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MEMORIAL HERMANN SURGICAL HOSPITAL FIRST COLONY 

ນະໂຍບາຍ 
 
 
ຫົວຂໍ ້ ຂອງນະໂຍບາຍ:  ນະໂຍບາຍການອອກໃບບິ ນແລະການຮຽກເກັບເງິ ນ  
 
ວັນທີ ອອກແຈ້ງການ:  10/1/2018 
ສະບັບທີ :   1 
             
 
ຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍ: 
 
ນະໂຍບາຍນີ ້  
ສ້າງຂະບວນການຕ່າງໆທີ່ ສົມເຫດສົມຜົນກ່ຽວກັບການເກັບເງິ ນຕາມບັນຊີ ຂອງຄົນເຈັບ, 
ລວມທັງການເຄື່ ອນໄຫວຕ່າງໆທີ່  MEMORIAL HERMANN SURGICAL HOSPITAL FIRST 
COLONY (“MHSHFC”) ຫຼື  ຕົວແທນເກັບເງິ ນທີ່ ເປັນບຸກຄົນທີ່ ສາມທີ່ ມີ ສັນຍາຄຸ້ມຄອງ 
ອາດຈະປະຕິບັດ. 

ຂອບເຂດ: 
 
ນະໂຍບາຍນີ ້ ໃຊ້ກັບ MEMORIAL HERMANN SURGICAL HOSPITAL FIRST COLONY. 
 
ເນື ້ ອໃນຂອງນະໂຍບາຍ:  

 
1. ແມ່ນນະໂຍບາຍຂອງ MHSHFC ໃນການຕິດຕາມຮຽກເກັບເງິ ນຂອງຄົນເຈັບ 

ທີ່ ມີ ຍອດຄົງຄ້າງຈາກຄົນເຈັບຜູ່ທີ່ ມີ ຄວາມສາມາດຈ່າຍຄ່າບໍ ລິ ການ.  
ນະໂຍບາຍນີ ້ ອະທິ ບາຍວິ ທີ ການຕ່າງໆທີ່  MHSHFC ສາມາດນໍ າໃຊ້ໃນການເກັບກໍາຄ່າໂຮງໝໍ 
ແລະ/ຫຼື  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆສໍ າລັບບໍ ລິ ການທີ່ ໃຫ້ຄົນເຈັບຂອງ MHSHFC. ນະໂຍບາຍ 
ຍັງອະທິ ບາຍຂ້ັນຕອນ ແລະ ໄລຍະເວລາທີ່ ໃຊ້ໃນການຮຽກເກັບເງິ ນເຫ່ົຼານ້ັນ, 
ມາດຕະການຕ່າງໆທີ່  MHSHFC ອາດຈະນໍ າໃຊ້ໃນກໍລະນີ ທີ່ ບໍ່ ມີ ການຈ່າຍເງິ ນ, ແລະ 
ຄວາມພະຍາຍາມຕ່າງໆທີ່ ສົມເຫດສົມຜົນທີ່  MHSHFC ຕ້ອງປະຕິບັດ ເພ່ືອລະບຸວ່າ 
ຄົນເຈັບມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນຫຼື ບໍ່ .   

2. ນະໂຍບາຍນີ ້  ກໍານົດວິ ທີ ທີ່  MHSHFC ສື່ ສານກັບຄົນເຈັບກ່ຽວກັບຈໍ ານວນເງິ ນທີ່ ຄ້າງຊໍ າລະຄ່າ 
ບໍ ລິ ການທີ່  MHSHFC ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອ. 
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3. MHSHFC ຈະໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ ເໝາະສົມ ເພ່ືອຄັດເລື ອກຄົນເຈັບ 
ຜູ່ທີ່ ສາມາດໄດ້ຮັບສິ ດການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນ. 

  
4. ນະໂຍບາຍນີ ້  ຍັງກໍານົດເງື່ ອນໄຂທີ່  MHSHFC ສາມາດລະບຸໃຫ້ບັນຊີ ຂອງຄົນເຈັບເປັນໜ້ີເສຍ 

ແລະ ຂະບວນການໃນການຄວບຄຸມ ແລະ 
ຕິດຕາມຍອດຄົງຄ້າງໃນບັນຊີ ຂອງຄົນເຈັບກໍານົດຂຶ ້ ນມາ.   
  

5. MHSHFC ຈະບໍ່ ມີ ສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນການຮຽກເກັບເງິ ນພິເສດ (Extraordinary 
Collection Actions) ທີ່ ກໍານົດໂດຍ I.R.C. § 501(r) ແລະ ກົດລະບຽບຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ.  
  

6. ບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ຂ້ັນຕອນຕ່າງໆທີ່ ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນນີ ້  
ແມ່ນມີ ເຈດຕະນາໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບຕ່າງໆຂອງຣັຖເທັກຊັສ໌ , 
I.R.C. § 501(r) ແລະ ແນວທາງທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ.  
  

