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ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນ 

02/01/2021 

 

ນະໂຍບາຍ/ຫ ຼັ ກການ 

 

ມຼັ ນແມ່ນນະໂຍບາຍຂອງບຼັ ນດາອົງການທີ່ ມີ ລາຍຊຼື່ ຢ ່ ລ ່ ມວຼັ ກນີ ້  (ແຕ່ລະຄົນແມ່ນ “ອົງການ”) 

ເພຼື່ ອຮຼັ ບປະກຼັ ນການປະຕິບຼັ ດທາງດ້ານສຼັ ງຄົມໃນການໃຫ້ການດ ແລສ ກເສີ ນ ແລະ 
ການປິ່ ນປົວທີ່ ຈ າເປຼັ ນອຼື່ ນໆໃນສະຖານທີ່ ຂອງອົງກອນ. 

ນະໂຍບາຍນີ ້ ຖຼື ກອອກແບບສະເພາະເພຼື່ ອແກ້ໄຂຄວາມເໝາະສົມດ້ານການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນ 

ສ າລຼັ ບຄົນເຈຼັ ບທີ່ ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນ ແລະ ໄດ້ຮຼັ ບການເບິ່ ງແຍງຈາກອົງການ. 

ນະໂຍບາຍນີ ້ ໃຊ້ກຼັ ບແຕ່ລະອົງກອນຕ ່ ໄປນີ ້ ໃນ Ascension Wisconsin: 

 

 Ascension SE Wisconsin Hospital – St Joseph Campus, Ascension SE Wisconsin Hospital – 

Elmbrook Campus, Ascension All Saints Hospital, Ascension SE Wisconsin Hospital – Franklin 

Campus, Ascension St. Francis Hospital and Midwest Orthopedic Specialty Hospital, LLC, Columbia 

St. Mary’s Hospital Milwaukee, St. Mary’s Hospital Ozaukee, Sacred Heart Rehabilitation Institute, 

Howard Young Medical Center, Ascension Eagle River Hospital, Ascension Good Samaritan Hospital, 

Ascension Medical Group, Ascension Our Lady of Victory Hospital, Ascension Sacred Heart Hospital, 

Ascension St Mary's Hospital, Ascension St Michael's Hospital, ແລະ Affinity Health System ທີ່ ລວມມີ  

ກ ່ ມທາງການແພດ Ascension,Ascension Calumet Hospital, Ascension NE Wisconsin Mercy Hospital, 

ແລະ Ascension NE Wisconsin St. Elizabeth Hospital. 

 

1. ທ ກໆການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນຈະສະແດງເຖິງຄວາມມ ່ ງໝຼັ້ ນຂອງພວກເຮົ າຕ ່ ຄວາມເຄົ າລົບ 

ແລະ ກຽດຕິຍົດຕ ່ ກຽດສຼັ ກສີ ຂອງມະນ ດ ແລະ ຄວາມສາມຼັ ກຄີ , 

ຄວາມເປຼັ ນຫ່ວງເປຼັ ນໃຍພິເສດຂອງພວກເຮົ າ  
ແລະ ຄວາມສາມຼັ ກຄີ ກຼັ ບຄົນທີ່ ມີ ຄວາມທ ກຍາກ ແລະ ຜ ້ ທີ່ ມີ ຄວາມສ່ຽງອຼື່ ນໆ, ແລະ 
ຄວາມຕຼັ້ ງໃຈຂອງພວກເຮົ າໃນການແຈກຢາຍຄວາມຍ ຕິທ າ ແລະ ໜ້າທີ່ ຄ ້ ມຄອງດ ແລ. 

 

2. ນະໂຍບາຍນີ ້ ໃຊ້ໄດ້ກຼັ ບທ ກໆການດ ແລສ ກເສີ ນ ແລະ 
ຄວາມຈ າເປຼັ ນທາງການແພດອຼື່ ນໆທີ່ ຈຼັ ດໂດຍອົງການ, ລວມທຼັ ງພະນຼັ ກງານບ ລິ ການແພດ ແລະ 
ສ ຂະພາບການປະພຶດ. 

ນະໂຍບາຍນີ ້ ບ ່ ໄດ້ນ າໃຊ້ກຼັ ບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສ າລຼັ ບການດ ແລທີ່ ບ ່ ແມ່ນເຫດສ ກເສີ ນ ແລະ 
ການດ ແລທີ່ ຈ າເປຼັ ນທາງການແພດອຼື່ ນໆ.  

 

3. ບຼັ ນຊີ ລາຍຊຼື່ ຂອງຜ ້ ໃຫ້ບ ລິ ການທີ່ ຖຼື ກຄ ້ ມຄອງໂດຍນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນສະໜອງ
ບຼັ ນຊີ ລາຍຊຼື່ ຂອງຜ ້ ໃຫ້ບ ລິ ການທີ່ ໃຫ້ການດ ແລຢ ່ ພາຍໃນສະຖານທີ່ ຂອງອົງການທີ່ ລະບ ວ່າຖຼື ກຄ ້ ມຄອ
ງໂດຍນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນ ແລະ ອຼັ ນໃດທີ່ ບ ່ ແມ່ນ.  
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ຄ ານິ ຍາມ 

 

ສ າລຼັ ບຈ ດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍນີ ້ , ຄ ານິ ຍາມຕ ່ ໄປນີ ້ ໄດ້ນ າໃຊ້ຄຼື : 

• "501(r)" ຫມາຍເຖິງພາກທີ  501(r) ຂອງປະມວນກົດໝາຍລາຍຮຼັ ບພາຍໃນ ແລະ 
ລະບຽບການທີ່ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ຕາມນຼັ້ ນ. 

• “ຈ ານວນເງິ ນທ່ົວໄປທີ່ ຖຼື ກຮຽກເກຼັ ບ” ຫ ຼື  “AGB” ໝາຍເຖິງ, ກ່ຽວກຼັ ບການດ ແລສ ກເສີ ນ ແລະ 
ການດ ແລທີ່ ຈ າເປຼັ ນທາງການແພດອຼື່ ນໆ, 

ຈ ານວນເງິ ນທ່ົວໄປທີ່ ຖຼື ກຮຽກເກຼັ ບສ າລຼັ ບບ ກຄົນຜ ້ ທີ່ ມີ ປະກຼັ ນໄພກວມເອົ າການດ ແລດຼັ່ ງກ່າວ. 

