
ສັງລວມການຊ່ວຍເຫືຼອ 
ດ້ານການເງິນໃຫ້ຄົນເຈັບ
ສັງລວມພາສາທ່ົວໄປ

ຕອບຄໍາຖາມສໍາຄັນ:

• ມີບໍລິການຫຍັງແດ່?

•  ຂ້ອຍສະໝັກຂໍການຊ່ວຍເຫືຼອໄດ້ແນວໃດ?

•  ແມ່ນໃຜແດ່ມີຄູນສົມບັດເໝາະສົມໄດ້ຮັບ 

ການຊ່ວຍເຫືຼອ?

• ຂີດຈໍາກັດຂອງລາຍໄດ້ແມ່ນເທ່ົາໃດ?

•  ຈະເປັນແນວໃດຖ້າລາຍໄດ້ຂອງຂ້ອຍບ່ໍໄດ້

ຕາມຂີດຈໍາກັດ?

• ຂ້ອຍສາມາດເອົາໃບສະໝັກໄດ້ຈາກໃສ?

4412297-5/19

Memorial Hermann Surgical Hospital 
First Colony 
ເພ່ືອເບ່ິງວ່າທ່ານມີຄູນສົມບັດເໝາະສົມໄດ້ 
ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານການເງິນ, Medicaid, 
Medicare, ຫືຼ ໂປຣແກຣມອ່ືນໆ, ແລະ ໃຫ້ 
ຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອໃນການສະໝັກຢ່າງເປັນ 
ຄວາມລັບຟຣີ, ຕິດຕ່ໍຫາ:

ບໍລິການທຸລະກິດຄົນເຈັບ 
Attention: Financial Assistance
16906 Southwest Freeway
Sugar Land, Texas 77479

ເບີໂທລະສັບ: 281.243.1073 ຫືຼ
281.243.1000, ກົດ 9

ວັນສຸກ: 8 ໂມງເຊ້ົາ - 5 ໂມງແລງ
ວັນຈັນ - ວັນພະຫັດ: 8 ໂມງເຊ້ົາ - 7 ໂມງແລງ

ວັນທີຕີພີມ: 1 ຕຸລາ, 2018

 
ໃຫ້ສໍາເນົາຟຣີຫນ່ຶງສະບັບ ເຊ່ິງມີໃບສະໝັກຂໍ 
ການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານການເງິນ, ນະໂຍບາຍ 
ການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານການເງິນ, ສັງລວມພາສາ 
ທ່ົວໄປ, ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງການອອກໃບບິນ 
ແລະ ການເກັບເງິນທ່ີເປັນພາສາອັງກິດ, ສະເປນ, 
ແລະ ພາສາອ່ືນທ່ີໄດ້ຕາມເງ່ືອນໄຂ ຊ່ຶງໄດ້ 
ອະທິບາຍຢູ່ໃນນະໂຍບາຍຂອງການຊ່ວຍເຫືຼອ 
ດ້ານການເງິນໂດຍ:

• ຕິດຕ່ໍຫາພະແນກຕ້ອນຮັບ/ລົງທະບຽນ

• ໂທ 281.243.1073 ຫືຼ
 281.243.1000, ກົດ 9

• ຂໍໃບສະໝັກທາງໄປສະນີ: 
 Attn: Financial Assistance
 16906 Southwest Freeway
 Sugar Land, Texas 77479

•  ດາວໂຫຼດໃບສະໝັກຈາກເວັບ ໄຊຂອງ 
Hermann Surgical Hospital First Colony website: 
http://www.memorialhermannfirstcolony.com/
financial-assistance-program/

http://www.memorialhermannfirstcolony.com/financial-assistance-program/
http://www.memorialhermannfirstcolony.com/financial-assistance-program/


ນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານການເງິນ (FAP)

ການບໍລິການຫຍັງແດ່ທ່ີໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ?
ນະໂຍບາຍຂອງການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານການເງິນ 
(FAP) ທ່ີຄຸ້ມຄອງການບໍລິການໃນກໍລະນີສຸກເສີນ 
ແລະ ການບໍລິການທ່ີມີຄວາມຈໍາເປັນດ້ານການ 
ແພດທ່ີມີໃຫ້ຢູ່ Memorial Hermann Surgical 
Hospital First Colony.

ນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານການເງິນບ່ໍໄດ້ 
ຄຸ້ມຄອງ: ຂ້ັນຕອນເສີມຄວາມງາມ, ການ 
ບໍລິການຕ່າງໆທ່ີຈັດຫາໂດຍ ແພດ ແລະ 
ຜູ້ຈັດຫາອ່ືນໆທ່ີປ່ິນປົວທ່ານຢູ່ Memorial 
Hermann Surgical Hospital First Colony ແຕ່ວ່າບ່ໍ 
ແມ່ນລູກຈ້າງຂອງໂຮງໝໍ, ຫືຼ ຜູ້ຈັດຫາທ່ີເປັນ 
ຜູ້ອອກໃບບິນແຍກອອກຈາກໂຮງໝໍສໍາລັບຄ່າ
ບໍລິການຂອງພວກເຂົາ.

ວິທີສະໝັກ:
ນະໂຍບາຍຂອງການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານການເງິນ 
(Financial Assistance Policy) ແລະ ໃບສະໝັກ 
ສາມາດໄປເອົາໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ, ທາງອີເມວ, 
ຈາກທາງໂທລະສັບ ແລະ ຈາກເວັບໄຊຂອງ 
Memorial Hermann Surgical Hospital First 
Colony. ຕອບຕາມໃບສະໝັກໃຫ້ສໍາເລັດ, 
ປະກອບເອກະສານທ່ີຕ້ອງການ ແລະ ສ່ົງໄປຫາ 
ພະແນກຕ້ອນຮັບ/ລົງທະບຽນຂອງໂຮງໝໍ 
(Hospital Admission/Registration Department) ຫືຼ  
ສ່ົງໄປຫາທ່ີຢູ່ທ່ີຢູ່ດ້ານຫັຼງຂອງແຜ່ນພັບສະບັບນ້ີ.