7. ຜູ່ອະນຸມັດຂ້ັນສຸດທ້າຍໃນການຕັດສິ ນວ່າ MHSHFC 
ໄດ້ໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ ສົມເຫດສົມຜົນ 
ຫຼື ບໍ່ ໃນການກໍານົດສິ ດການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນແມ່ນ MHSHFC.  

 
ຄໍ າສັບ ແລະ ຄໍ ານິ ຍາມ: 
  
1. ການສະໝັກ:  ໃບສະໝັກຂໍ ການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນ ຕ້ອງຂຽນໂດຍຄົນເຈັບ.  
 
2. ໄລຍະເວລາຂອງການສະໝັກ: ໃນໄລຍະເວລາຂອງການສະໝັກ, MHSHFC ຈະຮັບເອົ າ ແລະ 

ດໍ າເນີ ນຂ້ັນຕອນໃບສະໝັກເພ່ືອຂໍ ການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນ. ໄລຍະເວລາຂອງ 
ການສະໝັກ ເລີ່ ມຕ້ົນຈາກ ວັນທີ ທີ່ ຈັດຫາການດູແລບຸກຄົນ ແລະ ສິ ້ ນສຸດ 240 ວັນ ຫັຼງຈາກ 
ວັນທີ ອອກໃບບິ ນ ຄ້ັງທໍາອິ ດສໍ າລັບການດູແລ.  

 
3. ແຈ້ງໜ້ີເສຍ: 

ການດັດແກ້ບັນຊີ ຂອງຄົນເຈັບສໍ າລັບບັນຊີ ທີ່ ມີ ແນວໂນ້ມວ່າຈະບໍ່ ສາມາດຮຽກເກັບເງິ ນ ໄດ້, 
ແຕ່ວ່າຄົນເຈັບສາມາດຈ່າຍຄ່າຍອດຄົງຄ້າງທີ່ ຄ້າງຊໍ າລະ. ການພິຈາລະນາສິ່ ງດ່ັງກ່າວນີ ້ ແມ່ນ 
ອີ ງໃສ່ການນໍ າໃຊ້ເກນໃນການຮຽກເກັບເງິ ນທີ່ ສ້າງຂຶ ້ ນມາ ແລະ 
ຈະປະຕິບັດຫັຼງຈາກບັນຊີ ໄດ້ອອກ ໃບບິ ນໃຫ້ເທົ່ ານ້ັນ ແລະ 
ມີ ການຕິດຕາມການຮຽກເກັບເງິ ນທີ່ ເໝາະສົມ.  

 
4. ການດັດແກ້ສັນຍາ: ການດັດແກ້ທີ່ ລະບຸຢູ່ໃນບັນຊີ ຂອງຄົນເຈັບ 

ເພ່ືອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງເງິ ນເກັບທັງໝົດຂອງຄົນເຈັບດ້ວຍອັດຕາທີ່ ສ້າງຂຶ ້ ນ
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ມາ ແລະ ການຮຽກເກັບເງິ ນຕົວຈິ ງທີ່ ຄາດວ່າຈະໄດ້ຈາກຜູ່ຈ່າຍບຸກຄົນທີ ສາມ 
ຊຶ່ ງປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງກົດໝາຍ ຫຼື ການຈັດການຕາມສັນຍາ.  

 
5. ການຮຽກເກັບເງິ ນພິເສດ (“ECAs” Extraordinary Collection Actions): 

ການຮຽກເກັບເງິ ນເຫ່ົຼານີ ້ ແມ່ນກິດຈະກໍາທີ່ ຕ້ອງການໃຊ້ຂະບວນການດ້ານກົດໝາຍ ຫຼື  
ການດໍ າເນີ ນຄະດີ , ແລະ ຍັງສາມາດກ່ຽວພັນກິດຈະກໍາອື່ ນ ເຊັ່ ນ: ຂາຍໜ້ີໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນອື່ ນ ຫຼື  
ລາຍງານຂໍ ້ ມູນທີ່ ຜິດໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍງານ ຫຼື  ສໍ ານັກງານສິ ນເຊື່ ອ. MHSHFC ບໍ່ ມີ ສ່ວນຮ່ວມໃນ 
ECAs, ຫຼື  ບໍ່ ອະນຸຍາດໃຫ້ຕົວແທນຮຽກເກັບເງິ ນຂອງພວກເຂົາ ເຂົ ້ າມີ ສ່ວນຮ່ວມຢູ່ໃນ ECAs.  

