ໃຫ້ ສໍາເນົາຟຣີຫນ່ຶ ງສະບັ ບ ເຊິ່ງມີໃບສະໝັ ກຂໍ
ການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອດ້ ານການເງິນ, ນະໂຍບາຍ
ການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອດ້ ານການເງິນ, ສັ ງລວມພາສາ
ທົ່ ວໄປ, ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງການອອກໃບບິນ
ແລະ ການເກັບເງິນທີ່ເປັນພາສາອັ ງກິດ, ສະເປນ,
ແລະ ພາສາອື່ນທີ່ໄດ້ ຕາມເງື່ອນໄຂ ຊຶ່ງໄດ້
ອະທິບາຍຢູ່ ໃນນະໂຍບາຍຂອງການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອ
ດ້ ານການເງິນໂດຍ:
• ຕິດຕ່ໍ ຫາພະແນກຕ້ ອນຮັ ບ/ລົ ງທະບຽນ
• ໂທ 281.243.1073 ຫື ຼ
281.243.1000, ກົ ດ 9
• ຂໍໃບສະໝັ ກທາງໄປສະນີ:
Attn: Financial Assistance
16906 Southwest Freeway
Sugar Land, Texas 77479
•	
ດາວໂຫຼດໃບສະໝັ ກຈາກເວັບ ໄຊຂອງ
Hermann Surgical Hospital First Colony website:
http://www.memorialhermannfirstcolony.com/
financial-assistance-program/

Memorial Hermann Surgical Hospital
First Colony

ເພ່ື ອເບ່ິ ງວ່ າທ່ ານມີຄູ ນສົ ມບັ ດເໝາະສົ ມໄດ້
ຮັ ບການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອດ້ ານການເງິນ, Medicaid,
Medicare, ຫື ຼ ໂປຣແກຣມອື່ນໆ, ແລະ ໃຫ້
ຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອໃນການສະໝັ ກຢ່ າງເປັນ
ຄວາມລັ ບຟຣີ, ຕິດຕ່ໍ ຫາ:

ສັ ງລວມການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອ
ດ້ ານການເງິນໃຫ້ຄົ ນເຈັບ
ສັ ງລວມພາສາທົ່ ວໄປ

ບໍລິການທຸ ລະກິດຄົ ນເຈັບ
Attention: Financial Assistance
16906 Southwest Freeway
Sugar Land, Texas 77479
ເບີໂທລະສັ ບ: 281.243.1073 ຫື ຼ
281.243.1000, ກົ ດ 9
ວັ ນສຸ ກ: 8 ໂມງເຊົ້າ - 5 ໂມງແລງ
ວັ ນຈັ ນ - ວັ ນພະຫັ ດ: 8 ໂມງເຊົ້າ - 7 ໂມງແລງ

ຕອບຄໍາຖາມສ�ຳຄັ ນ:
ວັ ນທີຕີພີມ: 1 ຕຸ ລາ, 2018

• ມີບໍລິການຫຍັ ງແດ່ ?
•	
ຂ້ອຍສະໝັ ກຂໍການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອໄດ້ ແນວໃດ?
•	
ແມ່ ນໃຜແດ່ ມີຄູ ນສົ ມບັ ດເໝາະສົ ມໄດ້ ຮັ ບ
ການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອ?
• ຂີດຈ�ຳກັ ດຂອງລາຍໄດ້ ແມ່ ນເທົ່າໃດ?
•	ຈະເປັນແນວໃດຖ້ າລາຍໄດ້ ຂອງຂ້ ອຍບ່ໍ ໄດ້
ຕາມຂີດຈ�ຳກັ ດ?
• ຂ້ ອຍສາມາດເອົາໃບສະໝັ ກໄດ້ ຈາກໃສ?