• “ຊ ມຊົນ” ໝາຍເຖິງເຂດປົກຄອງໃດໜ່ຶງໃນ Wisconsin ທີ່ ມີ ສະຖານທີ່  ຫ ຼື  ຄລີ ນິ ກ Ascension WI 

ລວມທຼັ ງແຕ່ບ ່ ຈ າ ກຼັ ດສະຖານທີ່ ຢ ່ ໃນເຂດເມຼື ອງ Outagamie, Winnebago, Calumet, Marathon, 

Portage, Lincoln, Oneida, Vilas, Clark, Milwaukee, Waukesha, Ozaukee, Washington, Racine, 

Kenosha ແລະ Jefferson. ຄົນເຈຼັ ບຍຼັ ງຈະຖຼື ກຖຼື ວ່າເປຼັ ນສະມາຊິ ກຂອງຊ ມຊົນຂອງອົງການ 

ຖ້າວ່າການດ ແລສ ກເສີ ນ ແລະ 
ການປິ່ ນປົວທີ່ ຈ າເປຼັ ນທາງດ້ານການແພດທີ່ ຕ້ອງການແມ່ນການສຼື ບຕ ່ ສ ກເສີ ນ ແລະ 
ການດ ແລທີ່ ຈ າເປຼັ ນທາງການແພດທີ່ ໄດ້ຮຼັ ບຢ ່ ສະຖານທີ່ ສ ຂະພາບ Ascension 

ອຼື່ ນບ່ອນທີ່ ຄົນເຈຼັ ບໄດ້ຮຼັ ບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນສ າລຼັ ບເຫດສ ກເສີ ນດຼັ່ ງກ່າວ ແລະ 
ການດ ແລທີ່ ຈ າເປຼັ ນທາງການແພດ. 

• “ການດ ແລສ ກເສີ ນ” ໝາຍເຖິງ 

ສະພາບທາງການແພດທີ່ ສະແດງອອກໂດຍອາການກະທຼັ ນຫຼັ ນຂອງຄວາມຮ ນແຮງທີ່ ພຽງພ  

(ລວມທຼັ ງຄວາມເຈຼັ ບປວດຢ່າງຮ ນແຮງ) 

ເຊຼັ່ ນຖ້າການຂາດການເອົ າໃຈໃສ່ດ້ານການປິ່ ນປົວທຼັ ນທີ ສາມາດຄາດວ່າຈະມີ ຜົນທີ່ ສົມເຫດສົມຜົ
ນໃນ: 

1. ການວາງສ ຂະພາບຂອງແຕ່ລະບ ກຄົນ ຫ ຼື , ກ່ຽວກຼັ ບແມ່ຍິ ງຖຼື ພາ, ສ ຂະພາບຂອງແມ່ຍິ ງ ຫ ຼື  

ລ ກໃນທ້ອງອາດຈະຕົກຢ ່ ໃນອຼັ ນຕະລາຍຮ້າຍແຮງ; 

2. ຄວາມບົກຜ່ອງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ ຮ້າຍແຮງ; ຫ ຼື   

3. ຄວາມຜິດປົກກະຕິທີ່ ຮ້າຍແຮງຂອງອະໄວຍະວະໃນຮ່າງກາຍ ຫ ຼື  ພາກສ່ວນ; ຫ ຼື  

4. ກ່ຽວກຼັ ບແມ່ຍິ ງຖຼື ພາທີ່ ກ າລຼັ ງມີ ການເກຼັ ງ; 

a. ເມຼື່ ອມຼັ ນມີ ເວລາພຽງພ ທີ່ ຈະສ່ົງຜົນກະທົບຕ ່ ການໂອນຍ້າຍໄປໂຮງໝ ແຫ່ງອຼື່ ນກ່ອນການເ
ກີ ດ; ຫ ຼື  

b. ການໂອນຍ້າຍນຼັ້ ນອາດຈະເປຼັ ນໄພຂ່ົມຂ ່ ຕ ່ ສ ຂະພາບ ຫ ຼື  ຄວາມປອດໄພຂອງແມ່ຍິ ງ ຫ ຼື  

ເດຼັ ກໃນທ້ອງ. 

• “ການດ ແລທີ່ ຈ າເປຼັ ນທາງການແພດ” ໝາຍເຖິງ ການດ ແລທີ່  (1) ເໝາະສົມ ແລະ ສອດຄ່ອງ 

ແລະ ຈ າເປຼັ ນສ າລຼັ ບການປ້ອງກຼັ ນ, ການບ່ົງມະຕິ, ຫ ຼື  ການປິ່ ນປົວສະພາບຂອງຄົນເຈຼັ ບ; (2) 

ການສະໜອງ ຫ ຼື  ລະດຼັ ບການບ ລິ ການທີ່  

ເໝາະສົມທີ່ ສ ດສ າລຼັ ບສະພາບຂອງຄົນເຈຼັ ບທີ່ ສາມາດສະໜອງໄດ້ຢ່າງປອດໄພ;  

(3) ບ ່ ໄດ້ສະໜອງໃຫ້ຕ້ົນຕ ເພຼື່ ອຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງຄົນເຈຼັ ບ, ຄອບຄົວ, ແພດ ຫ ຼື  

ຜ ້ ດ ແລຄົນເຈຼັ ບ; ແລະ (4) ມີ ແນວໂນ້ມທີ່ ຈະສ່ົງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ຄົນເຈຼັ ບຫ າຍກ່ວາອຼັ ນຕະລາຍ. 

