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ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນ 

                                                        ວັນທີ  1 ກໍລະກົດປີ  2021 

 

ນະໂຍບາຍ/ຫ ັ ກການ 

 

ມັນແມ່ນນະໂຍບາຍຂອງບັນດາອົງການທີ່ ມີ ລາຍຊຼື່ ຢ ່ ລ ່ ມວັກນີ ້  (ແຕ່ລະຄົນແມ່ນ “ອົງການ”) 

ເພຼື່ ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດທາງດ້ານສັງຄົມໃນການໃຫ້ການດ ແລສ ກເສີ ນ ແລະ 
ການປິ່ ນປົວທີ່ ຈໍ າເປັນອຼື່ ນໆໃນສະຖານທີ່ ຂອງອົງກອນ. 

ນະໂຍບາຍນີ ້ ຖຼື ກອອກແບບສະເພາະເພຼື່ ອແກ້ໄຂຄວາມເໝາະສົມດ້ານການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນ 

ສໍ າລັບຄົນເຈັບທີ່ ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນ ແລະ ໄດ້ຮັບການເບິ່ ງແຍງຈາກອົງການ. 

ນະໂຍບາຍນີ ້ ໃຊ້ກັບແຕ່ລະອົງກອນຕ່ໍໄປນີ ້ ໃນ Ascension Wisconsin: 

 

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

– Elmbrook Campus, Ascension SE Wisconsin Hospital – Wauwatosa/Brown Deer Campus, Ascension 

All Saints Hospital, Ascension SE Wisconsin Hospital – Franklin Campus, Ascension St. Francis 

Hospital and Midwest Orthopedic Specialty Hospital, LLC, Ascension Wisconsin Surgery Center-

Mount Pleasant, Columbia St. Mary’s Hospital Milwaukee, St. Mary’s Hospital Ozaukee, and Sacred 

Heart Rehabilitation Institute, Ascension Wisconsin Hospital Greenfield Campus (Emerus joint 

venture), Ascension Wisconsin Hospital Menomonee Falls Campus (Emerus joint venture), Ascension 

Wisconsin Hospital Waukesha Campus (Emerus joint venture), Ascension Calumet Hospital, Ascension 

NE Wisconsin Mercy Hospital, Ascension NE Wisconsin St. Elizabeth Hospital, and related Ascension 

Medical Group providers.  

 North Region acquired by Aspirus 8/1/2021 - Howard Young Medical Center, Eagle River Hospital, 

Good Samaritan Hospital, Our Lady of Victory Hospital, Sacred Heart Hospital, St. Mary's Hospital, St. 

Michael's Hospital, and related Medical Group providers. 

 

 

1. ທ ກໆການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນຈະສະແດງເຖິງຄວາມມ ່ ງໝ້ັນຂອງພວກເຮົ າຕ່ໍຄວາມເຄົ າລົບ 

ແລະ ກຽດຕິຍົດຕ່ໍກຽດສັກສີ ຂອງມະນ ດ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີ , 

ຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍພິເສດຂອງພວກເຮົ າ  
ແລະ ຄວາມສາມັກຄີ ກັບຄົນທີ່ ມີ ຄວາມທ ກຍາກ ແລະ ຜ ້ ທີ່ ມີ ຄວາມສ່ຽງອຼື່ ນໆ, ແລະ 
ຄວາມຕ້ັງໃຈຂອງພວກເຮົ າໃນການແຈກຢາຍຄວາມຍ ຕິທໍາ ແລະ ໜ້າທີ່ ຄ ້ ມຄອງດ ແລ. 

 

2. ນະໂຍບາຍນີ ້ ໃຊ້ໄດ້ກັບທ ກໆການດ ແລສ ກເສີ ນ ແລະ 
ຄວາມຈໍ າເປັນທາງການແພດອຼື່ ນໆທີ່ ຈັດໂດຍອົງການ, ລວມທັງພະນັກງານບໍ ລິ ການແພດ ແລະ 
ສ ຂະພາບການປະພຶດ. 

ນະໂຍບາຍນີ ້ ບໍ່ ໄດ້ນໍ າໃຊ້ກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍ າລັບການດ ແລທີ່ ບໍ່ ແມ່ນເຫດສ ກເສີ ນ ແລະ 
ການດ ແລທີ່ ຈໍ າເປັນທາງການແພດອຼື່ ນໆ.  
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3. ບັນຊີ ລາຍຊຼື່ ຂອງຜ ້ ໃຫ້ບໍ ລິ ການທີ່ ຖຼື ກຄ ້ ມຄອງໂດຍນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນສະໜອງ
ບັນຊີ ລາຍຊຼື່ ຂອງຜ ້ ໃຫ້ບໍ ລິ ການທີ່ ໃຫ້ການດ ແລຢ ່ ພາຍໃນສະຖານທີ່ ຂອງອົງການທີ່ ລະບ ວ່າຖຼື ກຄ ້ ມຄອ
ງໂດຍນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນ ແລະ ອັນໃດທີ່ ບໍ່ ແມ່ນ.  
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ຄໍ ານິ ຍາມ 

 

ສໍ າລັບຈ ດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍນີ ້ , ຄໍ ານິ ຍາມຕ່ໍໄປນີ ້ ໄດ້ນໍ າໃຊ້ຄຼື : 

• "501(r)" ຫມາຍເຖິງພາກທີ  501(r) ຂອງປະມວນກົດໝາຍລາຍຮັບພາຍໃນ ແລະ 
ລະບຽບການທີ່ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ຕາມນ້ັນ. 

