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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 

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

ແລະ Ascension NE Wisconsin St. Elizabeth Hospital.  
 

ສັງລວມນະໂຍບາຍການຊີ່ ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນ 
 

Ascension Wisconsin, ລວມທັງບັນດາກະຊວງສາທາລະນະສ ກທີີ່ ລະບ ຢ ີ່ ຂ້າງເທິ ງ, ມີ ຄວາມມ ້ ງໝ້ັນ 

ແລະເຄົ າລົບກຽດສັກສີ ຂອງແຕີ່ ລະຄົນໂດຍມີ ຄວາມກັງວົນເປັນພິເສດຕໍີ່ ຜ ້ ທີີ່ ຕໍີ່ ສ ້ ກັບອ ປະສັກໃນການເຂົ ້ າເຖິງການບໍ
ລິ ການດ້ານສ ຂະພາບ. Ascension Wisconsin 

ມີ ຄວາມມ ້ ງໝ້ັນທີີ່ ເທົີ່ າທຽມກັນໃນການຄ ້ ມຄອງຊັບພະຍາກອນສ ຂະພາບຂອງຕົນເປັນການບໍ ລິ ການໃຫ້ແກີ່ ຊ ມຊົນ
ທັງໝົດ. ໂດຍອີ ງໃສີ່ ຫ ັ ກການເຫ ົີ່ ານີ ້ , Ascension Wisconsin 

ໃຫ້ການຊີ່ ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນສໍ າລັບບ ກຄົນທີີ່ ໄດ້ຮັບການສ ກເສີ ນ ຫ ຼື  

ການດ ແລທີີ່ ຈໍ າເປັນທາງການແພດອຼືີ່ ນໆຈາກ Ascension Wisconsin. 

ບົດສະຫ  ບນີ ້ ສະເໜີໂດຍຫຍໍ ້ ກີ່ ຽວກັບນະໂຍບາຍການຊີ່ ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນຂອງ Ascension Wisconsin. 
 

ໃຜມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ?  

ທີ່ ານອາດຈະໄດ້ຮັບການຊີ່ ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນຖ້າທີ່ ານອາໄສຢ ີ່ ໃນ ເຂດເທດສະບານໃດໜ ີ່ ງໃນ Wisconsin 

ທີີ່ ມີ ສະຖານທີີ່  ຫ ຼື  ຄລີ ນິ ກ Ascension WI ລວມທັງແຕີ່ ບໍີ່ ຈໍ າກັດສະຖານທີີ່ ຢ ີ່ ໃນ Outagamie, Winnebago, Calumet, 
Marathon, Portage, Lincoln, Oneida, Vilas, Clark, Milwaukee, Waukesha, Ozaukee, Washington, Racine, Kenosha 

ແລະ ເມຼື ອງ  
Jefferson. 

ໂດຍທົີ່ ວໄປແລ້ວການຊີ່ ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນແມີ່ ນໄດ້ກໍານົດໂດຍລາຍຮັບຄົວເຮຼື ອນທັງຫມົດຂອງທີ່ ານ 

ເມຼືີ່ ອທຽບກັບລະດັບຄວາມທ ກຍາກຂອງລັດຖະບານກາງ. ຖ້າລາຍໄດ້ຂອງທີ່ ານຕໍີ່ າກີ່ ວາ ຫ ຼື  ເທົີ່ າກັບ  

250% ຂອງລະດັບຄວາມທ ກຍາກຂອງລັດຖະບານກາງ, ທີ່ ານອາດຈະໄດ້ຮັບການດ ແລຈາກການກ ສົນ  

100% ໃນສີ່ ວນຂອງຄີ່ າບໍ ລິ ການທີີ່ ທີ່ ານຮັບຜິດຊອບ. ຖ້າຫາກວີ່ າລາຍຮັບຂອງທີ່ ານສ ງກວີ່ າ 250 % 

ຂອງລະດັບຄວາມທ ກຍາກຂອງລັດຖະບານກາງແຕີ່ ບໍີ່ ເກີ ນ 400% ຂອງລະດັບຄວາມທ ກຍາກຂອງລັດຖະບານກາງ, 

ທີ່ ານອາດຈະໄດ້ຮັບອັດຕາສີ່ ວນຫ  ດລາຄາຢ ີ່ ໃນລະດັບການຫ  ດຄີ່ າບໍ ລິ ການ. 