ສ າລຼັ ບການດ ແລທີ່ ກ ານົດໃນອະນາຄົດແມ່ນ "ການດ ແລທີ່ ຈ າເປຼັ ນທາງການແພດ", ການດ ແລ  

ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງການດ ແລຕ້ອງໄດ້ຮຼັ ບການອະນ ມຼັ ດຈາກປະທານຫົວໜ້າແພດຂອງອົງກອນ  

(ຫ ຼື  ຜ ້ ໄດ້ຮຼັ ບການແຕ່ງຕຼັ້ ງ). 

ການກ ານົດການດ ແລທີ່ ຈ າເປຼັ ນທາງການແພດຕ້ອງໄດ້ຮຼັ ບການປະຕິບຼັ ດໂດຍຜ ້ ໃຫ້ບ ລິ ການທີ່ ໄດ້ຮຼັ



3 

 

ບໃບອະນ ຍາດທີ່ ໃຫ້ການດ ແລທາງການແພດແກ່ຄົນເຈຼັ ບ ແລະ 
ຕາມການຕຼັ ດສິ ນໃຈຂອງອົງກອນ, ໂດຍແພດທີ່ ຮຼັ ບເຂົ ້ າ, ແພດສ່ົງຕ ່ , ແລະ/ຫ ຼື  

ປະທານຫົວໜ້າແພດ ຫຼຼ ແພດກວດກາອຼື່ ນໆ (ຂຶ ້ ນກຼັ ບປະເພດການດ ແລທີ່ ຖຼື ກແນະນ າ). 
ໃນກ ລະນີ ທີ່ ການເບິ່ ງແຍງດ ແລນຼັ້ ນແມ່ນທາງຄົນເຈຼັ ບຜ ້ ທີ່ ໄດ້ຮຼັ ບການຄ ້ ມຄອງໂດຍນະໂຍບາຍນີ ້  

ໄດ້ຖຼື ກກ ານົດວ່າບ ່ ມີ ຄວາມຈ າເປຼັ ນທາງການແພດໂດຍແພດຜ ້ ໃຫ້ການທົບທວນ, 

ການກ ານົດນຼັ້ ນຍຼັ ງຕ້ອງໄດ້ຮຼັ ບການຢຼື ນຢຼັ ນໂດຍແພດຮຼັ ບເຂົ ້ າ ຫ ຼື  ແພດສ່ົງຕ ່ ນ າອີ ກ. 

• “ອົງກອນ” ໝາຍເຖິງ Ascension Wisconsin. 

• “ຄົນເຈຼັ ບ” ໝາຍເຖິງຜ ້ ທີ່ ໄດ້ຮຼັ ບການດ ແລສ ກເສີ ນ ແລະ 
ມີ ຄວາມຕ້ອງການທາງການແພດອຼື່ ນໆຢ ່ ທີ່ ອົງການ ແລະ 
ຜ ້ ທີ່ ຮຼັ ບຜິດຊອບດ້ານການເງິ ນສ າລຼັ ບການເບິ່ ງແຍງຄົນເຈຼັ ບ. 

  

ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນ 

 

ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນທີ່ ອະທິ ບາຍໄວ້ຢ ່ ໃນຂ ້ ນີ ້ ຈ າກຼັ ດໃຫ້ແຕ່ສະເພາະຄົນເຈຼັ ບທີ່ ອາໄສຢ ່ ໃນຊ ມຊົນຄຼື
: 

 

1. ອີ ງຕາມຂ ້ ກ ານົດອຼື່ ນໆຂອງນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນນີ ້ , 

ຄົນເຈຼັ ບທີ່ ມີ ລາຍໄດ້ຕ ່ າກ່ວາ  
ຫ ຼື  ເທົ່ າກຼັ ບ 250% ຂອງລາຍໄດ້ລະດຼັ ບຄວາມທ ກຍາກຂອງລຼັ ດຖະບານກາງ ("FPL"), 

ຈະມີ ສິ ດໄດ້ຮຼັ ບການດ ແລຈາກການກ ສົນ 100% 

ໃນສ່ວນນຼັ້ ນສ າລຼັ ບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການບ ລິ ການທີ່ ຄົນເຈຼັ ບມີ ຄວາມຮຼັ ບຜິດຊອບຕ ່ ການຈ່າຍເງິ ນຕ ່ ໄ
ປນີ ້ ໂດຍຜ ້ ປະກຼັ ນຕົນ, ຖ້າມີ , 

ຖ້າຄົນເຈຼັ ບດຼັ່ ງກ່າວຕຼັ ດສິ ນໃຈວ່າຈະມີ ສິ ດໄດ້ຮຼັ ບການໃຫ້ຄະແນນແບບສຼັ ນນິ ຖານ 

(ອະທິ ບາຍໃນວຼັ ກ 5 ຂ້າງລ ່ ມນີ ້ ) ຫ ຼື  ຍຼື່ ນໃບສະໝຼັ ກຂ ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນ 

("ໃບສະໝຼັ ກ")  

ໃນ ຫ ຼື  ກ່ອນມຼື ້ ທີ  240 ຫ ຼັ ງຈາກການອອກໃບບິ ນຄຼັ້ ງທ າອິ ດຂອງຄົນເຈຼັ ບ ແລະ ໃບສະ 
ໝຼັ ກໄດ້ຮຼັ ບການອະນ ມຼັ ດຈາກອົງການ. 

ຄົນເຈຼັ ບຈະມີ ສິ ດໄດ້ຮຼັ ບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງການເງິ ນສ ງເຖິງ  

100% ຖ້າຄົນເຈຼັ ບຍຼື່ ນໃບສະໝຼັ ກຫ ຼັ ງຈາກມຼື ້ ທີ  240 

ຫ ຼັ ງຈາກການອອກໃບບິ ນຄຼັ້ ງທ າອິ ດຂອງຄົນເຈຼັ ບ, 

ແຕ່ວ່າຈ ານວນການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນທີ່ ມີ ໃຫ້ແກ່ຄົນເຈຼັ ບໃນໝວດນີ ້  

ແມ່ນຈ າກຼັ ດຕ ່ ຍອດຄ້າງຊ າລະຂອງຄົນເຈຼັ ບຫ ຼັ ງຈາກການພິຈາລະນາການຈ່າຍເງິ ນໃດໆໃນບຼັ ນຊີ
ຂອງຄົນເຈຼັ ບ. ຜ ້ ປ່ວຍທີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮຼັ ບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນປະເພດນີ ້  

ຈະບ ່ ຖຼື ກຄິ ດຄ່າທ ານຽມຫ າຍກວ່າຄ່າບ ລິ ການຂອງ AGB ທີ່ ຄິ ດໄລ່. 