• “ຈໍ ານວນເງິ ນທ່ົວໄປທີ່ ຖຼື ກຮຽກເກັບ” ຫ ຼື  “AGB” ໝາຍເຖິງ, ກ່ຽວກັບການດ ແລສ ກເສີ ນ ແລະ 
ການດ ແລທີ່ ຈໍ າເປັນທາງການແພດອຼື່ ນໆ, 

ຈໍ ານວນເງິ ນທ່ົວໄປທີ່ ຖຼື ກຮຽກເກັບສໍ າລັບບ ກຄົນຜ ້ ທີ່ ມີ ປະກັນໄພກວມເອົ າການດ ແລດ່ັງກ່າວ. 

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

ລວມທັງແຕ່ບໍ່ ຈໍ າ ກັດສະຖານທີ່ ຢ ່ ໃນເຂດເມຼື ອງ Outagamie, Winnebago, Calumet, Marathon, 

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

Kenosha ແລະ Jefferson. ຄົນເຈັບຍັງຈະຖຼື ກຖຼື ວ່າເປັນສະມາຊິ ກຂອງຊ ມຊົນຂອງອົງການ 

ຖ້າວ່າການດ ແລສ ກເສີ ນ ແລະ 
ການປິ່ ນປົວທີ່ ຈໍ າເປັນທາງດ້ານການແພດທີ່ ຕ້ອງການແມ່ນການສຼື ບຕ່ໍສ ກເສີ ນ ແລະ 
ການດ ແລທີ່ ຈໍ າເປັນທາງການແພດທີ່ ໄດ້ຮັບຢ ່ ສະຖານທີ່ ສ ຂະພາບ Ascension 

ອຼື່ ນບ່ອນທີ່ ຄົນເຈັບໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນສໍ າລັບເຫດສ ກເສີ ນດ່ັງກ່າວ ແລະ 
ການດ ແລທີ່ ຈໍ າເປັນທາງການແພດ. 

• “ການດ ແລສ ກເສີ ນ” ໝາຍເຖິງ 

ສະພາບທາງການແພດທີ່ ສະແດງອອກໂດຍອາການກະທັນຫັນຂອງຄວາມຮ ນແຮງທີ່ ພຽງພໍ 

(ລວມທັງຄວາມເຈັບປວດຢ່າງຮ ນແຮງ) 

ເຊັ່ ນຖ້າການຂາດການເອົ າໃຈໃສ່ດ້ານການປິ່ ນປົວທັນທີ ສາມາດຄາດວ່າຈະມີ ຜົນທີ່ ສົມເຫດສົມຜົ
ນໃນ: 

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

ລ ກໃນທ້ອງອາດຈະຕົກຢ ່ ໃນອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງ; 

2. ຄວາມບົກຜ່ອງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ ຮ້າຍແຮງ; ຫ ຼື   

3. ຄວາມຜິດປົກກະຕິທີ່ ຮ້າຍແຮງຂອງອະໄວຍະວະໃນຮ່າງກາຍ ຫ ຼື  ພາກສ່ວນ; ຫ ຼື  

4. ກ່ຽວກັບແມ່ຍິ ງຖຼື ພາທີ່ ກໍາລັງມີ ການເກັງ; 

a. ເມຼື່ ອມັນມີ ເວລາພຽງພໍທີ່ ຈະສ່ົງຜົນກະທົບຕ່ໍການໂອນຍ້າຍໄປໂຮງໝໍແຫ່ງອຼື່ ນກ່ອນການເ
ກີ ດ; ຫ ຼື  

b. ການໂອນຍ້າຍນ້ັນອາດຈະເປັນໄພຂ່ົມຂ ່ ຕ່ໍສ ຂະພາບ ຫ ຼື  ຄວາມປອດໄພຂອງແມ່ຍິ ງ ຫ ຼື  

ເດັກໃນທ້ອງ. 

• “ການດ ແລທີ່ ຈໍ າເປັນທາງການແພດ” ໝາຍເຖິງ ການດ ແລທີ່  (1) ເໝາະສົມ ແລະ ສອດຄ່ອງ 

ແລະ ຈໍ າເປັນສໍ າລັບການປ້ອງກັນ, ການບ່ົງມະຕິ, ຫ ຼື  ການປິ່ ນປົວສະພາບຂອງຄົນເຈັບ; (2) 

ການສະໜອງ ຫ ຼື  ລະດັບການບໍ ລິ ການທີ່  

ເໝາະສົມທີ່ ສ ດສໍ າລັບສະພາບຂອງຄົນເຈັບທີ່ ສາມາດສະໜອງໄດ້ຢ່າງປອດໄພ;  

(3) ບໍ່ ໄດ້ສະໜອງໃຫ້ຕ້ົນຕໍເພຼື່ ອຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງຄົນເຈັບ, ຄອບຄົວ, ແພດ ຫ ຼື  

ຜ ້ ດ ແລຄົນເຈັບ; ແລະ (4) ມີ ແນວໂນ້ມທີ່ ຈະສ່ົງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ຄົນເຈັບຫ າຍກ່ວາອັນຕະລາຍ. 