ຖ້າທີ່ ານມີ ໜ້ີສິ ນທາງການແພດສໍ າລັບການດ ແລສ ກເສີ ນ ແລະ 
ຄວາມຈໍ າເປັນທາງການແພດທີີ່ ເກີ ນຈໍ ານວນລາຍໄດ້ຂອງທີ່ ານ, ທີ່ ານອາດຈະມີ ສິ ດໄດ້ຮັບສີ່ ວນຫ  ດ. 

ຖ້າທີ່ ານມີ ຊັບສິ ນເກີ ນ 250% ຂອງຈໍ ານວນລາຍໄດ້ຈາກລະດັບຄວາມທ ກຍາກຂອງລັດຖະບານກາງຂອງທີ່ ານ 

ທີ່ ານອາດຈະບໍີ່ ມີ ເງຼືີ່ ອນໄຂໄດ້ຮັບການຊີ່ ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນ. 

ຄົນເຈັບຜ ້ ທີີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການຊີ່ ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນຈະບໍີ່ ຖຼື ກເກັບຄີ່ າເພີີ່ ມສໍ າລັບການເບິີ່ ງແຍງດ ແລທີີ່ ມີ ສິ ດໄດ້
ຮັບຫ າຍກີ່ ວາຈໍ ານວນທີີ່ ໄດ້ສົີ່ ງບິ ນເກັບເງິ ນໂດຍທົີ່ ວໄປກັບຄົນເຈັບທີີ່ ມີ ຄ ້ ມຄອງປະກັນໄພ.  
 

ການບໍ ລິ ການໃດແດີ່ ໄດ້ຮັບການຄ ້ ມຄອງ? 
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ນະໂຍບາຍການຊີ່ ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນໄດ້ນໍ າໃຊ້ກັບການເບິີ່ ງແຍງດ ແລສ ກເສີ ນ ແລະ 
ການເບິີ່ ງແຍງດ ແລທີີ່ ຈໍ າເປັນທາງການແພດອຼືີ່ ນໆ. 

ຂໍ ້ ກໍານົດເຫ ົີ່ ານີ ້ ແມີ່ ນໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນນະໂຍບາຍການຊີ່ ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນ.  

ການດ ແລອຼືີ່ ນໆທັງໝົດບໍີ່ ໄດ້ຖຼື ກຄ ້ ມຄອງໂດຍນະໂຍບາຍການຊີ່ ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນ. 
 

ຂ້າພະເຈົ ້ າສາມາດສະໝັກຂໍ ໄດ້ແນວໃດ? 

ເພຼືີ່ ອສະໝັກຂໍ ການຊີ່ ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນ, ທີ່ ານຈະປະກອບໃບສະໝັກເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ 
ໃຫ້ເອກະສານສະໜັບສະໜ ນ, ດັີ່ ງທີີ່ ໄດ້ອະທິ ບາຍໄວ້ໃນນະໂຍບາຍການຊີ່ ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນ ແລະ 
ໃບສະໝັກນະໂຍບາຍການຊີ່ ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນ. ປະກອບໃບສະໝັກທີີ່ ຂຽນເປັນລາຍລັກອັກສອນ  

ແລະ ໃຫ້ເອກະສານສະໜັບສະໜ ນທີີ່ ຈໍ າເປັນທັງໝົດພາຍໃນ 240 ວັນນັບຈາກມຼື ້ ທໍາອິ ດບັນຊີ ຂອງທີ່ ານ. 

ໃບສະໝັກຂອງທີ່ ານຈະຖຼື ກກວດກາຄຼື ນສໍ າລັບການມີ ສິ ດໄດ້ຮັບໃນໂຄງການຊີ່ ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນ ແລະ 
ສໍ າລັບຜ ້ ຈີ່ າຍເງິ ນພາກສີ່ ວນທີ ສາມ ຫ ຼື  ໂຄງການຊີ່ ວຍເຫ ຼື ອ. ຫ ັ ງຈາກທີີ່ ພວກເຮົ າໄດ້ຮັບໃບສະໝັກ ແລະ 
ເອກະສານສະໜັບສະໜ ນຂອງທີ່ ານ, ພວກເຮົ າຈະແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນວີ່ າທີ່ ານມີ ຄ ນສົມບັດສໍ າລັບໂຄງການ 

ຫ ຼື  ບໍີ່ .  
 