 

2.  ອີ ງຕາມຂ ້ ກ ານົດອຼື່ ນໆຂອງນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນນີ ້ , 

ຜ ້ ປ່ວຍທີ່ ມີ ລາຍໄດ້ສ ງກວ່າ 250% ຂອງ FPL ແຕ່ບ ່ ເກີ ນ 400% ຂອງ FPL, 

ຈະໄດ້ຮຼັ ບສ່ວນຫ  ດທີ່ ປຼັ ບຕາມລະດຼັ ບຕາມອຼັ ດຕາສ່ວນໜ່ຶງ 

ຂອງຄ່າບ ລິ ການສ າລຼັ ບການບ ລິ ການທີ່ ສະໜອງໃຫ້ຄົນເຈຼັ ບທີ່ ມີ ຄວາມຮຼັ ບຜິດຊອບຕ ່ ການຈ່າຍ
ເງິ ນຕ ່ ໄປນີ ້ ໂດຍຜ ້ ປະກຼັ ນຕົນ, ຖ້າມີ , ຖ້າຄົນເຈຼັ ບດຼັ່ ງກ່າວຍຼື່ ນໃບສະ ໝຼັ ກໃນ ຫ ຼື  ກ່ອນມຼື ້ ທີ  240 

ຫ ຼັ ງຈາກການອອກໃບເກຼັ ບເງິ ນຄຼັ້ ງທ າອິ ດຂອງຄົນເຈຼັ ບ ແລະ ໃບສະໝຼັ ກ 
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ໄດ້ຮຼັ ບການອະນ ມຼັ ດຈາກອົງການ. 

ຄົນເຈຼັ ບຈະມີ ສິ ດໄດ້ຮຼັ ບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນຫ  ດທີ່ ປຼັ ບຕາມລະດຼັ ບຖ້າຄົນເຈຼັ ບຍຼື່ ນໃບສະ
ໝຼັ ກພາຍຫ ຼັ ງ 240 ວຼັ ນຫ ຼັ ງຈາກການອອກໃບບິ ນຈ່າຍຄຼັ້ ງທ າອິ ດຂອງຄົນເຈຼັ ບ, 

ແຕ່ວ່າຈ ານວນການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນທີ່ ມີ ໃຫ້ແກ່ຄົນເຈຼັ ບໃນໝວດນີ ້  

ແມ່ນຈ າກຼັ ດຕ ່ ຍອດເງິ ນທີ່ ຄ້າງຊ າລະຂອງຄົນເຈຼັ ບຫ ຼັ ງການພິຈາລະນາການຈ່າຍເງິ ນໃດໆໃນບຼັ ນ
ຊີ ຂອງຄົນເຈຼັ ບ. ຜ ້ ປ່ວຍທີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮຼັ ບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນປະເພດນີ ້  

ຈະບ ່ ຖຼື ກຄິ ດຄ່າທ ານຽມຫ າຍກວ່າຄ່າບ ລິ ການຂອງ AGB ທີ່ ຄິ ດໄລ່. 

ສ່ວນຫ  ດທີ່ ປຼັ ບຕາມລະດຼັ ບມີ ຄຼື ດຼັ່ ງນີ ້ : 
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3. ອີ ງຕາມຂ ້ ກ ານົດອຼື່ ນໆຂອງນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນນີ ້ , 

ຄົນເຈຼັ ບທີ່ ມີ ລາຍໄດ້ສ ງກ່ວາ  
400% ຂອງ FPL ອາດຈະມີ ສິ ດໄດ້ຮຼັ ບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນພາຍໃຕ້ "ການທົດສອບສິ ດ" 

ສ າລຼັ ບການຫ  ດຜ່ອນຄ່າບ ລິ ການຂອງຄົນເຈຼັ ບສ າລຼັ ບການບ ລິ ການຈາກອົງກອນທີ່ ອີ ງໃສ່ກ່ຽວກຼັ
ບໜ້ີສິ ນທາງການແພດທຼັ ງໝົດຂອງຄົນເຈຼັ ບ. 

ຄົນເຈຼັ ບຈະມີ ສິ ດໄດ້ຮຼັ ບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນໂດຍອີ ງຕາມການທົດສອບສິ ດຖ້າຄົນ
ເຈຼັ ບມີ ໜ້ີສິ ນທາງການແພດຫ າຍເກີ ນໄປ, ເຊິ່ ງລວມທຼັ ງໜ້ີສິ ນທາງການແພດກຼັ ບ Ascension 

ແລະ ຜ ້ ໃຫ້ບ ລິ ການດ້ານສ ຂະພາບອຼື່ ນໆ, ສ າລຼັ ບການດ ແລສ ກເສີ ນ ແລະ 
ຄວາມຈ າເປຼັ ນທາງການແພດອຼື່ ນໆ, ເຊິ່ ງເທົ່ າກຼັ ບ ຫ ຼື  

ຫ າຍກວ່າລາຍໄດ້ລວມຍອດຂອງຄອບຄົວຄົນເຈຼັ ບດຼັ່ ງກ່າວ. 