ສໍ າລັບການດ ແລທີ່ ກໍານົດໃນອະນາຄົດແມ່ນ "ການດ ແລທີ່ ຈໍ າເປັນທາງການແພດ", ການດ ແລ  

ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງການດ ແລຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນ ມັດຈາກປະທານຫົວໜ້າແພດຂອງອົງກອນ  

(ຫ ຼື  ຜ ້ ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕ້ັງ). 

ການກໍານົດການດ ແລທີ່ ຈໍ າເປັນທາງການແພດຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະຕິບັດໂດຍຜ ້ ໃຫ້ບໍ ລິ ການທີ່ ໄດ້ຮັ
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ບໃບອະນ ຍາດທີ່ ໃຫ້ການດ ແລທາງການແພດແກ່ຄົນເຈັບ ແລະ 
ຕາມການຕັດສິ ນໃຈຂອງອົງກອນ, ໂດຍແພດທີ່ ຮັບເຂົ ້ າ, ແພດສ່ົງຕ່ໍ, ແລະ/ຫ ຼື  

ປະທານຫົວໜ້າແພດ ຫ ຼື  ແພດກວດກາອຼື່ ນໆ (ຂຶ ້ ນກັບປະເພດການດ ແລທີ່ ຖຼື ກແນະນໍ າ). 
ໃນກໍລະນີ ທີ່ ການເບິ່ ງແຍງດ ແລນ້ັນແມ່ນທາງຄົນເຈັບຜ ້ ທີ່ ໄດ້ຮັບການຄ ້ ມຄອງໂດຍນະໂຍບາຍນີ ້  

ໄດ້ຖຼື ກກໍານົດວ່າບໍ່ ມີ ຄວາມຈໍ າເປັນທາງການແພດໂດຍແພດຜ ້ ໃຫ້ການທົບທວນ, 

ການກໍານົດນ້ັນຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢຼື ນຢັນໂດຍແພດຮັບເຂົ ້ າ ຫ ຼື  ແພດສ່ົງຕ່ໍນໍ າອີ ກ. 

• “ອົງກອນ” ໝາຍເຖິງ Ascension Wisconsin. 

• “ຄົນເຈັບ” ໝາຍເຖິງຜ ້ ທີ່ ໄດ້ຮັບການດ ແລສ ກເສີ ນ ແລະ 
ມີ ຄວາມຕ້ອງການທາງການແພດອຼື່ ນໆຢ ່ ທີ່ ອົງການ ແລະ 
ຜ ້ ທີ່ ຮັບຜິດຊອບດ້ານການເງິ ນສໍ າລັບການເບິ່ ງແຍງຄົນເຈັບ. 

  

ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນ 

 

ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນທີ່ ອະທິ ບາຍໄວ້ຢ ່ ໃນຂໍ ້ ນີ ້ ຈໍ າກັດໃຫ້ແຕ່ສະເພາະຄົນເຈັບທີ່ ອາໄສຢ ່ ໃນຊ ມຊົນຄຼື
: 

 

1. ອີ ງຕາມຂໍ ້ ກໍານົດອຼື່ ນໆຂອງນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນນີ ້ , 

ຄົນເຈັບທີ່ ມີ ລາຍໄດ້ຕ່ໍາກ່ວາ  
ຫ ຼື  ເທົ່ າກັບ 250% ຂອງລາຍໄດ້ລະດັບຄວາມທ ກຍາກຂອງລັດຖະບານກາງ ("FPL"), 

ຈະມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການດ ແລຈາກການກ ສົນ 100% 

ໃນສ່ວນນ້ັນສໍ າລັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການບໍ ລິ ການທີ່ ຄົນເຈັບມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການຈ່າຍເງິ ນຕ່ໍໄ
ປນີ ້ ໂດຍຜ ້ ປະກັນຕົນ, ຖ້າມີ , 

ຖ້າຄົນເຈັບດ່ັງກ່າວຕັດສິ ນໃຈວ່າຈະມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການໃຫ້ຄະແນນແບບສັນນິ ຖານ 

(ອະທິ ບາຍໃນວັກ 5 ຂ້າງລ ່ ມນີ ້ ) ຫ ຼື  ຍຼື່ ນໃບສະໝັກຂໍ ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນ 

("ໃບສະໝັກ")  

ໃນ ຫ ຼື  ກ່ອນມຼື ້ ທີ  240 ຫ ັ ງຈາກການອອກໃບບິ ນຄ້ັງທໍາອິ ດຂອງຄົນເຈັບ ແລະ ໃບສະ 
ໝັກໄດ້ຮັບການອະນ ມັດຈາກອົງການ. 

ຄົນເຈັບຈະມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງການເງິ ນສ ງເຖິງ  

100% ຖ້າຄົນເຈັບຍຼື່ ນໃບສະໝັກຫ ັ ງຈາກມຼື ້ ທີ  240 

ຫ ັ ງຈາກການອອກໃບບິ ນຄ້ັງທໍາອິ ດຂອງຄົນເຈັບ, 

ແຕ່ວ່າຈໍ ານວນການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນທີ່ ມີ ໃຫ້ແກ່ຄົນເຈັບໃນໝວດນີ ້  

ແມ່ນຈໍ າກັດຕ່ໍຍອດຄ້າງຊໍ າລະຂອງຄົນເຈັບຫ ັ ງຈາກການພິຈາລະນາການຈ່າຍເງິ ນໃດໆໃນບັນຊີ
ຂອງຄົນເຈັບ. ຜ ້ ປ່ວຍທີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນປະເພດນີ ້  

ຈະບໍ່ ຖຼື ກຄິ ດຄ່າທໍານຽມຫ າຍກວ່າຄ່າບໍ ລິ ການຂອງ AGB ທີ່ ຄິ ດໄລ່. 

 

2.  ອີ ງຕາມຂໍ ້ ກໍານົດອຼື່ ນໆຂອງນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນນີ ້ , 

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

ຈະໄດ້ຮັບສ່ວນຫ  ດທີ່ ປັບຕາມລະດັບຕາມອັດຕາສ່ວນໜ່ຶງ 

ຂອງຄ່າບໍ ລິ ການສໍ າລັບການບໍ ລິ ການທີ່ ສະໜອງໃຫ້ຄົນເຈັບທີ່ ມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການຈ່າຍ
ເງິ ນຕ່ໍໄປນີ ້ ໂດຍຜ ້ ປະກັນຕົນ, ຖ້າມີ , ຖ້າຄົນເຈັບດ່ັງກ່າວຍຼື່ ນໃບສະ ໝັກໃນ ຫ ຼື  ກ່ອນມຼື ້ ທີ  240 

ຫ ັ ງຈາກການອອກໃບເກັບເງິ ນຄ້ັງທໍາອິ ດຂອງຄົນເຈັບ ແລະ ໃບສະໝັກ 
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ໄດ້ຮັບການອະນ ມັດຈາກອົງການ. 

ຄົນເຈັບຈະມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນຫ  ດທີ່ ປັບຕາມລະດັບຖ້າຄົນເຈັບຍຼື່ ນໃບສະ
ໝັກພາຍຫ ັ ງ 240 ວັນຫ ັ ງຈາກການອອກໃບບິ ນຈ່າຍຄ້ັງທໍາອິ ດຂອງຄົນເຈັບ, 

ແຕ່ວ່າຈໍ ານວນການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນທີ່ ມີ ໃຫ້ແກ່ຄົນເຈັບໃນໝວດນີ ້  

ແມ່ນຈໍ າກັດຕ່ໍຍອດເງິ ນທີ່ ຄ້າງຊໍ າລະຂອງຄົນເຈັບຫ ັ ງການພິຈາລະນາການຈ່າຍເງິ ນໃດໆໃນບັນ
ຊີ ຂອງຄົນເຈັບ. ຜ ້ ປ່ວຍທີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນປະເພດນີ ້  

ຈະບໍ່ ຖຼື ກຄິ ດຄ່າທໍານຽມຫ າຍກວ່າຄ່າບໍ ລິ ການຂອງ AGB ທີ່ ຄິ ດໄລ່. 

ສ່ວນຫ  ດທີ່ ປັບຕາມລະດັບມີ ຄຼື ດ່ັງນີ ້ : 
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3. ອີ ງຕາມຂໍ ້ ກໍານົດອຼື່ ນໆຂອງນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນນີ ້ , 

ຄົນເຈັບທີ່ ມີ ລາຍໄດ້ສ ງກ່ວາ  
400% ຂອງ FPL ອາດຈະມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນພາຍໃຕ້ "ການທົດສອບສິ ດ" 

ສໍ າລັບການຫ  ດຜ່ອນຄ່າບໍ ລິ ການຂອງຄົນເຈັບສໍ າລັບການບໍ ລິ ການຈາກອົງກອນທີ່ ອີ ງໃສ່ກ່ຽວກັ
ບໜ້ີສິ ນທາງການແພດທັງໝົດຂອງຄົນເຈັບ. 

ຄົນເຈັບຈະມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນໂດຍອີ ງຕາມການທົດສອບສິ ດຖ້າຄົນ
ເຈັບມີ ໜ້ີສິ ນທາງການແພດຫ າຍເກີ ນໄປ, ເຊິ່ ງລວມທັງໜ້ີສິ ນທາງການແພດກັບ Ascension 

ແລະ ຜ ້ ໃຫ້ບໍ ລິ ການດ້ານສ ຂະພາບອຼື່ ນໆ, ສໍ າລັບການດ ແລສ ກເສີ ນ ແລະ 
ຄວາມຈໍ າເປັນທາງການແພດອຼື່ ນໆ, ເຊິ່ ງເທົ່ າກັບ ຫ ຼື  

ຫ າຍກວ່າລາຍໄດ້ລວມຍອດຂອງຄອບຄົວຄົນເຈັບດ່ັງກ່າວ. 

ລະດັບຂອງການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນທີ່ ສະໜອງໃຫ້ໂດຍອີ ງຕາມການທົດສອບສິ ດແມ່ນຄຼື
ກັນກັບທີ່ ໄດ້ຮັບໃຫ້ແກ່ຄົນເຈັບທີ່ ມີ ລາຍໄດ້ຢ ່ ທີ່  400% ຂອງ FPL ພາຍໃຕ້ວັກ 2 ຂ້າງເທິ ງ, 

ຖ້າຄົນເຈັບດ່ັງກ່າວຍຼື່ ນໃບສະໝັກໃນ ຫ ຼື  ກ່ອນວັນທີ  240 

ວັນຫ ັ ງຈາກໃບເກັບເງິ ນຄ້ັງທໍາອິ ດຂອງຄົນເຈັບອອກໂຮງໝໍ ແລະ  
ໃບສະໝັກໄດ້ຖຼື ກອະນ ມັດຈາກອົງການ. ຄົນເຈັບ 

ຈະມີ ສິ ດໄດ້ຮັບສ່ວນຫ  ດການທົດສອບສິ ດການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນຖ້າຜ ້ ປ່ວຍດ່ັງກ່າວຍຼື່ ນໃ
ບສະໝັກຫ ັ ງຈາກມຼື ້ ທີ  240 ວັນຫ ັ ງຈາກການອອກໃບເກັບເງິ ນຄ້ັງທໍາອິ ດຂອງຄົນເຈັບ, 

ແຕ່ວ່າຫ ັ ງຈາກນ້ັນຈໍ ານວນການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນທີ່ ມີ ໃຫ້ແກ່ຄົນເຈັບໃນໝວດນີ ້  

ແມ່ນຈໍ າກັດຕ່ໍຍອດເງິ ນທີ່ ຄ້າງຊໍ າລະຂອງຄົນເຈັບຫ ັ ງຈາກການພິຈາລະນາການຈ່າຍເງິ ນໃດໆໃ
ນບັນຊີ ຂອງຄົນເຈັບ. ຜ ້ ປ່ວຍທີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນປະເພດນີ ້  

ຈະບໍ່ ຖຼື ກຄິ ດຄ່າທໍານຽມຫ າຍກວ່າຄ່າບໍ ລິ ການຂອງ AGB ທີ່ ຄິ ດໄລ່. 

 

4. ຄົນເຈັບ ອາດຈະບໍ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນທີ່ ໄດ້ອະທິ ບາຍໄວ້ໃນວັກ 1 ເຖິງ  
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3 ຂ້າງເທິ ງນີ ້  ຖ້າຄົນເຈັບດ່ັງກ່າວຖຼື ວ່າມີ ຊັບສິ ນພຽງພໍທີ່ ຈະຈ່າຍຕາມ “ການທົດສອບຊັບສິ ນ.” 

ການທົດສອບຊັບສິ ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະເມີ ນຜົນຢ່າງຫ ວງຫ າຍກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດໃນກ
ານຈ່າຍຂອງຄົນເຈັບໂດຍອີ ງຕາມປະເພດຂອງຊັບສິ ນທີ່ ຖຼື ກວັດແທກໃນໃບສະໝັກ FAP. 

ຄົນເຈັບທີ່ ມີ ຊັບສິ ນດ່ັງກ່າວເກີ ນ 250% ຂອງຈໍ ານວນເງິ ນ FPL 

ຂອງຄົນເຈັບດ່ັງກ່າວອາດຈະບໍ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນ. 

 

5. ການມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນອາດຈະຖຼື ກກໍານົດໃນຈ ດເວລາໃດ  

ໜ່ຶງຂອງວົງຈອນລາຍໄດ້ ແລະ ອາດຈະລວມທັງການນໍ າໃຊ້ຄະແນນແບບສັນນິ ຖານ 

ສໍ າລັບຄົນເຈັບທີ່ ມີ ຍອດຄ້າງຊະລະທີ່ ພຽງພໍພາຍໃນ 240 

ວັນທໍາອິ ດຫ ັ ງຈາກການອອກໃບເກັບເງິ ນຄ້ັງທໍາອິ ດຂອງຄົນເຈັບ 

ເພຼື່ ອກໍານົດການມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການດ ແລຈາກການກ ສົນ 100% ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ ມີ  

ຄວາມລ້ົມເຫ ວຂອງຄົນເຈັບໃນການປະກອບໃບສະໝັກຂໍ ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງການເງິ ນ  

(“ໃບສະໝັກ FAP”). ຖ້າຄົນເຈັບໄດ້ຮັບການດ ແລຈາກການກ ສົນ 100% ໂດຍບໍ່ ສ່ົງໃບສະໝັກ  

FAP ທີ່ ເຮັດສໍ າເລັດແລ້ວ ແລະ ຜ່ານການໃຫ້ຄະແນນແບບສັນນິ ຖານເທົ່ ານ້ັນ, 

ຈໍ ານວນການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນທີ່ ຄົນເຈັບມີ ສິ ດໄດ້ຮັບແມ່ນຈໍ າກັດຕ່ໍຍອດເງິ ນທີ່ ຄ້າງຊໍ າ
ລະຂອງຄົນເຈັບຫ ັ ງຈາກການພິຈາລະນາການຈ່າຍເງິ ນໃດໆໃນບັນຊີ ຂອງຄົນເຈັບ. 

ການກໍານົດການມີ ສິ ດໄດ້ຮັບໂດຍຂຼື ້ ນຢ ່ ກັບການໃຫ້ຄະແນນແບບສັນນິ ຖານ 

ໃຊ້ສະເພາະກັບຕອນການເບິ່ ງແຍງທີ່ ຖຼື ກດໍ າເນີ ນການໃຫ້ຄະແນນແບບສັນນິ ຖານ. 