ຂ້າພະເຈົ ້ າສາມາດຮັບການຊີ່ ວຍເຫລຼື ອກັບໃນການສະໝັກໄດ້ແນວໃດ? 

ສໍ າລັບການຊີ່ ວຍເຫ ຼື ອໃນການນໍ າໃຊ້ນະໂຍບາຍການຊີ່ ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນ, 

ທີ່ ານສາມາດຂໍ ນັດພົບກັບຜ ້ ແນະນໍ າດ້ານການເງິ ນທີີ່ ສະຖານທີີ່ ຂອງ Ascension WI,  

ຫ ຼື  ຕິດຕໍີ່ ຜ ້ ແນະນໍ າດ້ານການເງິ ນທີີ່  866-972-4687. 
 

ຂ້າພະເຈົ ້ າສາມາດຂໍ ຂໍ ້ ມ ນເພີີ່ ມເຕີ ມໄດ້ແນວໃດ? 

ສໍ າເນົ າເອກະສານນະໂຍບາຍການຊີ່ ວຍເຫ ຼື ອ ແລະ ແບບຟອມໃບສະໝັກການຊີ່ ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນທີີ່ ມີ ໃຫ້ຢ ີ່ ທີີ່  

https://healthcare.ascension.org/Financial-Assistance/Wisconsin ແລະ ຢ ີ່ ພະແນກຂໍ ້ ມ ນຂີ່ າວສານ,  

ການລົງທະບຽນ ແລະ ພະແນກສ ກເສີ ນທີີ່ ສະຖານທີີ່ ຫ້ອງການຂອງ Ascension WI ໃດໜຼືີ່ ງ. 

ສໍ າເນົ ານະໂຍບາຍການຊີ່ ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນ ແລະ ໃບສະໝັກການຊີ່ ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນໂດຍບໍີ່ ເສຍຄີ່ າ 

ໂດຍສາມາດໄດ້ຮັບທາງໄປສະນີ ໂດຍການສົີ່ ງຄໍ າຮ້ອງຂໍ ໄປທີີ່ ຜ ້ ແນະນໍ າດ້ານການເງິ ນ, 

ຫ້ອງການບໍ ລິ ການບໍ ລິ ສັດວິ ສາຫະກິດຂອງ Ascension WI, 801 S. 60th St., Suite 150, West Allis, WI 53214 ຫ ຼື  

ທາງອີ ເມວ [XXXXXXXXXX]. 

ຂໍ ້ ມ ນເພີີ່ ມເຕີ ມກີ່ ຽວກັບນະໂຍບາຍການຊີ່ ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນຍັງສາມາດມີ ໃຫ້ໂດຍທາງໂທລະສັບທີີ່  866-972-
4687. 
 

ຈະເປັນແນວໃດຖ້າຫາກວີ່ າຂ້າພະເຈົ ້ າບໍີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ? 

ຖ້າຫາກວີ່ າທີ່ ານບໍີ່ ມີ ເງຼືີ່ ອນໄຂໄດ້ຮັບການຊີ່ ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍການຊີ່ ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານກາ
ນເງິ ນ, ທີ່ ານອາດຈະມີ ເງຼືີ່ ອນໄຂໄດ້ຮັບການຊີ່ ວຍເຫ ຼື ອປະເພດອຼືີ່ ນ. ສໍ າລັບຂໍ ້ ມ ນເພີີ່ ມເຕີ ມ, 

ກະລ ນາຕິດຕໍີ່ ຫາຜ ້ ແນະນໍ າດ້ານການເງິ ນທີີ່ ສະຖານທີີ່ ຂອງ Ascension WI ໃດໜຼືີ່ ງ, ໂດຍທາງອີ ເມວ   

[XXXXXXXXXX], ຫ ຼື  ທາງໂທລະສັບ 866-972-4687. 
 

ສິີ່ ງທີີ່  Ascension Wisconsin ຈະເຮັດເພຼືີ່ ອທີ່ ານ: 

• ພວກເຮົ າຈະປະຕິບັດຕໍີ່ ທີ່ ານດ້ວຍກຽດ ແລະ ການນັບຖຼື . 