ລະດຼັ ບຂອງການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນທີ່ ສະໜອງໃຫ້ໂດຍອີ ງຕາມການທົດສອບສິ ດແມ່ນຄຼື
ກຼັ ນກຼັ ບທີ່ ໄດ້ຮຼັ ບໃຫ້ແກ່ຄົນເຈຼັ ບທີ່ ມີ ລາຍໄດ້ຢ ່ ທີ່  400% ຂອງ FPL ພາຍໃຕ້ວຼັ ກ 2 ຂ້າງເທິ ງ, 

ຖ້າຄົນເຈຼັ ບດຼັ່ ງກ່າວຍຼື່ ນໃບສະໝຼັ ກໃນ ຫ ຼື  ກ່ອນວຼັ ນທີ  240 

ວຼັ ນຫ ຼັ ງຈາກໃບເກຼັ ບເງິ ນຄຼັ້ ງທ າອິ ດຂອງຄົນເຈຼັ ບອອກໂຮງໝ  ແລະ  
ໃບສະໝຼັ ກໄດ້ຖຼື ກອະນ ມຼັ ດຈາກອົງການ. ຄົນເຈຼັ ບ 

ຈະມີ ສິ ດໄດ້ຮຼັ ບສ່ວນຫ  ດການທົດສອບສິ ດການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນຖ້າຜ ້ ປ່ວຍດຼັ່ ງກ່າວຍຼື່ ນໃ
ບສະໝຼັ ກຫ ຼັ ງຈາກມຼື ້ ທີ  240 ວຼັ ນຫ ຼັ ງຈາກການອອກໃບເກຼັ ບເງິ ນຄຼັ້ ງທ າອິ ດຂອງຄົນເຈຼັ ບ, 

ແຕ່ວ່າຫ ຼັ ງຈາກນຼັ້ ນຈ ານວນການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນທີ່ ມີ ໃຫ້ແກ່ຄົນເຈຼັ ບໃນໝວດນີ ້  

ແມ່ນຈ າກຼັ ດຕ ່ ຍອດເງິ ນທີ່ ຄ້າງຊ າລະຂອງຄົນເຈຼັ ບຫ ຼັ ງຈາກການພິຈາລະນາການຈ່າຍເງິ ນໃດໆໃ
ນບຼັ ນຊີ ຂອງຄົນເຈຼັ ບ. ຜ ້ ປ່ວຍທີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮຼັ ບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນປະເພດນີ ້  

ຈະບ ່ ຖຼື ກຄິ ດຄ່າທ ານຽມຫ າຍກວ່າຄ່າບ ລິ ການຂອງ AGB ທີ່ ຄິ ດໄລ່. 

 

4. ຄົນເຈຼັ ບ ອາດຈະບ ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮຼັ ບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນທີ່ ໄດ້ອະທິ ບາຍໄວ້ໃນວຼັ ກ 1 ເຖິງ  
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3 ຂ້າງເທິ ງນີ ້  ຖ້າຄົນເຈຼັ ບດຼັ່ ງກ່າວຖຼື ວ່າມີ ຊຼັ ບສິ ນພຽງພ ທີ່ ຈະຈ່າຍຕາມ “ການທົດສອບຊຼັ ບສິ ນ.” 

ການທົດສອບຊຼັ ບສິ ນກ່ຽວຂ້ອງກຼັ ບການປະເມີ ນຜົນຢ່າງຫ ວງຫ າຍກ່ຽວກຼັ ບຄວາມສາມາດໃນກ
ານຈ່າຍຂອງຄົນເຈຼັ ບໂດຍອີ ງຕາມປະເພດຂອງຊຼັ ບສິ ນທີ່ ຖຼື ກວຼັ ດແທກໃນໃບສະໝຼັ ກ FAP. 

ຄົນເຈຼັ ບທີ່ ມີ ຊຼັ ບສິ ນດຼັ່ ງກ່າວເກີ ນ 250% ຂອງຈ ານວນເງິ ນ FPL 

ຂອງຄົນເຈຼັ ບດຼັ່ ງກ່າວອາດຈະບ ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮຼັ ບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນ. 

 

5. ການມີ ສິ ດໄດ້ຮຼັ ບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນອາດຈະຖຼື ກກ ານົດໃນຈ ດເວລາໃດ  

ໜ່ຶງຂອງວົງຈອນລາຍໄດ້ ແລະ ອາດຈະລວມທຼັ ງການນ າໃຊ້ຄະແນນແບບສຼັ ນນິ ຖານ 

ສ າລຼັ ບຄົນເຈຼັ ບທີ່ ມີ ຍອດຄ້າງຊະລະທີ່ ພຽງພ ພາຍໃນ 240 

ວຼັ ນທ າອິ ດຫ ຼັ ງຈາກການອອກໃບເກຼັ ບເງິ ນຄຼັ້ ງທ າອິ ດຂອງຄົນເຈຼັ ບ 

ເພຼື່ ອກ ານົດການມີ ສິ ດໄດ້ຮຼັ ບການດ ແລຈາກການກ ສົນ 100% ເຖິງແມ່ນວ່າບ ່ ມີ  

ຄວາມລ້ົມເຫ ວຂອງຄົນເຈຼັ ບໃນການປະກອບໃບສະໝຼັ ກຂ ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງການເງິ ນ  

(“ໃບສະໝຼັ ກ FAP”). ຖ້າຄົນເຈຼັ ບໄດ້ຮຼັ ບການດ ແລຈາກການກ ສົນ 100% ໂດຍບ ່ ສ່ົງໃບສະໝຼັ ກ  

FAP ທີ່ ເຮຼັ ດສ າເລຼັ ດແລ້ວ ແລະ ຜ່ານການໃຫ້ຄະແນນແບບສຼັ ນນິ ຖານເທົ່ ານຼັ້ ນ, 

ຈ ານວນການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນທີ່ ຄົນເຈຼັ ບມີ ສິ ດໄດ້ຮຼັ ບແມ່ນຈ າກຼັ ດຕ ່ ຍອດເງິ ນທີ່ ຄ້າງຊ າ
ລະຂອງຄົນເຈຼັ ບຫ ຼັ ງຈາກການພິຈາລະນາການຈ່າຍເງິ ນໃດໆໃນບຼັ ນຊີ ຂອງຄົນເຈຼັ ບ. 

ການກ ານົດການມີ ສິ ດໄດ້ຮຼັ ບໂດຍຂຼື ້ ນຢ ່ ກຼັ ບການໃຫ້ຄະແນນແບບສຼັ ນນິ ຖານ 

ໃຊ້ສະເພາະກຼັ ບຕອນການເບິ່ ງແຍງທີ່ ຖຼື ກດ າເນີ ນການໃຫ້ຄະແນນແບບສຼັ ນນິ ຖານ. 