 

 

6. ສໍ າລັບຄົນເຈັບທີ່ ເຂົ ້ າຮ່ວມໃນແຜນປະກັນໄພສະເພາະໃດໜ່ຶງທີ່ ຖຼື ວ່າອົງການດ່ັງກ່າວແມ່ນ 

“ນອກເຄຼື ອຂ່າຍ,” ອົງການອາດຈະຫ  ດຜ່ອນ ຫ ຼື  

ປະຕິເສດການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນທີ່ ອາດຈະມີ ໃຫ້ແກ່ຄົນເຈັບໂດຍອີ ງຕາມການທົບທ
ວນຄຼື ນຂໍ ້ ມ ນການປະກັນໄພ ແລະ ຂໍ ້ ເທັດຈິ ງ ແລະ ສະພາບການຂອງຄົນເຈັບ. 

 

7. ຄົນເຈັບສາມາດອ ທອນການປະຕິເສດໃດໆຂອງການມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນ
ໂດຍການສະໜອງຂໍ ້ ມ ນເພ່ີມເຕີ ມໃຫ້ແກ່ອົງການພາຍໃນສິ ບສີ່  (14) 

ວັນນັບແຕ່ມຼື ້ ໄດ້ຮັບແຈ້ງການປະຕິເສດ. 

ການອ ທອນທັງຫມົດຈະໄດ້ຮັບການທົບທວນຄຼື ນໂດຍອົງການຈັດຕ້ັງສໍ າລັບການກໍານົດສ ດທ້າ
ຍ. 

ຖ້າການຕັດສິ ນສ ດທ້າຍຢຼື ນຢັນການປະຕິເສດການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນກ່ອນຫນ້ານີ ້ , 

ການແຈ້ງການລາຍລັກອັກສອນຈະຖຼື ກສ່ົງໃຫ້ຜ ້ ເຈັບ. ຂ້ັນຕອນສໍ າລັບຄົນເຈັບ ແລະ 
ຄອບຄົວເພຼື່ ອອ ທອນການຕັດສິ ນໃຈຂອງອົງການກ່ຽວກັບການມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້າ
ນການເງິ ນແມ່ນມີ ດ່ັງນີ ້ : 

a. ຄົນເຈັບ ຫ ຼື  

ຄອບຄົວຄວນຍຼື່ ນຄໍ າອ ທອນໂດຍກົງຕໍ່ ທີ່ ປຶ ກສາດ້ານການເງິ ນກັບຜ ້ ທີ່ ພວກເຂົ າເຮັດວຽກນໍ າ.  
ຄົນເຈັບ ຫ ຼື  ຄອບຄົວຄວນປະກອບມີ ໝັງສຼື / 

ແບບຟອມທີ່ ລະອຽດເຊິ່ ງສະແດງເຖິງສະພາບການທາງການເງິ ນສະເພາະທີ່ ຮັບປະກັນການ
ອ ທອນ, ແລະ ເອກະສານທາງການເງິ ນ ແລະ ກົດໝາຍທັງໝົດທີ່ ສະໜັບສະໜ ນໜັງສຼື .  

b. ການອ ທອນທັງໝົດຈະຖຼື ກພິຈາລະນາໂດຍຄະນະກໍາມະການອ ທອນການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານກາ
ນເງິ ນຂອງອົງການ, ແລະ 
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ການຕັດສິ ນໃຈຂອງຄະນະກໍາມະການຈະຖຼື ກສ່ົງເປັນລາຍລັກອັກສອນຫາຄົນເຈັບ ຫ ຼື  

ຄອບຄົວທີ່ ຍຼື່ ນການອ ທອນ. 

 

ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອອຼື່ ນໆສໍ າລັບຄົນເຈັບທີ່ ບໍ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນ 

 

ຄົນເຈັບຜ ້ ທີ່ ບໍ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນ, ດ່ັງທີ່ ໄດ້ອະທິ ບາຍມາຂ້າງເທິ ງນ້ັນ, 

ອາດຈະຍັງມີ ເງຼື່ ອນໄຂໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອປະເພດອຼື່ ນທີ່ ອົງການສະໜອງໃຫ້. 

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

ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົ າບໍ່ ຈໍ າເປັນຕ້ອງອີ ງໃສ່ ແລະ ບໍ່ ມີ ຈ ດປະສົງທີ່ ຈະຂຶ ້ ນກັບພາກທີ  501(r) 

ແຕ່ຖຼື ກລວມຢ ່ ທີ່ ນີ ້ ເພຼື່ ອຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງຊ ມຊົນທີ່ ໄດ້ຮັບຜິດຊອບໂດຍອົງການ. 

 

1. ຄົນເຈັບທີ່ ບໍ່ ມີ ປະກັນໄພ ຜ ້ ທີ່ ບໍ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນຈະ 
ໄດ້ຮັບສ່ວນຫ  ດ ໂດຍອີ ງໃສ່ສ່ວນຫ  ດທີ່ ສະຫນອງໃຫ້ແກ່ຜ ້ ຈ່າຍຄ່າທີ່ ສ ງທີ່ ສ ດແກ່ອົງການນ້ັນ. 