• ພວກເຮົ າຈະຄິ ດໄລີ່ ແຜນປະກັນໄພ ແລະ ແຜນການເສີ ມໃດໆຂອງທີ່ ານ 

ຖ້າທີ່ ານໃຫ້ຂໍ ້ ມ ນແກີ່ ພວກເຮົ າໃນເວລາທີີ່ ກໍານົດ, ການລົງທະບຽນລີ່ ວງໜ້າ, ຫ ຼື  ເວລາທີີ່ ທີ່ ານເຊັກອິ ນ. 

• ຖ້າຍອດເງິ ນບັນຊີ ຂອງທີ່ ານບໍີ່ ໄດ້ຈີ່ າຍໃນເວລາທີີ່ ໃຫ້ບໍ ລິ ການ, ພວກເຮົ າຈະສົີ່ ງໃບແຈ້ງການເປັນປົກກະຕິ, 

ບັນຊີ ທີີ່ ອີ່ ານງີ່ າຍທີີ່ ສະແດງຍອດດ ີ່ ນດີ່ ຽງທີີ່ ເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທີ່ ານ. 
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• ທີ່ ານຈະສາມາດເຂົ ້ າຫາຜ ້ ຕາງໜ້າເພຼືີ່ ອຕອບຄໍ າຖາມກີ່ ຽວກັບການຮ້ອງຂໍ ຮຽກເກັບເງິ ນ ຫ ຼື  

ເພຼືີ່ ອຈັດການຈີ່ າຍເງິ ນພິເສດ. ຕິດຕໍີ່ ບໍ ລິ ການລ ກຄ້າທີີ່  866-972-4687 ດ້ວຍຄໍ າຖາມກີ່ ຽວກັບການຮຽກເກັບເງິ ນ. 
 

ຄວາມຮັບຜິດຊອບການຮຽກເກັບເງິ ນຂອງທີ່ ານ: 

• ສະໜອງໃຫ້ພວກເຮົ າກັບປະກັນສ ຂະພາບຄົບຖ້ວນ ຫ ຼື  ຂໍ ້ ມ ນປະກັນໄພອຼືີ່ ນໆທີີ່ ເໝາະສົມ ແລະ 
ນໍ າເອົ າບັດປະກັນສ ຂະພາບຂອງທີ່ ານທັງໝົດມາຢ້ຽມຢາມ.  

• ເຂົ ້ າໃຈຜົນປະໂຫຍດຂອງທີ່ ານ, ລວມທັງການໄດ້ຮັບການອະນ ຍາດສໍ າລັບການບໍ ລິ ການ, ຍຼືີ່ ນການສົີ່ ງຕໍີ່ , ຫ ຼື  

ການປະກອບແບບຟອມການປະສານງານຜົນປະໂຫຍດຕາມແຜນສ ຂະພາບຂອງທີ່ ານທີີ່ ອາດຈະຕ້ອງການ. 

• ຕອບສະໜອງທັນທີ ຕໍີ່ ຄໍ າຮ້ອງຂໍ ທີີ່ ທີ່ ານໄດ້ຮັບຈາກແຜນສ ຂະພາບຂອງທີ່ ານ ຫ ຼື  ຈາກອົງການຂອງພວກເຮົ າ. 

• ນໍ າເອົ າການຈີ່ າຍຮີ່ ວມ ຫ ຼື  ຍອດດ ີ່ ນດີ່ ຽງໃດໆຕາມກໍານົດໃນເວລາທີີ່ ທີ່ ານໄປຢ້ຽມຢາມ, ແລະ 
ຈີ່ າຍຄີ່ າຈີ່ າຍຮີ່ ວມທັນທີ ,  

ການຫັກລົບ, ຄີ່ າປະກັນໄພຮີ່ ວມ ແລະ ຈໍ ານວນໃດໆທີີ່ ບໍີ່ ໄດ້ຖຼື ກກວມໂດຍປະກັນໄພ. 

• ຈີ່ າຍເຕັມສໍ າລັບການບໍ ລິ ການທີີ່ ເລຼື ອກ/ບໍີ່ ຈໍ າເປັນທາງການແພດ, ເຊັີ່ ນວີ່ າການຜີ່ າຕັດໄສຍະກໍາ, 

ເຊິີ່ ງບໍີ່ ໄດ້ຮັບການຄ ້ ມຄອງໂດຍການປະກັນໄພກີ່ ອນ ຫ ຼື  ໃນເວລາທີີ່ ໃຫ້ບໍ ລິ ການ. 