 

 

6. ສ າລຼັ ບຄົນເຈຼັ ບທີ່ ເຂົ ້ າຮ່ວມໃນແຜນປະກຼັ ນໄພສະເພາະໃດໜ່ຶງທີ່ ຖຼື ວ່າອົງການດຼັ່ ງກ່າວແມ່ນ 

“ນອກເຄຼື ອຂ່າຍ,” ອົງການອາດຈະຫ  ດຜ່ອນ ຫ ຼື  

ປະຕິເສດການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນທີ່ ອາດຈະມີ ໃຫ້ແກ່ຄົນເຈຼັ ບໂດຍອີ ງຕາມການທົບທ
ວນຄຼື ນຂ ້ ມ ນການປະກຼັ ນໄພ ແລະ ຂ ້ ເທຼັ ດຈິ ງ ແລະ ສະພາບການຂອງຄົນເຈຼັ ບ. 

 

7. ຄົນເຈຼັ ບສາມາດອ ທອນການປະຕິເສດໃດໆຂອງການມີ ສິ ດໄດ້ຮຼັ ບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນ
ໂດຍການສະໜອງຂ ້ ມ ນເພ່ີມເຕີ ມໃຫ້ແກ່ອົງການພາຍໃນສິ ບສີ່  (14) 

ວຼັ ນນຼັ ບແຕ່ມຼື ້ ໄດ້ຮຼັ ບແຈ້ງການປະຕິເສດ. 

ການອ ທອນທຼັ ງຫມົດຈະໄດ້ຮຼັ ບການທົບທວນຄຼື ນໂດຍອົງການຈຼັ ດຕຼັ້ ງສ າລຼັ ບການກ ານົດສ ດທ້າ
ຍ. 

ຖ້າການຕຼັ ດສິ ນສ ດທ້າຍຢຼື ນຢຼັ ນການປະຕິເສດການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນກ່ອນຫນ້ານີ ້ , 

ການແຈ້ງການລາຍລຼັ ກອຼັ ກສອນຈະຖຼື ກສ່ົງໃຫ້ຜ ້ ເຈຼັ ບ. ຂຼັ້ ນຕອນສ າລຼັ ບຄົນເຈຼັ ບ ແລະ 
ຄອບຄົວເພຼື່ ອອ ທອນການຕຼັ ດສິ ນໃຈຂອງອົງການກ່ຽວກຼັ ບການມີ ສິ ດໄດ້ຮຼັ ບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້າ
ນການເງິ ນແມ່ນມີ ດຼັ່ ງນີ ້ : 

a. ຄົນເຈຼັ ບ ຫ ຼື  

ຄອບຄົວຄວນຍຼື່ ນຄ າອ ທອນໂດຍກົງຕ ່ ທີ່ ປຶ ກສາດ້ານການເງິ ນກຼັ ບຜ ້ ທີ່ ພວກເຂົ າເຮຼັ ດວຽກນ າ.  
ຄົນເຈຼັ ບ ຫ ຼື  ຄອບຄົວຄວນປະກອບມີ ໝຼັ ງສຼື / 

ແບບຟອມທີ່ ລະອຽດເຊິ່ ງສະແດງເຖິງສະພາບການທາງການເງິ ນສະເພາະທີ່ ຮຼັ ບປະກຼັ ນການ
ອ ທອນ, ແລະ ເອກະສານທາງການເງິ ນ ແລະ ກົດໝາຍທຼັ ງໝົດທີ່ ສະໜຼັ ບສະໜ ນໜຼັ ງສຼື .  

b. ການອ ທອນທຼັ ງໝົດຈະຖຼື ກພິຈາລະນາໂດຍຄະນະກ າມະການອ ທອນການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານກາ
ນເງິ ນຂອງອົງການ, ແລະ 
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ການຕຼັ ດສິ ນໃຈຂອງຄະນະກ າມະການຈະຖຼື ກສ່ົງເປຼັ ນລາຍລຼັ ກອຼັ ກສອນຫາຄົນເຈຼັ ບ ຫ ຼື  

ຄອບຄົວທີ່ ຍຼື່ ນການອ ທອນ. 

 

ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອອຼື່ ນໆສ າລຼັ ບຄົນເຈຼັ ບທີ່ ບ ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮຼັ ບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນ 

 

ຄົນເຈຼັ ບຜ ້ ທີ່ ບ ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮຼັ ບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນ, ດຼັ່ ງທີ່ ໄດ້ອະທິ ບາຍມາຂ້າງເທິ ງນຼັ້ ນ, 

ອາດຈະຍຼັ ງມີ ເງຼື່ ອນໄຂໄດ້ຮຼັ ບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອປະເພດອຼື່ ນທີ່ ອົງການສະໜອງໃຫ້. 

ໃນຄວາມສົນໃຈຂອງຄວາມສົມບ ນ, ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອປະເພດອຼື່ ນໆເຫ ົ່ ານີ ້ ແມ່ນໄດ້ລະບ ຢ ່ ທີ່ ນີ ້ , 

ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົ າບ ່ ຈ າເປຼັ ນຕ້ອງອີ ງໃສ່ ແລະ ບ ່ ມີ ຈ ດປະສົງທີ່ ຈະຂຶ ້ ນກຼັ ບພາກທີ  501(r) 

ແຕ່ຖຼື ກລວມຢ ່ ທີ່ ນີ ້ ເພຼື່ ອຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງຊ ມຊົນທີ່ ໄດ້ຮຼັ ບຜິດຊອບໂດຍອົງການ. 

 

1. ຄົນເຈຼັ ບທີ່ ບ ່ ມີ ປະກຼັ ນໄພ ຜ ້ ທີ່ ບ ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮຼັ ບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນຈະ 
ໄດ້ຮຼັ ບສ່ວນຫ  ດ ໂດຍອີ ງໃສ່ສ່ວນຫ  ດທີ່ ສະຫນອງໃຫ້ແກ່ຜ ້ ຈ່າຍຄ່າທີ່ ສ ງທີ່ ສ ດແກ່ອົງການນຼັ້ ນ. 