 
6. ການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນ: ການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນໝາຍເຖິງການຊ່ວຍເຫຼື ອທີ່  

MHSHFC ສະເໜີໃຫ້ຄົນເຈັບຜູ່ທີ່ ມີ ເງື່ ອນໄຂດ້ານການເງິ ນ ແລະ 
ສິ ດອື່ ນໆຕາມມາດຕະຖານທີ່ ລະບຸຢູ່ໃນ FAP 
ເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ຮັບແຫ່ຼງການເງິ ນທີ່ ຈໍ າເປັນໃນການຈ່າຍຄ່າບໍ ລິ ການສຸກເສີ ນ ຫຼື  
ດູແລສຸຂະພາບ ແລະ ມີຄວາມຈໍ າເປັນໃນດ້ານການແພດ ທີ່  MHSHFC ຈັດຫາໃຫ້.  
ຄົນເຈັບທີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ ປະກອບດ້ວຍ ຄົນເຈັບທີ່ ບໍ່ ມີ ປະກັນ, ຄົນເຈັບທີ່ ມີ ລາຍໄດ້ຕ່ໍາ, ແລະ 
ຄົນເຈັບຜູ່ທີ່ ມີ ການຄຸ້ມຄອງບາງສ່ວນ ແຕ່ວ່າບໍ່ ສາມາດຈ່າຍສ່ວນທີ່ ເຫຼື ອຈໍ ານວນໜ່ຶງ ຫືຼ 
ທັງໝົດ ທີ່ ຢູ່ໃນໃບບິ ນດ້ານການແພດຂອງພວກເຂົ າ. ການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນ ບໍ່ ລວມ 
ອັດຕາກິນຕ່າງໆ ທີ່ ມີ ສັນຍາກັບບໍ ລິ ສັດປະກັນໄພ ແລະ 
ການຄຸ້ມຄອງສຸຂະພາບບຸກຄົນທີ ສາມອື່ ນໆ.  

 
7. ສັງລວມພາສາທ່ົວໄປ (“PLS”): ພາກສັງລວມທ່ົວໄປຂອງ FAP ປະກອບດ້ວຍ: (a) 

ລາຍລະອຽດໂດຍຫຍໍ ້ ຂອງເງື່ ອນໄຂທີ່ ໄດ້ຮັບສິ ດ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼື ອທີ່ ຖື ກນໍ າສະເໜີ; (b) 
ລາຍຊື່ ຂອງເວັບໄຊທ໌ ແລະ ສະຖານທີ່  ທີ່ ສາມາດສະໝັກຂໍ ການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານການເງິ ນ; (c) 
ຄໍ າແນະນໍ າວິ ທີ ຮັບສໍ າເນົາ FAP ຟຣີ ; (d) 
ຂໍ ້ ມູນໃນການຕິດຕ່ໍໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອໃນຂະບວນການສະໝັກ; 
(e) ເອກະສານທີ່ ແປເປັນພາສາຕ່າງໆຂອງ FAP ແລະ ເອກະສານທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ; ແລະ 
(f) ຄໍ າຊີ ້ ແຈງເພ່ືອຢ້ັງຢື ນວ່າ ຄົນເຈັບຜູ່ທີ່ ຖື ກລະບຸວ່າມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນ 
ຈະຖືກຮຽກເກັບເງິ ນບໍ່ ເກີ ນຈໍ ານວນທີ່ ອອກໃບບິ ນທ່ົວໄປໃນກໍລະນີ ສຸກເສີ ນ ຫຼື  
ການບໍ ລິ ການທີ່ ມີ ຄວາມຈໍ າເປັນດ້ານການແພດ.  

 
8. ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ ເໝາະສົມ: MHSHFC 

ຈະໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ ສົມເຫດສົມຜົນໃນການແຈ້ງໃຫ້ຄົນເຈັບຮັບຊາບກ່ຽວກັບ FAP 
ຂອງ MHSHFC ໂດຍມີ ການສັງລວມ FAP ເປັນພາສາທ່ົວໄປໃຫ້ຄົນເຈັບທຸກຄົນ 
ໃຫ້ໄວທີ່ ສຸດເທ່ົາທີ່ ຈະເຮັດໄດ້ໃນການໃຫ້ບໍ ລິ ການ.  ນອກຈາກນ້ັນ, MHSHFC 
ຈະປະຕິບັດຕາມຂ້ັນຕອນດ່ັງຕ່ໍໄປນີ ້  ເພ່ືອແຈ້ງໃຫ້ຄົນເຈັບຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບ FAP ຂອງ 
MHSHFC:  
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a. ໃບສະໝັກທີ່ ບໍ່ ສົມບູນ: ຖ້າເຫັນວ່າຄົນເຈັບ ແລະ/ຫືຼ ຄອບຄົວ 
ສ່ົງໃບສະໝັກທີ່ ບໍ່ ສົມບູນ, MHSHFC 
ຈະແຈ້ງໄປເປັນລາຍລັກອັກສອນເພ່ືອບອກວ່າຂໍ ້ ມູນ ຫືຼ ເອກະສານເພ່ີມເຕີ ມອັນໃດ 
ແມ່ນມີຄວາມຈໍ າເປັນຕ້ອງປະກອບໃສ່.  
 