4412297-5/19

ນະໂຍບາຍການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອດ້ ານການເງິນ (FAP)
Memorial Hermann Surgical Hospital First Colony ສະເໜ
ີ
ການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອດ້ ານການເງິນໃຫ້ ຄົ ນເຈັບທີ່ມີ
ຄຸ ນສົ ມບັ ດເໝາະສົ ມ ໂດຍອີງໃສ່ ລາຍໄດ້ , ຈໍານວນ
ຄົ ນໃນຄອບຄົ ວ ແລະ ລະດັ ບຄວາມທຸ ກຍາກຂອງ
ຣັ ຖບານກາງ (Federal Poverty Level) ຫື ຼ ກໍລະນີທີ່ໄດ້ ຮັ ບ
ສ່ ວນຫລຸ ດເຕັມສ່ ວນ ຫື ຼ ການເບ່ິ ງແຍງທີ່ມີຄວາມ
ຈ�ຳເປັນທາງດ້ ານການແພດຢູ່ ໃນໂຮງໝ
ໍ ຄົ ນເຈັບທີ່
ຕ້ ອງການຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອດ້ ານການເງິນຕ້ ອງ
ສະໝັ ກຂໍໂປຣແກຣມ ທີ່ໄດ້ ສັ ງລວມຢູ່ ໃນເອກະສານນີ້.

ການບໍລິການຫຍັ ງແດ່ ທ່ີ ໄດ້ ຮັ ບການຄຸ້ ມຄອງ?
ນະໂຍບາຍຂອງການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອດ້ ານການເງິນ
(FAP) ທີ່ຄຸ້ ມຄອງການບໍລິການໃນກໍລະນີສຸ ກເສີນ
ແລະ ການບໍລິການທີ່ມີຄວາມຈ�ຳເປັນດ້ ານການ
ແພດທີ່ມີໃຫ້ ຢູ່ Memorial Hermann Surgical
Hospital First Colony.

ນະໂຍບາຍການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອດ້ ານການເງິນບໍ່ໄດ້
ຄຸ້ ມຄອງ: ຂັ້ ນຕອນເສີມຄວາມງາມ, ການ
ບໍລິການຕ່ າງໆທ່ີ ຈັ ດຫາໂດຍ ແພດ ແລະ
ຜູ້ ຈັ ດຫາອື່ນໆທີ່ປ່ິ ນປົ ວທ່ ານຢູ່ Memorial
Hermann Surgical Hospital First Colony ແຕ່ ວ່ າບໍ່
ແມ່ ນລູ ກຈ້ າງຂອງໂຮງໝ
ໍ , ຫື ຼ ຜູ້ ຈັ ດຫາທ່ີ ເປັນ
ຜູ້ ອອກໃບບິນແຍກອອກຈາກໂຮງໝ
ໍ ສ�ຳລັ ບຄ່ າ
ບໍລິການຂອງພວກເຂົາ.

ວິທີສະໝັກ:

ນະໂຍບາຍຂອງການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອດ້ ານການເງິນ
(Financial Assistance Policy) ແລະ ໃບສະໝັ ກ
ສາມາດໄປເອົາໄດ້ ດ້ ວຍຕົ ນເອງ, ທາງອີເມວ,
ຈາກທາງໂທລະສັ ບ ແລະ ຈາກເວັບໄຊຂອງ
Memorial Hermann Surgical Hospital First
Colony. ຕອບຕາມໃບສະໝັ ກໃຫ້ ສ�ຳເລັດ,
ປະກອບເອກະສານທີ່ຕ້ ອງການ ແລະ ສົ່ ງໄປຫາ
ພະແນກຕ້ ອນຮັ ບ/ລົ ງທະບຽນຂອງໂຮງໝ
ໍ
(Hospital Admission/Registration Department) ຫື ຼ
ສົ່ ງໄປຫາທີ່ຢູ່ ທີ່ຢູ່ ດ້ ານຫັ ຼ ງຂອງແຜ່ ນພັ ບສະບັ ບນີ້.

ຂີດຈໍາກັ ດຂອງລາຍໄດ້

່ຶ ງໃນປັ ດໃຈທີ່ເໝາະສົ ມແມ່່ ນລາຍໄດ້ ຊ່ຶ ງອີງໃສ່
ໜ
ຕາຕະລາງລຸ່ ມນີ້:

ຄູ່ ມືສ�ຳລັ ບຄົ ນທຸ ກຍາກ 2019
ບຸ ກຄົ ນທີ່ຢູ່ ໃນ
ຄອບຄົ ວ/
ຄົ ວເຮືອນ
1

$ 12,490

2

$ 16,910

3

$ 21,330

4

$ 25,750

5

$ 30,170

6

$ 34,590

7

$ 39,010

8

$ 43,430

ລາຍໄດ້
ຕ່ໍ ປີ

ສໍາລັ ບຄອບຄົ ວ/ຄົ ວເຮືອນ ທີ່ມີຫຼາຍກວ່ າ 8 ຄົ ນ:
ເພ່ີ ມໃສ່ $4,420 ໃຫ້ ແຕ່ ລະຄົ ນທີ່ເພ່ີ ມເຂົ້າມາ.