ເນຼືີ່ ອງຈາກວີ່ າພວກເຮົ າອາດຈະບໍີ່ ຮ ້ ຄີ່ າບໍ ລິ ການຕົວຈິ ງກີ່ ອນການຢ້ຽມຢາມຂອງທີ່ ານ, 

ພວກເຮົ າອາດຈະຂໍ ໃຫ້ທີ່ ານຈີ່ າຍເງິ ນກັບທີ່ ານໂດຍອີ ງຕາມຄີ່ າບໍ ລິ ການທີີ່ ຄາດຄະເນໄວ້. 

ກະລ ນາຄາດຫວັງວີ່ າຈະຈີ່ າຍເງິ ນມັດຈໍ າຖ້າການຄາດຄະເນບໍີ່ ມີ ໃຫ້. ເຮົ າຍິ ນດີ ທີີ່ ຈະໃຫ້ທີ່ ານຈີ່ າຍດ້ວຍເງິ ນສົດ, ເຊັກ,  

ໃບສັີ່ ງເງິ ນ, ຫ ຼື  ບັດເຄດິ ດ (Visa®, MasterCard®, Discover®, ຫ ຼື  American Express®). 

• ຖ້າຍອດເງິ ນບັນຊີ ຂອງທີ່ ານບໍີ່ ໄດ້ຈີ່ າຍໃນເວລາທີີ່ ໃຫ້ບໍ ລິ ການ, ພວກເຮົ າຈະສົີ່ ງໃບແຈ້ງການເປັນປົກກະຕິ, 

ບັນຊີ ທີີ່ ອີ່ ານງີ່ າຍທີີ່ ສະແດງຍອດດ ີ່ ນດີ່ ຽງທີີ່ ເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທີ່ ານ. 
 

ໃບບິ ນແພດໝໍອິ ດສະຫ ະ 
ທີ່ ານອາດຈະໄດ້ຮັບໃບແຈ້ງການໃບເກັບເງິ ນແຍກຕີ່ າງຫາກຈາກແພດທີີ່ ມີ ສີ່ ວນຮີ່ ວມໃນການດ ແລຂອງທີ່ ານທີີ່ ສະຖ
ານທີີ່  Ascension Wisconsin, ລວມທັງແພດຊີ່ ຽວຊານດ້ານ ການຊີ່ ອງໄຟຟ້າ, ແພດຫ້ອງສ ກເສີ ນ, 

ແພດດ ແລເລັີ່ ງດີ່ ວນ, ພະຍາດວິ ທະຍາ, ແພດອາກາສະລົບ ແລະອຼືີ່ ນໆ. ແພດເຫ ົີ່ ານີ ້ ອາດຈະ ຫ ຼື  

ບໍີ່ ເຂົ ້ າຮີ່ ວມໃນທ ກເຄຼື ອຂີ່ າຍປະກັນໄພຂອງພວກເຮົ າ  

ແລະ ອາດຈະ ຫ ຼື  ບໍີ່ ນໍ າໃຊ້ນະໂຍບາຍການຊີ່ ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນຂອງພວກເຮົ າເຂົ ້ າໃນບັນຊີ ລາຍການຂອງທີ່ ານ.  

ກະລ ນາຕິດຕໍີ່ ຫາຜ ້ ແນະນໍ າດ້ານການເງິ ນທີີ່  866-972-4687 

ເພຼືີ່ ອຊອກຮ ້ ວີ່ າການບໍ ລິ ການຂອງແພດໝໍອິ ດສະຫ ະໃນສະຖານທີີ່ ຂອງພວກເຮົ າວີ່ າໄດ້ຮັບການຄ ້ ມຄອງໂດຍໂຄງກາ
ນຊີ່ ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນຂອງພວກເຮົ າ ຫ ຼື  ບໍີ່ . ຕິດຕໍີ່ ແຜນສ ຂະພາບຂອງທີ່ ານສໍ າລັບຜ ້ ໃຫ້ບໍ ລິ ການເຄຼື ອຂີ່ າຍແລະ 
ຂໍ ້ ມ ນການຄ ້ ມຄອງ. ຖ້າທີ່ ານມີ ຄໍ າຖາມສະເພາະກີ່ ຽວກັບໃບບິ ນຄີ່ າແພດອິ ດສະຫ ະຂອງທີ່ ານ, 

ກະລ ນາໂທຫາເບີ ໂທລະສັບທີີ່ ລະບ ໄວ້ໃນໃບລັບຊີ ລາຍງານເຫ ົີ່ ານ້ັນ. 
 