b. ໃບສະໝັກສະບັບສົມບູນ: ຖ້າວ່າ ຄົນເຈັບ ແລະ/ຫືຼ 
ສະມາຊິ ກໃນຄອບຄົວຂອງຄົນເຈັບສ່ົງໃບສະໝັກຂໍ ການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນທີ່
ສົມບູນ, MHSHFC ຈະແຈ້ງໄປເປັນລາຍລັກອັກສອນ 
ເພ່ືອລະບຸວ່າຄົນເຈັບມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນໄດ້ ຫຼື ບໍ່ ໃຫ້ທັນເວລາ 
ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ຄົນເຈັບຮູ້ ເປັນລາຍລັກອັກສອນກ່ຽວກັບຄໍ າຕັດສິ ນ (ປະກອບດ້ວຍ: 
ການຊ່ວຍເຫຼື ອທີ່ ຄົນເຈັບມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ, ຖ້າສາມາດໃຊ້ໄດ້) ແລະ 
ພ້ືນຖານໃນການຕັດສິ ນໃຈຄ້ັງນີ ້ . ແຈ້ງການສະບັບນີ ້  ຍັງຈະປະກອບດ້ວຍ 
ຈໍ ານວນເງິ ນທີ່ ເປັນເປີ ເຊັນຂອງການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນ 
(ສໍ າລັບໃບສະໝັກທີ່ ຖື ກອະນຸມັດ) ຫືຼ ເຫດຜົນໃນການປະຕິເສດ ແລະ 
ລາຍຈ່າຍທີ່ ຄາດໄວ້ຈາກຄົນເຈັບ ແລະ/ຫືຼ ຄອບຄົວ ທີ່ ອາດຈະມີ . ຄົນເຈັບ ແລະ/ຫຼື  
ຄອບຄົວ 
ຈະສື ບຕ່ໍໄດ້ຮັບການຊີ ້ ແຈງໃນຊ່ວງໄລຍະຂອງການພິຈາລະນາໃນໃບສະໝັກທີ່ ສົມບູ
ນ.  
 

c. ໃບຊີ ້ ແຈງໃຫ້ຄົນເຈັບ: MHSHFC ຈະສ່ົງລາຍລະອຽດຕ່າງໆ 
ທີ່ ອະທິ ບາຍກ່ຽວກັບບັນຊີ ຂອງຄົນເຈັບ ແລະ ຈໍ ານວນເງິ ນທີ່ ຄ້າງຊໍ າລະ. 
ການສ່ົງລາຍລະອຽດໃຫ້ຄົນເຈັບ ລວມມີ: 
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄົນເຈັບມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບແຈ້ງໃຫ້ MHSHFC 
ຮັບຊາບກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງປະກັນສຸຂະພາບທີ່ ມີ , ແຈ້ງການຈາກ FAP ຂອງ 
MHSHFC, ເບີ ໂທລະສັບເພ່ືອຂໍ ການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນ, ແລະ ທີ່ ຢູ່ເວັບໄຊ 
ເພ່ືອຂໍ ເອກະສານກ່ຽວກັບ FAP.   
 

d. ເວັບໄຊທ໌ຂອງ MHSHFC: ເວັບໄຊທ໌ຂອງ MHSHFC 
ຈະຕິດປະກາດແຈ້ງການຢູ່ສະຖານທີ່  
ທີ່ ຄົນຮັບຮູ້ດີ ວ່າມີ ການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນ, 
ຊຶ່ ງຈະອະທິ ບາຍຂ້ັນຕອນຂອງການສະໝັກຂໍ ການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນ.  
MHSHFC ຈະແຈ້ງບອກ FAP 
ໂດຍມີ ລາຍຊື່ ຜູ່ສະໜອງການບໍ ລິ ການທີ່ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ 
ບໍ່ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກ FAP, ການສັງລວມເປັນພາສາທ່ົວໄປ, 
ໃບສະໝັກຂໍ ການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານການເງິ ນ, ແລະ 
ນະໂຍບາຍການອອກໃບບິ ນຮັບເງິ ນ ແລະການຮຽກເກັບເງິ ນຢູ່ເວັບໄຊຂອງ 
MHSHFC: http://www.memorialhermannfirstcolony.com/financial-
assistance-program/.  MHSHFC 

http://www.memorialhermannfirstcolony.com/financial-assistance-program/
http://www.memorialhermannfirstcolony.com/financial-assistance-program/
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ຈະມີ ສໍ າເນົ າເອກະສານເຫ່ົຼານີ ້ ຟຣີ ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ຢູ່ພະແນກສຸກເສີ ນ ແລະ 
ບ່ອນລົງທະບຽນ.   