ຜ ້ ຈ່າຍຄ່າທີ່ ສ ງທີ່ ສ ດຈະຕ້ອງມີ ສ່ວນຮັບຜິດຊອບຢ່າງຫນ້ອຍ 3% 

ຂອງປະຊາກອນຂອງອົງການຕາມທີ່ ວັດແທກໂດຍປະລິ ມານ ຫ ຼື  ລາຍໄດ້ຂອງຄົນເຈັບລວມ. 

ຖ້າຜ ້ ຈ່າຍເງິ ນພຽງຜ ້ ດຽວ ບໍ່ ມີ ສ່ວນຮັບຜິດຊອບໄດ້ໃນລະດັບທີ່ ຕ່ໍາສ ດນີ ້ , ສັນຍາຜ ້ ຈ່າຍເງິ ນ 

ຫ າຍກວ່າຫນຶ່ ງຄົນຈະໄດ້ຮັບການສະເລ່ຍ 

ເພຼື່ ອໃຫ້ຂໍ ້ ກໍານົດການຊໍ າລະຖຼື ກນໍ າໃຊ້ສໍ າລັບການສະເລ່ຍທີ່ ມີ ສ່ວນຮັບຜິດຊອບຢ່າງຫນ້ອຍ 

3% ຂອງປະລິ ມານທ ລະກິດຂອງອົງການສໍ າລັບປີ ທີ່ ໄດ້ໃຫ້ນ້ັນ. 

2. ຄົນເຈັບທີ່ ບໍ່ ມີ ປະກັນໄພ ແລະ ຜ ້ ມີ ປະກັນໄພທີ່ ບໍ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນ 

ອາດຈະໄດ້ຮັບສ່ວນຫ  ດທັນທີ . 

ສ່ວນຫ  ດຄ່າຕອບແທນທັນທີ ອາດຈະຖຼື ກສະເໜີໃຫ້ນອກເໜຼື ອຈາກສ່ວນຫ  ດທີ່ ບໍ່ ມີ ປະກັນໄພ
ທີ່ ໄດ້ອະທິ ບາຍໄວ້ໃນວັກກ່ອນໜ້ານີ ້ .   

 

 

ຂໍ ້ ຈໍ າກັດກ່ຽວກັບຄ່າບໍ ລິ ການສໍ າລັບຄົນເຈັບມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນ 

 

ຄົນເຈັບທີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນຈະບໍ່ ຖຼື ກເກັບຄ່າເປັນລາຍບ ກຄົນຫ າຍກ່ວາ  

AGB ສໍ າລັບການເບິ່ ງແຍງດ ແລສ ກເສີ ນ ແລະ ການເບິ່ ງແຍງດ ແລທີ່ ຈໍ າເປັນດ້ານການປິ່ ນປົວອຼື່ ນໆ  

ແລະ ບໍ່ ຫ າຍກ່ວາຄ່າບໍ ລິ ການລວມສໍ າລັບການເບິ່ ງແຍງດ ແລທາງການແພດອຼື່ ນໆທັງຫມົດ. 

ອົງການດ່ັງກ່າວຄິ ດໄລ່ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍ AGB ໜ່ຶງ ຫ ຼື  ຫ າຍກວ່ານ້ັນໂດຍໃຊ້ວິ ທີ  "ເບິ່ ງຄຼື ນ" ແລະ 
ລວມທັງຄ່າບໍ ລິ ການ Medicare ແລະ 
ຜ ້ ປະກັນສ ຂະພາບເອກະຊົນທັງໝົດທີ່ ຈ່າຍຄ່າການຮຽກຮ້ອງຫາອົງການ, ທັງໝົດອີ ງຕາມພາກທີ  

501(r). ສໍ າເນົ າຄໍ າອະທິ ບາຍກ່ຽວກັບການຄິ ດໄລ່ ແລະ ເປີ ເຊັນຂອງ AGB 

ໂດຍບໍ່ ເສຍຄ່າອາດຈະໄດ້ຮັບຈາກເວັບໄຊທ໌ຂອງອົງກອນ ຫ ຼື  

ໂດຍໄດ້ຮັບໂດຍການຂໍ ເອົ າສໍ າເນົ າທີ່ ສ່ົງທາງໄປສະນີ ຈາກພະແນກບໍ ລິ ການລ ກຄ້າຂອງ Ascension 

Wisconsin. 

 

ການຍຼື່ ນຄໍ າຮ້ອງຂໍ ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອອຼື່ ນໆ 

 

ຄົນເຈັບອາດຈະມີ ເງຼື່ ອນໄຂໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນໂດຍຜ່ານການມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການໃຫ້
ຄະແນນແບບສັນນິ ຖານ ຫ ຼື  
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ໂດຍການສະໝັກຂໍ ຄວາມຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນໂດຍການສ່ົງໃບຄໍ າຮ້ອງ FAP 

ທີ່ ປະກອບຄົບຖ້ວນ. ໃບສະໝັກ FAP ແລະ ຄໍ າແນະນໍ າກ່ຽວກັບໃບສະໝັກ FAP 

ແມ່ນມີ ຢ ່ ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງອົງການ, ໂດຍຕິດຕ່ໍພະແນກບໍ ລິ ການລ ກຄ້າຂອງ Ascension Wisconsin, 

ຮ້ອງຂໍ ດ້ວຍຕົນເອງຢ ່ ທ ກໂຮງໝໍ ແລະ ເຂດການລົງທະບຽນຄລີ ນິ ກ, ຫ ຼື  

ຂໍ ຈາກຜ ້ ໃຫ້ຄໍ າປຶ ກສາດ້ານການເງິ ນຂອງ Ascension Wisconsin. 