ຜ ້ ຈ່າຍຄ່າທີ່ ສ ງທີ່ ສ ດຈະຕ້ອງມີ ສ່ວນຮຼັ ບຜິດຊອບຢ່າງຫນ້ອຍ 3% 

ຂອງປະຊາກອນຂອງອົງການຕາມທີ່ ວຼັ ດແທກໂດຍປະລິ ມານ ຫ ຼື  ລາຍໄດ້ຂອງຄົນເຈຼັ ບລວມ. 

ຖ້າຜ ້ ຈ່າຍເງິ ນພຽງຜ ້ ດຽວ ບ ່ ມີ ສ່ວນຮຼັ ບຜິດຊອບໄດ້ໃນລະດຼັ ບທີ່ ຕ ່ າສ ດນີ ້ , ສຼັ ນຍາຜ ້ ຈ່າຍເງິ ນ 

ຫ າຍກວ່າຫນຶ່ ງຄົນຈະໄດ້ຮຼັ ບການສະເລ່ຍ 

ເພຼື່ ອໃຫ້ຂ ້ ກ ານົດການຊ າລະຖຼື ກນ າໃຊ້ສ າລຼັ ບການສະເລ່ຍທີ່ ມີ ສ່ວນຮຼັ ບຜິດຊອບຢ່າງຫນ້ອຍ 

3% ຂອງປະລິ ມານທ ລະກິດຂອງອົງການສ າລຼັ ບປີ ທີ່ ໄດ້ໃຫ້ນຼັ້ ນ. 

2. ຄົນເຈຼັ ບທີ່ ບ ່ ມີ ປະກຼັ ນໄພ ແລະ ຜ ້ ມີ ປະກຼັ ນໄພທີ່ ບ ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮຼັ ບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນ 

ອາດຈະໄດ້ຮຼັ ບສ່ວນຫ  ດທຼັ ນທີ . 

ສ່ວນຫ  ດຄ່າຕອບແທນທຼັ ນທີ ອາດຈະຖຼື ກສະເໜີໃຫ້ນອກເໜຼື ອຈາກສ່ວນຫ  ດທີ່ ບ ່ ມີ ປະກຼັ ນໄພ
ທີ່ ໄດ້ອະທິ ບາຍໄວ້ໃນວຼັ ກກ່ອນໜ້ານີ ້ .   

 

 

ຂ ້ ຈ າກຼັ ດກ່ຽວກຼັ ບຄ່າບ ລິ ການສ າລຼັ ບຄົນເຈຼັ ບມີ ສິ ດໄດ້ຮຼັ ບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນ 

 

ຄົນເຈຼັ ບທີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮຼັ ບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນຈະບ ່ ຖຼື ກເກຼັ ບຄ່າເປຼັ ນລາຍບ ກຄົນຫ າຍກ່ວາ  

AGB ສ າລຼັ ບການເບິ່ ງແຍງດ ແລສ ກເສີ ນ ແລະ ການເບິ່ ງແຍງດ ແລທີ່ ຈ າເປຼັ ນດ້ານການປິ່ ນປົວອຼື່ ນໆ  

ແລະ ບ ່ ຫ າຍກ່ວາຄ່າບ ລິ ການລວມສ າລຼັ ບການເບິ່ ງແຍງດ ແລທາງການແພດອຼື່ ນໆທຼັ ງຫມົດ. 

ອົງການດຼັ່ ງກ່າວຄິ ດໄລ່ອຼັ ດຕາສ່ວນຮ້ອຍ AGB ໜ່ຶງ ຫ ຼື  ຫ າຍກວ່ານຼັ້ ນໂດຍໃຊ້ວິ ທີ  "ເບິ່ ງຄຼື ນ" ແລະ 
ລວມທຼັ ງຄ່າບ ລິ ການ Medicare ແລະ 
ຜ ້ ປະກຼັ ນສ ຂະພາບເອກະຊົນທຼັ ງໝົດທີ່ ຈ່າຍຄ່າການຮຽກຮ້ອງຫາອົງການ, ທຼັ ງໝົດອີ ງຕາມພາກທີ  

501(r). ສ າເນົ າຄ າອະທິ ບາຍກ່ຽວກຼັ ບການຄິ ດໄລ່ ແລະ ເປີ ເຊຼັ ນຂອງ AGB 

ໂດຍບ ່ ເສຍຄ່າອາດຈະໄດ້ຮຼັ ບຈາກເວຼັ ບໄຊທ໌ຂອງອົງກອນ ຫ ຼື  

ໂດຍໄດ້ຮຼັ ບໂດຍການຂ ເອົ າສ າເນົ າທີ່ ສ່ົງທາງໄປສະນີ ຈາກພະແນກບ ລິ ການລ ກຄ້າຂອງ Ascension 

Wisconsin. 

 

ການຍຼື່ ນຄ າຮ້ອງຂ ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອອຼື່ ນໆ 

 

ຄົນເຈຼັ ບອາດຈະມີ ເງຼື່ ອນໄຂໄດ້ຮຼັ ບຄວາມຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນໂດຍຜ່ານການມີ ສິ ດໄດ້ຮຼັ ບການໃຫ້
ຄະແນນແບບສຼັ ນນິ ຖານ ຫ ຼື  
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ໂດຍການສະໝຼັ ກຂ ຄວາມຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນໂດຍການສ່ົງໃບຄ າຮ້ອງ FAP 

ທີ່ ປະກອບຄົບຖ້ວນ. ໃບສະໝຼັ ກ FAP ແລະ ຄ າແນະນ າກ່ຽວກຼັ ບໃບສະໝຼັ ກ FAP 

ແມ່ນມີ ຢ ່ ໃນເວຼັ ບໄຊທ໌ຂອງອົງການ, ໂດຍຕິດຕ ່ ພະແນກບ ລິ ການລ ກຄ້າຂອງ Ascension Wisconsin, 

ຮ້ອງຂ ດ້ວຍຕົນເອງຢ ່ ທ ກໂຮງໝ  ແລະ ເຂດການລົງທະບຽນຄລີ ນິ ກ, ຫ ຼື  

ຂ ຈາກຜ ້ ໃຫ້ຄ າປຶ ກສາດ້ານການເງິ ນຂອງ Ascension Wisconsin. 