 
 
ລະບຽບໃນການທົບທວນເອກະສານ:  
 
1. ການສື່ ສານກັບຄົນເຈັບ: ໃນໄລຍະຕ້ົນຂອງຂະບວນການກໍານົດລາຍໄດ້, 

ຄົນເຈັບຈະໄດ້ຮັບແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຫືຼ ປາກເປົ່ າກ່ຽວກັບຍອດຄ້າງຊໍ າລະ, 
ລວມທັງຈໍ ານວນເງິ ນທີ່ ຕ້ອງຈ່າຍຂອງ MHSHFC. ທຸກການແຈ້ງການທີ່ ສ່ົງໃຫ້ຄົນເຈັບ 
ຈະປະກອບດ້ວຍແຈ້ງການກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຂອງ FAP ທີ່ ມີ ຢູ່, 
ໝາຍເລກໂທລະສັບເພ່ືອສອບຖາມຂໍ ້ ມູນເພ່ີມເຕີ ມ, ແລະ ທີ່ ຢູ່ເວັບໄຊ 
ທີ່ ສາມາດຮັບເອົ າສໍ າເນົ າຂອງ FAPແລະ ເອກະສານອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ. MHSHFC ຈະມີ ສໍ າເນົາ 
FAP ທີ່ ສັງລວມເປັນພາສາທ່ົວໄປໃຫ້ຄົນເຈັບທຸກຄົນ.  

 
a. ຄົນເຈັບທີ່ ບໍ່ ມີ ປະກັນ ສາມາດປະສານໄປຫາ MHSHFC 

ເພ່ືອພະຍາຍາມຂໍ ແຫ່ຼງທຶ ນໂດຍຜ່ານໂຄງການຂອງຣັຖບານກາງ ແລະ ລັດ 
ເພ່ືອຂໍ ຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍໃນການດູແລສຸຂະພາບຂອງພວກເຂົ າ.  
ຄົນເຈັບທີ່ ບໍ່ ມີ ປະກັນຈະໄດ້ຮັບແຈ້ງການປະຈໍ າທຸກເດື ອນ 
ເພ່ືອແຈ້ງກ່ຽວກັບສະພາບຂອງ FAP ແລະ ເງິ ນທີ່ ຄ້າງຊໍ າລະ ເປັນໄລຍະເວລາຮອດ 
150 ວັນຫັຼງຈາກມ້ືບໍ ລິ ການ. ຖ້າວ່າຄົນເຈັບບໍ່ ສາມາດເຂົ ້ າຫາແຜນການຈ່າຍ ຫຼື  
ສະສາງຍອດທີ່ ຄ້າງຊໍ າລະໄດ້, MHSHFC 
ຈະປະເມີ ນວ່າອາດຈະມີ ຄວາມຈໍ າເປັນໃຫ້ບຸກຄົນທີ ສາມທີ່ ເປັນຕົວແທນຮຽກເກັບເ
ງິ ນຕາມບັນຊີ ດ່ັງກ່າວ.   
 

b. ຄົນເຈັບທີ່ ມີ ປະກັນ ອາດຈະປະສານກັບ MHSHFC 
ເພ່ືອພະຍາຍາມຮັບເງິ ນຈາກຜູ່ຖື ປະກັນຂອງຄົນເຈັບ.  ນອກຈາກນ້ັນ 
ຄົນເຈັບຄວນຈະເຂ້ົາໃຈວ່າ ເມື່ ອ MHSHFC 
ອອກໃບບິ ນໃຫ້ຜູ່ຖື ປະກັນຂອງຄົນເຈັບ ມັນແມ່ນມາລະຍາດ ແລະ 
ບໍ່ ແມ່ນການປ່ຽນຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານການເງິ ນຂອງຄົນເຈັບເພ່ືອເປັນລາຍຈ່າ
ຍຄ່າບໍ ລິ ການທີ່  MHSHFC ສະໜອງໃຫ້.  ດ່ັງນ້ັນ, ບາງຄ້ັງ MHSHFC 
ຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄົນເຈັບໄປຕິດຕ່ໍກັບຜູ່ຖື ປະກັນຂອງພວກເຂົາ 
ເພ່ືອແກ້ບັນຫາລາຍຈ່າຍທີ່ ຊັກຊ້າ ຫຼື  ດັດແກ້ການບໍ ລິ ຫານອື່ ນໆ 
ທີ່ ແມ່ນເປັນອຸປະສັກຕ່ໍການຈ່າຍຄ່າບໍ ລິ ການ.  ເມ່ືອ MHSHFC 
ໄດ້ຮັບການຈ່າຍຄ່າບໍ ລິ ການ 
ແລະໄດ້ມີ ການດັດແກ້ທີ່ ເໝາະສົມກ່ຽວກັບສັນຍາໃສ່ໃນບັນຊີ ແລ້ວ, 
ຄົນເຈັບຈະໄດ້ຮັບແຈ້ງການປະຈໍ າເດື ອນເພ່ືອຊີ ້ ແຈງສະພາບຂອງ FAP ແລະ 
ເງິ ນຄ້າງຊໍ າລະຂອງພວກເຂົາ ເປັນໄລຍະເວລາຮອດ 120 ວັນ 
ຫັຼງຈາກມີ ການຈ່າຍເງິ ນຂອງຜູ່ຖື ປະກັນ.  
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ຖ້າວ່າຄົນເຈັບບໍ່ ສາມາດເຂົ ້ າຫາແຜນການຈ່າຍ ຫຼື  ສະສາງຍອດທີ່ ຄ້າງຊໍ າລະໄດ້, 
MHSHFC 
ຈະປະເມີ ນວ່າອາດຈະມີ ຄວາມຈໍ າເປັນໃຫ້ບຸກຄົນທີ ສາມທີ່ ເປັນຕົວແທນຮຽກເກັບເ
ງິ ນ ເປັນຜູ່ເອົ າເຂົ ້ າບັນຊີ . 