ສໍາລັບຄອບຄົວ/ຄົວເຮືອນ ທ່ີມີຫຼາຍກວ່າ 8 ຄົນ: 
ເພ່ີມໃສ່ $4,420 ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນທ່ີເພ່ີມເຂ້ົາມາ.

ແມ່ນໃຜແດ່ມີຄູນສົມບັດເໝາະສົມໄດ້ 
ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານການເງິນ?
ຈໍານວນເງິນທ່ີຂໍຈາກການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານ
ການເງິນ ແມ່ນອີງໃສ່ລາຍໄດ້ຂອງທ່ານ, 
ຈໍານວນຂອງຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານ ແລະ 
ລະດັບຄວາມທຸກຍາກຂອງຣັຖບານກາງ 
(Federal Poverty Level). ຄົນເຈັບທ່ີມີລາຍໄດ້ຢູ່ 
ໃນຄອບຄົວ 200% ຂອງລະດັບຄວາມທຸກ 
ຍາກຂອງຣັຖບານກາງ ຫືຼ ໜ້ອຍກວ່ານ້ັນ 
ອາດຈະມີສິດໄດ້ຮັບສ່ວນຫຸຼດ 100%. ຄົນເຈັບ 
ທ່ີມີລາຍໄດ້ຢູ່ໃນຄອບຄົວຫຼາຍກວ່າ 200% 
ຂອງລະດັບຄວາມທຸກຍາກຂອງຣັຖບານກາງ 
ອາດຈະມີສິດໄດ້ຮັບສ່ວນຫຸຼດ.

ເບ່ິງຂ້ໍມູນລະອຽດໃນນະໂຍບາຍທ່ີ: 
http://memorialhermannfirstcolony.com/
financial-assistance-program

ຄົນເຈັບທ່ີເໝາະສົມຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອ 
ຈະບ່ໍຖືກໄລ່ເງິນເພ່ີມໃນກໍລະນີສຸກເສີນ ຫືຼ  
ການເບ່ິງແຍງທ່ີມີຄວາມຈໍາເປັນທາງດ້ານ 
ການແພດອ່ືນໆ ເກີນກວ່າຈໍານວນເງິນທ່ີ 
ອອກບິນ (AGB, Amounts Generally Billed)  
ໃຫ້ຄົນເຈັບຜູ່ມີປະກັນໄພເຫ່ົຼານ້ັນ.

ແບບຮູບຖ່າຍຕິດບັດປະຈໍາຕົວຕ່ໍໄປນ້ີແມ່ນ 
ສາມາດຍອມຮັບໄດ້ໃນການພິສູດຄວາມເປັນ
ຕົວຕົນຂອງທ່ານ:
• ໃບຂັບຂ່ີທ່ີລັດອອກໃຫ້ ຫືຼ ບັດປະຈໍາຕົວ
• ບັດປະຈໍາຕົວນັກຮຽນ
•  ຫນັງສືຜ່ານແດນ (ສະຫະລັດອາເມລິກາ ຫືຼ 

ຄົນຕ່າງປະເທດ)
•  ເອກະສານຄົນອົບພະຍົບໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ
•  ບັດປະຈໍາຕົວທ່ີອອກໃຫ້ໂດຍກົງສຸນຕ່າງປະເທດ
• ບັດເຄຣດິດ (ມີຮູບຕິດ)

ຄູ່ມືສໍາລັບຄົນທຸກຍາກ 2019

ບຸກຄົນທ່ີຢູ່ໃນ 
ຄອບຄົວ/
ຄົວເຮືອນ

1

2

3

4

5

6

7

8

ລາຍໄດ້ 
ຕ່ໍປີ

$ 12,490

$ 16,910

$ 21,330

$ 25,750

$ 30,170

$ 34,590

$ 39,010

$ 43,430

ຂີດຈໍາກັດຂອງລາຍໄດ້
ໜ່ຶງໃນປັດໃຈທ່ີເໝາະສົມແມ່່ນລາຍໄດ້ຊ່ຶງອີງໃສ່
ຕາຕະລາງລຸ່ມນ້ີ:

Memorial Hermann Surgical Hospital First Colony ສະເໜີ 
ການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານການເງິນໃຫ້ຄົນເຈັບທ່ີມີ 
ຄຸນສົມບັດເໝາະສົມ ໂດຍອີງໃສ່ລາຍໄດ້, ຈໍານວນ 
ຄົນໃນຄອບຄົວ ແລະ ລະດັບຄວາມທຸກຍາກຂອງ 
ຣັຖບານກາງ (Federal Poverty Level) ຫືຼ ກໍລະນີທ່ີໄດ້ຮັບ 
ສ່ວນຫລຸດເຕັມສ່ວນ ຫືຼ ການເບ່ິງແຍງທ່ີມີຄວາມ 

ຈໍາເປັນທາງດ້ານການແພດຢູ່ໃນໂຮງໝໍ ຄົນເຈັບທ່ີ 
ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານການເງິນຕ້ອງ 
ສະໝັກຂໍໂປຣແກຣມ ທ່ີໄດ້ສັງລວມຢູ່ໃນເອກະສານນ້ີ.

http://memorialhermannfirstcolony.com/financial-assistance-program
http://memorialhermannfirstcolony.com/financial-assistance-program

