປສຳ

ລັບຂົງເຂດທີ່ການບໍລິການຖືກສະ
ໜອງໃຫ້

ແລະ

ຈະເປັນຈຳນວນທີ່ຄົນ

ເຈັບຈະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈ່າຍ
ເປັນສ່ວນບຸກຄົນ.

ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ

ນີ້, ເຊິ່ງຈັດລຽນຈາກການຫຼຸດຈຳນວນ
ຂອງຍອດເງິນເຫຼືອທີ່ຄ້າງຊຳລະຈົນ
ເຖິງການອະນຸໂລມຢ່າງສົມບູນຂອງຍອດ
ເງິນເຫຼືອຄ້າງຊຳລະ,

ທີ່ຖືກສະໜອງ

ໃຫ້ແກ່ຄົນເຈັບທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ເຖິງຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານການເງິນ.

ກໍລະນີທາງດ້ານການເງິນທີ່ມີການ
ຍົກເວັ້ນ:

ຖ້າຫາກລາຍຮັບຂອງຄົວ

ເຮືອນທັງໝົດຂອງທ່ານເກີນຈຳນວນສູງ
ສຸດ

375%

ຂອງລະດັບຄວາມທຸກຍາກຂອງ

ລັດຖະບານກາງ,

ແຕ່ທ່ານໄດ້ຈັດກຽມເອ

ກະສານເພີ່ມເຕີມເພື່ອຮອງຮັບຄວາມ
ຍາກລຳບາກທີ່ເງື່ອນໄຂທາງການແພດຂອງ

ຄົນເຈັບຖືກພິຈາລະນາສິດທິໄດ້ຮັບ
ພາຍໃຕ້ໂຄງການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງ
ດ້ານການເງິນຂອງ Sanford ຖ້າຫາກເຂົາ
ເຈົ້າມີລາຍຮັບຂອງຄົວເຮືອນທັງໝົດ
ຢູ່ລະຫວ່າງ ຫຼື ຕ່ຳກວ່າ 375% ຂອງລະ
ດັບຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະບານກາງ. ຄົນ
ເຈັບຈະມີຄຸນສົມບັດເໝາະສົມສຳລັບ
ການອະນຸໂລມຢ່າງສົມບູນຂອງຍອດເງິນ
ເຫຼືອທີ່ເໝາະສົມສຳລັບຄົນເຈັບຂອງ
ເຂົາເຈົ້າ

ຖ້າຫາກລາຍຮັບຂອງຄົວ

ເຮືອນແມ່ນຢູ່ລະຫວ່າງ
ກວ່າ

225%

ຫຼື

ຕ່ຳ

ຂອງລະດັບຄວາມທຸກຍາກ

ຂອງລັດຖະບານກາງ. ສຳລັບບັນດາຄົນເຈັບ
ທີ່ມີລາຍຮັບທີ່ຈັດຢູ່ລະຫວ່າງ

ທ່ານໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດກັບທ່ານ

ແລະ

ຄອບຄົວຂອງທ່ານ, Sanford ຈະສະໜອງໃຫ້
ການພິຈາລະນາພິເສດສຳລັບການໃຫ້ຄວາມ
ຊ່ວຍເຫຼືອຕາມພື້ນຖານແຕ່ລະກໍລະ
ນີ.
ວິທີການຮັບເອົາໃບສະໝັກ, ສຳເນົາຂອງ
ນະໂຍບາຍໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານ
ການເງິນຂອງພວກເຮົາ

ຫຼື

ບົດ

ສະຫຼຸບກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍໃຫ້ຄວາມ
ຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນຂອງພວກ
ເຮົາ. ທ່ານສາມາດຮັບໃບສະໝັກ ຫຼື ສຳ
ເນົາຂອງນະໂຍບາຍຂອງພວກເຮົາໂດຍການ
ເຂົ້າໄປທີ່ເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ
https://www.sanfordhealth.org/patients-
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visitors/patient-information/financial-

ເພື່ອເສຍພາສີ 1040 ຫຼ້າສຸດພ້ອມກັບ

assistance-policy.

ລາຍການທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ທັງໝົດ (ໃນ

ໃບສະໝັກແມ່ນມີໃຫ້

ໂດຍການໄປທີ່ເວັບໄຊ
www.SanfordHealth.org
ຄົ້ນຫາຄຳຫຼັກ:

ກໍລະນີບໍ່ມີໃບແຈ້ງລາຍຮັບເພື່ອເສຍ
ແລະ

ດຳເນີນການ

ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍ

ເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນ.