 
2. ການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນ: ມັນແມ່ນແນວປະດຕິບັດຂອງ MHSHFC 

ທີ່ ຈະຊ່ວຍເຫຼື ອຄົນເຈັບໃນການຮັບປະກັນການເກັບເງິ ນຄື ນຈາກແຫ່ຼງການເງິ ນຂອງບຸກຄົນທີ
ສາມ.  
ມີ ທີ່ ປຶ ກສາດ້ານການເງິ ນກຽມໄວ້ໃຫ້ເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ຄົນເຈັບສາມາດເຂົ ້ າເຖິງໂຄງການຄຸ້ມຄອງກ
ານດູແລສຸຂະພາບຂອງຣັຖບານກາງ ຫືຼ ລັດທີ່ ພວກເຂົາອາດຈະສາມາດຂໍ ໄດ້ 
ພ້ອມທັງກໍານົດສິ ດຕ່າງໆພາຍໃຕ້ FAP.  ການຮຽກເກັບເງິ ນຈະຊະລໍ ໄວ້ 
ລໍ ຖ້າຜົນຂອງການຕັດສິ ນເຫ່ົຼານີ ້ , ແຕ່ວ່າການແຈ້ງຂໍ ້ ມູນໃຫ້ຄົນເຈັບຈະຍັງດໍ າເນີ ນຕ່ໍໄປ.  
ສໍ າລັບການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນໂດຍຜ່ານ MHSHFC, 
ມາດຕະຖານທີ່ ນໍ າໃຊ້ໃນການຄິ ດໄລ່ຈໍ ານວນເງິ ນຂອງການຫຸຼດລາຄາ, ມາດຕະການທີ່  
MHSHFC ຈະໃຊ້ໃນການເຜີຍແຜ່ FAP ພາຍໃນ ຊຸມຊົນທີ່ ບໍ ລິ ການໂດຍ MHSHFC, 
ຂະບວນການທີ່  MHSHFC ຈະນໍ າໃຊ້ໃນການພິຈາລະນາສິ ດຂອງການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານການເງິ ນ, 
ແລະ ຂ້ັນຕອນຂອງການສະໝັກ ແມ່ນໄດ້ອະທິ ບາຍລະອຽດໄວ້ໃນ 
ນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນຂອງ MHSHFC.   
 

3. ແຜນການຈ່າຍເງິ ນ: MHSHFC 
ສະເໜີແຜນການຊ່ວຍເຫືຼອທີ່ ບໍ່ ມີ ດອກເບ້ຍທີ່ ຂະຫຍາຍເວລາການຈ່າຍເງິ ນໄວ້ໃຫ້ຄົນເຈັບຜູ່ທີ່
ມີ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຈ່າຍຄ່າບິ ນຂອງພວກເຂົ າ.  
ຄົນເຈັບສາມາດເຂົ ້ າເອົ າແຜນການຈ່າຍເງິ ນໂດຍຜ່ານການໂອ້ລົມກັບເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ລົງທະບຽນໃນ
ມື ້ ເຂົ ້ າໄປໃຊ້ບໍ ລິ ການ, ຫຼື ໂອ້ລົມກັບທີ່ ປຶ ກສາດ້ານການເງິ ນໃນຊ່ວງເວລາໃດກ່ໍໄດ້ກ່ອນ ຫຼື  
ຫັຼງຈາກວັນທີ່ ເຂົ ້ າຮັບບໍ ລິ ການ. 
ຄົນເຈັບຈະຕ້ອງຈ່າຍທຸກເດື ອນເປັນຢ່າງຕ່ໍາເພ່ືອໃຫ້ແຜນຈ່າຍເງິ ນໄດ້ມີ ການເຄື່ ອນໄຫວຢ່າງຕ່ໍ
ເນື່ ອງ. 
ຖ້າວ່າຄົນເຈັບບໍ່ ສາມາດຈ່າຍເງິ ນຕາມເວລາທີ່ ກໍານົດຈະຖື ວ່າຄົນເຈັບບໍ່ ສາມາດປະຕິບັດຕາມ
ສັນຍາຈ່າຍເງິ ນທີ່ ຄ້າງຊໍ າລະໃນຍອດຂອງບັນຊີ .  
ພວກເຮົ າຈະພະຍາຍາມສ້າງແຜນຈ່າຍເງິ ນຂອງຄົນເຈັບຄື ນໃໝ່ຢ່າງເໝາະສົມ 
ຕາມແຜນທໍາອິ ດທີ່ ໄດ້ຜິດສັນຍາ.  ຖ້າວ່າຄົນເຈັບຍັງບໍ່ ສາມາດສ້າງແຜນຈ່າຍເງິ ນຄື ນໃໝ່ 
ແລະ/ຫຼື  ບໍ່ ສາມາດເຮັດໄດ້ຕາມສັນຍາເປັນຄ້ັງທີ ສອງ MHSHFC 
ຈະເອົ າບັນຊີ ໃຫ້ຕົວແທນຮຽກເກັບເງິ ນທີ່ ເປັນບຸກຄົນທີ ສາມ.  
ເມື່ ອໄດ້ມອບໃຫ້ຕົວແທນຮຽກເກັບເງິ ນທີ່ ເປັນບຸກຄົນທີ ສາມໄປແລ້ວ 
ຄົນເຈັບຈະຕ້ອງປະສານງານໂດຍກົງກັບຕົວແທນບຸກຄົນທີ ສາມເພ່ືອຈ່າຍຍອດຄົງຄ້າງຂອງພ
ວກເຂົ າ.  ຄົນເຈັບຈະບໍ່ ມີ ສິ ດເຂ້ົາໄປຫາແຜນຈ່າຍເງິ ນອື່ ນກັບ MHSHFC.      