ແມ່ ນໃຜແດ່ ມີຄູ ນສົ ມບັ ດເໝາະສົ ມໄດ້
ຮັ ບການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອດ້ ານການເງິນ?

ຈໍານວນເງິນທ່ີ ຂໍຈາກການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອດ້ ານ
ການເງິນ ແມ່ ນອີງໃສ່ ລາຍໄດ້ ຂອງທ່ ານ,
ຈໍານວນຂອງຄົ ນໃນຄອບຄົ ວຂອງທ່ ານ ແລະ
ລະດັ ບຄວາມທຸ ກຍາກຂອງຣັ ຖບານກາງ
(Federal Poverty Level). ຄົ ນເຈັບທ່ີ ມີລາຍໄດ້ ຢູ່
ໃນຄອບຄົ ວ 200% ຂອງລະດັ ບຄວາມທຸ ກ
ຍາກຂອງຣັ ຖບານກາງ ຫື ຼ ໜ້ ອຍກວ່ ານັ້ ນ
ອາດຈະມີສິດໄດ້ ຮັ ບສ່ ວນຫຸຼ ດ 100%. ຄົ ນເຈັບ
ທີ່ມີລາຍໄດ້ ຢູ່ ໃນຄອບຄົ ວຫຼາຍກວ່ າ 200%
ຂອງລະດັ ບຄວາມທຸ ກຍາກຂອງຣັ ຖບານກາງ
ອາດຈະມີສິດໄດ້ ຮັ ບສ່ ວນຫຸຼ ດ.
ເບ່ິ ງຂ້ໍ ມູ ນລະອຽດໃນນະໂຍບາຍທີ່:
http://memorialhermannfirstcolony.com/
financial-assistance-program
ຄົ ນເຈັບທ່ີ ເໝາະສົ ມຈະໄດ້ ຮັ ບການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອ
ຈະບ່ໍ ຖືກໄລ່ ເງິນເພ່ີ ມໃນກໍລະນີສຸ ກເສີນ ຫື ຼ
ການເບ່ິ ງແຍງທີ່ມີຄວາມຈ�ຳເປັນທາງດ້ ານ
ການແພດອື່ນໆ ເກີນກວ່ າຈໍານວນເງິນທ່ີ
ອອກບິນ (AGB, Amounts Generally Billed)
ໃຫ້ ຄົ ນເຈັບຜູ່ ມີປະກັ ນໄພເຫ່ົ ຼ ານັ້ ນ.
ແບບຮູ ບຖ່ າຍຕິດບັ ດປະຈ�ຳຕົ ວຕ່ໍ ໄປນີ້ແມ່ ນ
ສາມາດຍອມຮັ ບໄດ້ ໃນການພິສູ ດຄວາມເປັນ
ຕົ ວຕົ ນຂອງທ່ ານ:
• ໃບຂັ ບຂ່ີ ທີ່ລັ ດອອກໃຫ້ ຫື ຼ ບັ ດປະຈ�ຳຕົ ວ
• ບັ ດປະຈ�ຳຕົ ວນັ ກຮຽນ
• ຫນັ ງສືຜ່ ານແດນ (ສະຫະລັ ດອາເມລິກາ ຫື ຼ
ຄົ ນຕ່ າງປະເທດ)
•	
ເອກະສານຄົ ນອົ ບພະຍົ ບໃນສະຫະລັ ດອາເມລິກາ
•	
ບັດປະຈ�ຳຕົ ວທີ່ອອກໃຫ້ ໂດຍກົ ງສຸ ນຕ່ າງປະເທດ
• ບັ ດເຄຣດິດ (ມີຮູ ບຕິດ)