ອົງການດ່ັງກ່າວຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜ ້ ທີ່ ບໍ່ ມີ ປະກັນໄພເຮັດວຽກກັບທີ່ ປຶ ກສາດ້ານການເງິ ນເພຼື່ ອສະໝັກເອົ າໂ
ຄງການ Medicaid ຫ ຼື  

ໂຄງການຊ່ວຍເຫ ຼື ອສາທາລະນະອຼື່ ນໆທີ່ ຄົນເຈັບຖຼື ວ່າມີ ຄວາມສາມາດໃນການໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານ
ການເງິ ນ (ຍົກເວ້ັນບ່ອນທີ່ ມີ ສິ ດ ແລະ ໄດ້ຮັບການອະນ ມັດຜ່ານການໃຫ້ຄະແນນແບບສັນນິ ຖານ). 

ຄົນເຈັບອາດຈະຖຼື ກປະຕິເສດການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນຖ້າຄົນເຈັບໃຫ້ຂໍ ້ ມ ນທີ່ ບໍ່ ຖຼື ກຕ້ອງກ່ຽວກັບໃບ
ສະໝັກ FAP ຫ ຼື  ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະບວນການມີ ສິ ດໄດ້ຮັບຄະແນນແບບສັນນິ ຖານ, 

ຖ້າຄົນເຈັບປະຕິເສດທີ່ ຈະມອບໝາຍການດໍ າເນີ ນການທາງປະກັນໄພ ຫ ຼື  

ສິ ດທີ່ ຈະໄດ້ຮັບການຊໍ າລະໂດຍກົງໂດຍບໍ ລິ ສັດປະກັນໄພທີ່ ອາດຈະມີ ພັນທະໃນການຈ່າຍຄ່າດ ແລທີ່ ໄດ້ສະ
ໜອງໃຫ້,  

ຫ ຼື  ຖ້າຄົນເຈັບປະຕິເສດທີ່ ຈະເຮັດວຽກກັບທີ່ ປຶ ກສາດ້ານການເງິ ນເພຼື່ ອສະໝັກເອົ າໂຄງການ Medicaid ຫ ຼື  

ໂຄງການຊ່ວຍເຫ ຼື ອສາທາລະນະອຼື່ ນໆ ເຊິ່ ງຄົນເຈັບຖຼື ວ່າມີ ສິ ດໄດ້ຮັບໃນການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນ 

(ຍົກເວ້ັນບ່ອນທີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ ແລະ ອະນ ມັດຜ່ານການໃຫ້ຄະແນນແບບສັນນິ ຖານ). 

ອົງການອາດຈະພິຈາລະນາໃບສະໝັກ FAP ທີ່ ເຮັດສໍ າເລັດພາຍໃນເວລາບໍ່ ເກີ ນ 6 

ເດຼື ອນກ່ອນວັນທີ່ ກໍານົດການມີ ສິ ດໄດ້ຮັບໃນການຕັດສິ ນໃຈກ່ຽວກັບ 

ການມີ ສິ ດໄດ້ຮັບສໍ າລັບການດ ແລໃນຕອນປະຈ ບັນນີ ້ . ອົງການຈະບໍ່ ພິຈາລະນາໃບສະໝັກ FAP  

ທີ່ ເຮັດສໍ າເລັດເກີ ນ 6 ເດຼື ອນກ່ອນວັນຕັດສິ ນການມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ. 

 

ການສ່ົງໃບບິ ນ ແລະ ການເກັບເງິ ນ 

 

ການດໍ າເນີ ນການທີ່ ອົງການອາດຈະນໍ າໃຊ້ໃນກໍລະນີ ທີ່ ບໍ່ ມີ ການຊໍ າລະໄດ້ອະທິ ບາຍໄວ້ຢ ່ ໃນນະໂຍບາຍການ
ສ່ົງໃບບິ ນເກັບເງິ ນ ແລະ ການເກັບເງິ ນ. ສໍ າເນົ ານະໂຍບາຍການສ່ົງບິ ນເກັບເງິ ນ ແລະ 
ການເກັບເງິ ນແບບບໍ່ ເສຍຄ່າອາດຈະໄດ້ຮັບໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງອົງກອນຫ ຼື  

ໂດຍການໂທຫາພະແນກບໍ ລິ ການລ ກຄ້າຂອງ Ascension Wisconsin. 

 

 

ການຕີ ຄວາມໝາຍ 

 

ນະໂຍບາຍນີ ້ , ພ້ອມດ້ວຍທ ກຂ້ັນຕອນການໃຊ້ງານທີ່ ເໝາະສົມ, ມີ ຈ ດປະສົງປະຕິບັດຕາມ ແລະ 
ຈະຖຼື ກຕີ ຄວາມໝາຍ ແລະ ນໍ າໃຊ້ໂດຍສອດຄ່ອງກັບພາກທີ  501(r) 

ຍົກເວ້ັນບ່ອນທີ່ ໄດ້ລະບ ໄວ້ໂດຍສະເພາະ. 