 

http://www.memorialhermannfirstcolony.com/financial-assistance-program
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4. ການຮຽກເກັບເງິ ນໃນກໍລະນີ ບໍ່ ຈ່າຍເງິ ນ: ໃນກໍລະນີ ບໍ່ ຈ່າຍເງິ ນ, 
ການຮຽກເກັບເງິ ນຫຼາຍວິ ທີ ຈະຖືກນໍ າໃຊ້ ໂດຍອີ ງໃສ່ຍອດຄ້າງຈ່າຍໃນບັນຊີ , 
ໜ້ີຄ້າງຈ່າຍຂອງຜູ່ຈ່າຍທີ່ ເປັນບຸກຄົນທີ ສາມ, ສິ ດຂອງຄົນເຈັບທີ່ ໄດ້ຮັບທຶ ນຈາກຣັຖບານ ຫຼື  
ການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນ, ການຮ່ວມມືຂອງຄົນເຈັບ ຫືຼ ປະຫວັດໜ້ີເສຍ, ແລະ/ຫືຼ 
ບໍ່ ສາມາດຊອກບ່ອນຢູ່ຂອງຄົນເຈັບ. ວິ ທີ ການເກັບເງິ ນອາດຈະລວມມີ: 
ການຂໍ ອຸທອນການປະຕິເສດຜູ່ຈ່າຍທີ່ ເປັນບຸກຄົນທີ ສາມ; 
ການປະສານງານກັບຜູ່ຈ່າຍທີ່ ເປັນບຸກຄົນທີ ສາມ; ການແຈ້ງຂໍ ້ ມູນ, ຈົດໝາຍ, 
ແລະໂທລະສັບຕິດຕ່ໍຫາຄົນເຈັບ ທີ່ ສະເໜີການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນ ແລະ/ຫືຼ 
ຂໍ ໃຫ້ຈ່າຍເງິ ນ; ແລະ ແຈ້ງການສະບັບສຸດທ້າຍໃຫ້ຄົນເຈັບ ຫືຼ 
ຜູ່ຄໍ ້ າປະກັນທີ່ ບັນຊີ ບໍ່ ປະຕິບັດຕາມສັນຍາ 
ຈຶ່ ງເຮັດໃຫ້ຖື ກສ່ົງໄປຫາຕົວແທນເກັບເງິ ນທີ່ ເປັນບຸກຄົນທີ ສາມ ບໍ່ ເກີ ນ 120 ວັນ 
ນັບຈາກວັນທີ ທີ່ ມີ ການແຈ້ງໄປໃຫ້ຄົນເຈັບຮູ້ກ່ຽວກັບຍອດຄົງເຫຼື ອຂອງຄົນເຈັບທີ່ ເປັນໜ້ີຄ້ັງ
ທໍາອິ ດ, ນອກຈາກວ່າຄົນເຈັບຈະບໍ່ ຍອມຈ່າຍໜ້ີຕາມແຜນທີ່ ຕົກລົງເຫັນດີ ຢູ່ໃນຂໍ ້ ທີ  3 
ຂ້າງເທິງນ້ັນ.  MHSHFC ອາດຈະເລີ່ ມການດໍ າເນີ ນການດ້ານກົດໝາຍ 
ຕ່ໍບຸກຄົນທີ ສາມທີ່ ຮັບຜິດຊອບ (ໜ້ີສິ ນບຸກຄົນທີ ສາມ) ຕ່ໍບັນຊີ ທີ່ ບໍ່ ປະຕິບັດຕາມສັນຍາ.   