ທ່ານຍັງສາ

ພາສີ, ສິ່ງທີ່ສາມາດໃຊ້ແທນໄດ້ແມ່ນ
ໜັງສືຄຳຕັດສິນໃຫ້ການປະກັນສັງຄົມ
ແລະ/ຫຼື

ຫຼັກຖານກ່ຽວກັບການບໍ່

ມາດຕິດຕໍ່ສຳນັກງານການບໍລິການທາງ

ຍື່ນຄຳຮ້ອງຈາກ IRS.(, ແລະ ຄຳຖະແຫຼງ

ດ້ານການເງິນສຳລັບຄົນເຈັບຂອງພວກ

ການກ່ຽວກັບການຕີລາຄາຊັບສິນ

ເຮົາໄດ້ທີ່

ການປະເມີນຄ່າພາສີ, ຖ້າສາມາດໃຊ້ໄດ້.

877-629-2999.

ເອກະສານ

ຫຼື

ເຫຼົ່ານີ້ຍັງມີໃຫ້ທີ່ບ່ອນລົງ
ທະບຽນໃດໜຶ່ງ ຫຼື ພະແນກແຈ້ງເຂົ້າ
ທີ່ໂຮງໝໍ ຫຼື ຄຼີນິກຂອງ Sanford
ໃດໜຶ່ງ. ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາສຳນັກງານ
ບໍລິການທາງດ້ານການເງິນສຳລັບຄົນ
ເຈັບຂອງພວກເຮົາທີ່ 877-629-2999 ສຳ
ລັບທີ່ຢູ່ຂອງສະຖານທີ່ຕັ້ງຂອງໂຮງ
ໝໍ ຫຼື ຄຼີນິກ ຖ້າຫາກທ່ານຕ້ອງ
ການຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມເຕີມໃນ
ການປະກອບໃບສະໝັກຂໍຄວາມຊ່ວຍ

ໃບສະໝັກຂໍ
ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນ
ແມ່ນມີໃຫ້ເປັນພາສາອັງກິດ, ພາສາສະ
ເປນ, ພາສາເຢຍລະມັນ, ພາສາຮິນດີ, ພາສາ
ຈີນ, ພາສາເກົາຫຼີ, ພາສາລາວ, ແລະ ພາສາ
ຫວຽດນາມ.
ເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນ.

ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນ
ໂດຍບໍ່ມີການສະໝັກຂໍ ຫຼື ປະກອບໃບ
ສະໝັກ. Sanford Health ສາມາດໃຊ້ຜູ້ຂາຍ
ຂອງບຸກຄົນທີ່ສາມເພື່ອດຳເນີນການ
ທົບທວນກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນຂອງຄົນເຈັບ
ຢ່າງເປັນລະບົບ

ເພື່ອຄາດເດົາຄວາມ

ຕ້ອງການທາງດ້ານການເງິນສຳລັບການໃຫ້
ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍໃຫ້
ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນຂອງ
Sanford.

ການທົບທວນຄັ້ງນີ້ໃຊ້ຮູບ

ແບບອຸດສາຫະກຳທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ
ຂອງ healthcare ໂດຍອີງຕາມຖານຂໍ້ມູນສະ
ຖິຕິຂອງລັດ. ຮູບແບບນີ້ໃຊ້ຂໍ້ມູນ
ສະຖິຕິຂອງລັດເພື່ອສ້າງແນວໂນ້ມໃນ
ການຈ່າຍຕົວຊີ້ບອກ ແລະ ລາຍຮັບໂດຍປະ

ການສະໝັກຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານ

ມານເມື່ອປຽບທຽບກັບລະດັບຄວາມທຸກ

ການເງິນ ແລະ ເອກະສານທີ່ຈຳເປັນ.

ຍາກຂອງລັດຖະບານກາງແຫ່ງຊາດ.

ຈະ

ຮູບແບບ

ເຮັດທຸກວິທີທາງເພື່ອລະບຸຄົນເຈັບ

ທີ່ຄາດເດົານີ້ສາມາດຖືກໃຊ້ເພື່ອ

ທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ໄວ

ການດຳເນີນການສະໝັກຂໍຄວາມຊ່ວຍ

ເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້.

ເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນ, ຫຼື ສາມາດຖືກ

ເພື່ອຖືກພິຈາລະ

ນາສຳລັບການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ,

ໃຊ້ໃນສະຖານທີ່ດຳເນີນການດຽວກັນໂດຍ

Sanford ຕ້ອງໄດ້ຮັບໃບສະໝັກທີ່ປະກອບ

ສິ້ນເຊີງ.

ແລ້ວທັງໝົດ,

ພ້ອມກັບສຳເນົາຂອງ

ສົ້ນໃບຮັບເງິນເດືອນສອງເດືອນທີ່
ຜ່ານມາສຳລັບຜູ້ທີ່ມີເງິນເດືອນໃດ
ໜຶ່ງທີ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນລາຍຮັບ
ຂອງຄົວເຮືອນ, ສຳເນົາຂອງໃບແຈ້ງລາຍຮັບ

ການແຈ້ງເຕືອນກ່ຽວກັບການມີໂຄງການ
ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນ
ຂອງພວກເຮົາ.

ຈະເຮັດທຸກວິທີທາງ

ເພື່ອລະບຸຄົນເຈັບທີ່ຕ້ອງການຄວາມ
ຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້.

ວັນທີປັບປຸງ – 04.19.18
Sanford

ຈະເຜີຍແຜ່ໂຄງການຢ່າງກວ້າງ

ຂວາງໂດຍຜ່ານ

(1(

ປ້າຍປະກາດຢູ່ທີ່

ພື້ນທີ່ການລົງທະບຽບໃນໂຮງໝໍ

ແລະ

ຄຼີນິກຂອງພວກເຮົາ, (2( ນະໂຍບາຍ, ບົດ
ສະຫຼຸບ, ແລະ ໃບສະໝັກມີໃຫ້ຢູ່ທີ່
ເວັບໄຊຂອງ

Sanford,

(3(

ຄຳຖະແຫຼງການ

ກ່ຽວກັບການຮຽກເກັບເງິນຂອງຄົນເຈັບ,
(4( ໃບໂຄສະນາສິນຄ້າ ແລະ ສິ່ງທີ່ເປັນ
ຂໍ້ມູນອື່ນໆທີ່ສະໜອງໃຫ້ແກ່ຄົນ
ເຈັບ ແລະ ຄອບຄົວ, ແລະ (5( ຜູ້ໃຫ້ບໍລິ
ການ ແລະ ພະນັກງານຂອງ healthcare ທີ່ລະ
ບຸຄົນເຈັບທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການທາງ
ດ້ານການເງິນທີ່ເປັນໄປໄດ້.

ການບໍລິການທີ່ໄດ້ຮັບຄຸ້ມຄອງໂດຍ
ການສະໝັກຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານ
ການເງິນ.

ໃບສະໝັກຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ

ທາງດ້ານການເງິນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈະ
ຄຸ້ມຄອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບການດູແລ
ເບິ່ງແຍງສຸກເສີນ ແລະ ທີ່ມີຄວາມຈຳ
ເປັນທາງດ້ານການແພດທີ່ຖືກສະໜອງ
ໃຫ້ຢູ່ທີ່ສະຖານທີ່ບໍລິການຂອງ
Sanford ແລະ ຖືກສົ່ງໃບເກັບເງິນຜ່ານ
ການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນສຳລັບ
ຄົນເຈັບທີ່ລວມອຳນາດມາສູນກາງຂອງ
ພວກເຮົາ.

ພວກເຮົາສາມາດພິຈາລະນາການ

ປ່ຽນແປງສຳລັບການບໍລິການທີ່ສະໜອງ
ໃຫ້ຫຼັງຈາກວັນທີທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸ
ມັດຂອງພວກເຮົາເປັນເວລາຈົນເຖິງຫົກ
ເດືອນ

ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີການຮ້ອງຂໍໃບສະ

ໝັກໃໝ່ເພື່ອຖືກປະກອບ.

ກິດຈະກຳການຮຽກເກັບໜີ້ພິເສດ:
Sanford

ຈະບໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກຳ

ການຮຽກເກັບໜີ້ພິເສດ, ເຊັ່ນວ່າ ການ
ຟ້ອງຄະດີ ຫຼື ການຍຶດຊັບ, ກ່ອນທີ່
ຈະພະຍາຍາມຕາມຄວາມເໝາະສົມໃນການກຳ

ນົດວ່າບຸກຄົນຜູ້ທີ່ມີບັນຊີຄ້າງ
ຊຳລະຈະມີສິດທິໄດ້ຮັບສຳລັບການໃຫ້
ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນຫຼື
ບໍ່.