ຂໍ ້ ສັງເກດທີີ່ ສໍ າຄັນ 

ສະຖານທີີ່ ບາງແຫີ່ ງທີີ່ ບໍີ່ ແມີ່ ນສີ່ ວນໜ ີ່ ງຂອງວິ ທະຍາເຂດໂຮງໝໍຫ ັ ກທີີ່ ສະໜອງການບໍ ລິ ການຄົນເຈັບນອກເປັນພະ
ແນກຂອງໂຮງໝໍ. ການບໍ ລິ ການເຫ ົີ່ ານີ ້ ໂດຍທົີ່ ວໄປໄດ້ຮັບການຄ ້ ມຄອງພາຍໃຕ້ຜົນປະໂຫຍດຄົນເຈັບນອກໂຮງໝໍ. 

ການຈີ່ າຍຮີ່ ວມ, ຄີ່ າປະກັນໄພຮີ່ ວມ ຫ ຼື  

ຫັກຄີ່ າໃຊ້ຈີ່ າຍຂອງທີ່ ານອາດແຕກຕີ່ າງກັນໄປຕາມຜົນປະໂຫຍດຂອງແຜນປະກັນໄພຂອງທີ່ ານ. 

ທີ່ ານອາດຈະມີ ສີ່ ວນຫັກຕີ່ າງກັນສໍ າລັບການບໍ ລິ ການໂຮງໝໍ ແລະ ການໄປຢ້ຽມຢາມຂອງຫ້ອງການແພດ. 

ກະລ ນາປ ກສາຫາລຼື ກີ່ ຽວກັບການຄ ້ ມຄອງແຜນການ ແລະ 
ທາງເລຼື ອກຂອງທີ່ ານກັບຜ ້ ຊີ່ ຽວຊານຜົນປະໂຫຍດດ້ານປະກັນໄພຂອງທີ່ ານ. 
 

ການເກີ ດຂອງເດັກນ້ອຍ 
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• ກີ່ ອນທີີ່ ທີ່ ານຈະມີ ລ ກ, ຕິດຕໍີ່ ການລົງທະບຽນເພຼືີ່ ອໃຫ້ຂໍ ້ ມ ນປະກັນໄພເພຼືີ່ ອການກວດສອບ ແລະ ການອະນ ຍາດ. 

ພ້ອມທັງຕິດຕໍີ່ ຫາບໍ ລິ ສັດປະກັນໄພຂອງທີ່ ານ ເພຼືີ່ ອແຈ້ງໃຫ້ພວກເຂົ າຮ ້ ເຖິງການເກີ ດທີີ່ ກໍາລັງຈະມາເຖິງ. 

• ພາຍໃນ 30 ວັນຫລັງຈາກເກີ ດລ ກ, ທີ່ ານຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ບໍ ລິ ສັດປະກັນໄພຂອງທີ່ ານກີ່ ຽວກັບການເກີ ດ, 

ເພຼືີ່ ອໃຫ້ລ ກຂອງທີ່ ານໄດ້ເພີີ່ ມເຂົ ້ າໃນນະໂຍບາຍປະກັນໄພຂອງທີ່ ານ. 
 

ການແປຄໍ າອະທິ ບາຍກີ່ ຽວກັບນະໂຍບາຍການຊີ່ ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນ, 

ໃບສະໝັກນະໂຍບາຍການຊີ່ ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນ ແລະ ບົດແນະນໍ າ, ແລະ ບົດສະຫ  ບພາສາທໍາມະດານີ ້  

ແມີ່ ນມີ ໃຫ້ເປັນພາສາຕໍີ່ ໄປນີ ້ ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົ າ ແລະ ຕາມການຮ້ອງຂໍ : 
 

ພາສາສະເປນ, ພາສາມ້ົງ, ພາສາອາຣັບ, ພາສາຈີ ນກວາງຕ ້ ງ, ພາສາຣັດເຊຍ, ພາສາເຊີ ເບຍ-ໂຄ ເອຊຽນ ແລະ 
ພາສາລາວ 
 