 
5. ໜ້ີເສຍ: ບັນຊີ ອາດຈະແຈ້ງອອກເປັນໜ້ີເສຍ ຫັຼງຈາກບັນຊີ  

ໄດ້ຖື ກອອກເປັນໃບບິ ນເກັບເງິ ນສຸດທ້າຍໃຫ້ຜູ່ຈ່າຍທີ່ ເປັນບຸກຄົນທີ ສາມ 
ແລະໄປໃຫ້ຄົນເຈັບ/ຜູ່ຄໍ ້ າປະກັນ, ມີ ການແຈ້ງອອກໃບບິ ນ ແລະ ການຕິດຕາມ, 
ໄດ້ພະຍາຍາມແຈ້ງໃຫ້ຄົນເຈັບຮູ້ວ່າມີ ການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານການເງິ ນ, ໝົດກໍານົດການຈ່າຍເງິ ນ, 
ແລະ ຕັດສິ ນວ່າ ບັນຊີ ບໍ່ ສາມາດເກັບເງິ ນໄດ້ເທົ່ ານ້ັນ.   

 
6. ວິ ທີ ການເກັບເງິ ນຂອງພາກສ່ວນພາຍນອກ (ບຸກຄົນທີ ສາມ): ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າ 

ມີ ພຽງແຕ່ບັນຊີ ທີ່ ເໝາະສົມເທົ່ ານ້ັນ ທີ່ ຈະແຈ້ງອອກເປັນໜ້ີເສຍ, ແລະ ຫັຼງຈາກອອກໃບບິ ນ 
ແລະ ໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມໃນການຮຽກເກັບເງິ ນເທົ່ ານ້ັນ, ປະກອບດ້ວຍ 
ການແຈ້ງໃຫ້ບໍ ລິ ສັດພາຍນອກຮຽກເກັບເງິ ນຢ່າງເໝາະສົມ, 
ທີ ມງານບໍ ລິ ການລູກຄ້າພິຈາລະນາຂຽນໜັງສື ແຈ້ງໜ້ີເສຍ ເພ່ືອຂໍ ການຮັບຮອງ. 
ໃຊ້ວີ ທີ ການຮຽກເກັບເງິ ນທີ່ ສ້າງຂຶ ້ ນມາ ແລະ 
ກໍານົດເວລາໃນການອະນຸມັດໃຫ້ລົງບັນຊີ ເປັນໜ້ີເສຍທີ່ ມີ ການຮັບຮອງ 
(ເຂົ ້ າໄປເບິ່ ງນະໂຍບາຍການດັດແກ້ບໍ ລິ ການທຸລະກິດຂອງຄົນເຈັບຂອງ MHSHFC ), 
ຜູ້ບໍ ລິ ຫານຫ້ອງການທຸລະກິດ (Business Office Manager) 
ສາມາດຮັບຮອງການລົງບັນຊີ ເປັນໜ້ີເສຍ ຫຼື ອາດຈະແນະນໍ າວິ ທີ ການທີ່ ເໝາະສົມໃຫ້ແກ່ 
ຫົວໜ້າຫ້ອງການການເງິ ນປະຈໍ າໂຮງໝໍ (Hospital Chief Financial Officer).   
ບັນຊີ ອາດຈະໂອນອັດຕະໂນມັດໄປໃຫ້ບໍ ລິ ສັດພາຍນອກເພ່ືອຮຽກເກັບເງິ ນຈາກລະບົບບັນຊີ ຂ
ອງຄົນເຈັບ, ໂດຍອີ ງໃສ່ຜູ່ຈ່າຍທີ່ ໄດ້ສ້າງຂຶ ້ ນ, ຍອດຄົງຄ້າງ, ແລະ 
ຕົວຊີ ້ ວັດການເຄື່ ອນໄຫວຂອງລາຍຈ່າຍ.  
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7. ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ: ມັນແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຫ້ອງການທຸລະກິດຄົນເຈັບຂອງ 
MHSHFC ແລະ ຫ້ອງການອອກໃບບິ ນສູນກາງ (CBO) ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍນີ ້  
ແລະ ສ້າງຂ້ັນຕອນໃນການດໍ າເນີ ນການສະເພາະຂອງພະແນກ.  

 
 
ບ່ອນອ້າງອີ ງ: 

 
A. ນະໂຍບາຍການໂອນຄົນເຈັບ (EMTALA ແລະ 

ການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍການໂອນຂອງເທັກຊັສ໌  (Texas Transfer Act Compliance)   
B. ນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນ (Financial Assistance Policy)    
C. ການສັງລວມການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນທີ່ ເປັນພາສາທ່ົວໄປ (Financial Assistance Plain 

Language Summary)  
D. ໃບສະໝັກຂໍ ການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນ (Financial Assistance Application)  
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