ອົງການດຼັ່ ງກ່າວຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜ ້ ທີ່ ບ ່ ມີ ປະກຼັ ນໄພເຮຼັ ດວຽກກຼັ ບທີ່ ປຶ ກສາດ້ານການເງິ ນເພຼື່ ອສະໝຼັ ກເອົ າໂ
ຄງການ Medicaid ຫ ຼື  

ໂຄງການຊ່ວຍເຫ ຼື ອສາທາລະນະອຼື່ ນໆທີ່ ຄົນເຈຼັ ບຖຼື ວ່າມີ ຄວາມສາມາດໃນການໄດ້ຮຼັ ບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານ
ການເງິ ນ (ຍົກເວຼັ້ ນບ່ອນທີ່ ມີ ສິ ດ ແລະ ໄດ້ຮຼັ ບການອະນ ມຼັ ດຜ່ານການໃຫ້ຄະແນນແບບສຼັ ນນິ ຖານ). 

ຄົນເຈຼັ ບອາດຈະຖຼື ກປະຕິເສດການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນຖ້າຄົນເຈຼັ ບໃຫ້ຂ ້ ມ ນທີ່ ບ ່ ຖຼື ກຕ້ອງກ່ຽວກຼັ ບໃບ
ສະໝຼັ ກ FAP ຫ ຼື  ກ່ຽວຂ້ອງກຼັ ບຂະບວນການມີ ສິ ດໄດ້ຮຼັ ບຄະແນນແບບສຼັ ນນິ ຖານ, 

ຖ້າຄົນເຈຼັ ບປະຕິເສດທີ່ ຈະມອບໝາຍການດ າເນີ ນການທາງປະກຼັ ນໄພ ຫ ຼື  

ສິ ດທີ່ ຈະໄດ້ຮຼັ ບການຊ າລະໂດຍກົງໂດຍບ ລິ ສຼັ ດປະກຼັ ນໄພທີ່ ອາດຈະມີ ພຼັ ນທະໃນການຈ່າຍຄ່າດ ແລທີ່ ໄດ້ສະ
ໜອງໃຫ້,  

ຫ ຼື  ຖ້າຄົນເຈຼັ ບປະຕິເສດທີ່ ຈະເຮຼັ ດວຽກກຼັ ບທີ່ ປຶ ກສາດ້ານການເງິ ນເພຼື່ ອສະໝຼັ ກເອົ າໂຄງການ Medicaid ຫ ຼື  

ໂຄງການຊ່ວຍເຫ ຼື ອສາທາລະນະອຼື່ ນໆ ເຊິ່ ງຄົນເຈຼັ ບຖຼື ວ່າມີ ສິ ດໄດ້ຮຼັ ບໃນການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນ 

(ຍົກເວຼັ້ ນບ່ອນທີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮຼັ ບ ແລະ ອະນ ມຼັ ດຜ່ານການໃຫ້ຄະແນນແບບສຼັ ນນິ ຖານ). 

ອົງການອາດຈະພິຈາລະນາໃບສະໝຼັ ກ FAP ທີ່ ເຮຼັ ດສ າເລຼັ ດພາຍໃນເວລາບ ່ ເກີ ນ 6 

ເດຼື ອນກ່ອນວຼັ ນທີ່ ກ ານົດການມີ ສິ ດໄດ້ຮຼັ ບໃນການຕຼັ ດສິ ນໃຈກ່ຽວກຼັ ບ 

ການມີ ສິ ດໄດ້ຮຼັ ບສ າລຼັ ບການດ ແລໃນຕອນປະຈ ບຼັ ນນີ ້ . ອົງການຈະບ ່ ພິຈາລະນາໃບສະໝຼັ ກ FAP  

ທີ່ ເຮຼັ ດສ າເລຼັ ດເກີ ນ 6 ເດຼື ອນກ່ອນວຼັ ນຕຼັ ດສິ ນການມີ ສິ ດໄດ້ຮຼັ ບ. 

 

ການສ່ົງໃບບິ ນ ແລະ ການເກຼັ ບເງິ ນ 

 

ການດ າເນີ ນການທີ່ ອົງການອາດຈະນ າໃຊ້ໃນກ ລະນີ ທີ່ ບ ່ ມີ ການຊ າລະໄດ້ອະທິ ບາຍໄວ້ຢ ່ ໃນນະໂຍບາຍການ
ສ່ົງໃບບິ ນເກຼັ ບເງິ ນ ແລະ ການເກຼັ ບເງິ ນ. ສ າເນົ ານະໂຍບາຍການສ່ົງບິ ນເກຼັ ບເງິ ນ ແລະ 
ການເກຼັ ບເງິ ນແບບບ ່ ເສຍຄ່າອາດຈະໄດ້ຮຼັ ບໃນເວຼັ ບໄຊທ໌ຂອງອົງກອນຫ ຼື  

ໂດຍການໂທຫາພະແນກບ ລິ ການລ ກຄ້າຂອງ Ascension Wisconsin. 

 

 

ການຕີ ຄວາມໝາຍ 

 

ນະໂຍບາຍນີ ້ , ພ້ອມດ້ວຍທ ກຂຼັ້ ນຕອນການໃຊ້ງານທີ່ ເໝາະສົມ, ມີ ຈ ດປະສົງປະຕິບຼັ ດຕາມ ແລະ 
ຈະຖຼື ກຕີ ຄວາມໝາຍ ແລະ ນ າໃຊ້ໂດຍສອດຄ່ອງກຼັ ບພາກທີ  501(r) 

ຍົກເວຼັ້ ນບ່ອນທີ່ ໄດ້ລະບ ໄວ້ໂດຍສະເພາະ. 


