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ຊືື່ ນະໂຍບາຍ: ການຊື່ ວຍເຫ ື ອດ້ານການເງິ ນ 
ສໍ າລັບນະໂຍບາຍການບໍ ລິ ການດູແລສຸຂະພາບ 

ລະຫັດນະໂຍ
ບາຍ: 

179 

ຄໍ າສັບສໍ າຄັນ ຄົນເຈັບ, ທາງການເງິ ນ, ການຊື່ ວຍເຫ ື ອ, ການກຸສົນ, ການດູແລ, ການບໍ ລິ ການ, NSA, ບໍື່ ລວມ, 
ການແຍກການຊື່ ວຍເຫ ື ອທາງການເງິ ນ, FAA 

 
I. ຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍ 
 

ເພືື່ ອສ້າງນະໂຍບາຍສໍ າລັບການບໍ ລິ ຫານການຊື່ ວຍເຫ ື ອທາງການເງິ ນ ຂອງ Dartmouth-Hitchcock 
Health ສໍ າລັບໂຄງການບໍ ລິ ການປິື່ ນປົວສຸຂະພາບ. 
ນະໂຍບາຍນີ ້ ກໍານົດການບໍ ລິ ການລຸື່ ມນີ ້ ທີື່ ກື່ ຽວພັນກັບການປິື່ ນປົວສຸກເສີ ນ ຫ ື  
ທີື່ ຈໍ າເປັນທາງການແພດທັງໝົດທີື່ ສະຖານປິື່ ນປົວ D-HH ທັງໝົດເປັນຜູ້ສະໜອງ: 

 
 ມາດຖານສິ ດໄດ້ຮັບການຊື່ ວຍເຫ ື ອທາງການເງິ ນ 
 ວິ ທີ ການໂດຍທີື່ ຄົນເຈັບອາດສະໝັກຂໍ ການຊື່ ວຍເຫ ື ອທາງການເງິ ນ 
 ພ້ືນຖານການຄິ ດໄລື່ ມູນຄື່ າທີື່ ເກັບນໍ າຄົນເຈັບທີື່ ມີ ສິ ໄດ້ຮັບການຊື່ ວຍເຫ ື ອທາງການເງິ ນພາຍໃຕ້ນະ

ໂຍບາຍນີ ້  ແລະ ຈໍ າກັດຄື່ າໃຊ້ຈື່ າຍສໍ າລັບການປິື່ ນປົວສຸກເສີ ນ ຫ ື  ທີື່ ຈໍ າເປັນທາງການແພດອືື່ ນໆ 
 ມາດຕະການຂອງ D-HH ໃນການເຜີ ຍແຜື່ ນະໂຍບາຍດັື່ ງກື່ າວພາຍໃນຊົມຊົນທີື່ ຮັບໃຫ້ບໍ ລິ ການ. 

 
ນະໂຍບາຍນີ ້ ແມື່ ນເພືື່ ອປະຕິບັດ NH RSA 151:12-b, Internal Revenue Code Section 501(r) 
ແລະ the Patient Protection and Affordable Care Act of 2010 ແລະ 
ຈະຖື ກປັບປຸງເປັນແຕື່ ລະໄລຍະຕາມກົດໝາຍທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງ. 

 
II. ຂອບເຂດນະໂຍບາຍ 
 

ນະໂຍບາຍນີ ້ ໃຊ້ກັບຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການ D-HH ທີື່ ເຮັດວຽກໃນສະຖານປິື່ ນປົວ D-HH 
ທີື່ ຮັບຜິດຊອບໃຫ້ບໍ ລິ ການປິື່ ນປົວສຸກເສີ ນ ແລະ ທີື່ ຈໍ າເປັນທາງການແພດອືື່ ນທັງໝົດ ແລະ 
ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຂອງ D-HH ເປັນຜູ້ອອກໃບບິ ນ. 
 
ສໍ າລັບຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍນີ ້ , “ການຊື່ ວຍເຫ ື ອທາງການເງິ ນ” 
ຮ້ອງຂໍ ກື່ ຽວກັບການສະໜອງການປິື່ ນປົວສຸກເສີ ນ ແລະ ທີື່ ຈໍ າເປັນທາງການແພດອືື່ ນໆ 
ທີື່ ສະໜອງໃຫ້ໃນສະຖານປິື່ ນປົວໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການໃດໜ ື່ ງທີື່ ວື່ າຈ້າງໂດຍ D-HH. 

 
III. ນິ ຍາມຄໍ າສັບ 
 

ການຊື່ ວຍເຫ ື ອທາງການເງິ ນ (ຍັງຮູ້ຈັກໃນຖານະ “ການດູແລເພືື່ ອການກຸສົນ”): 
ການສະໜອງການບໍ ລິ ການປິື່ ນປົວສຸຂະພາບບໍື່ ເສຍຄື່ າ ຫ ື  
ໃນອັດຕາສື່ ວນຫ ຸ ດໃຫ້ແກື່ ບຸກຄົນຜູ້ທີື່ ໄດ້ຄົບຕາມທີື່ ເງືື່ ອນໄຂມາດຖານກໍານົດອີ ງຕາມນະໂຍບາຍນີ ້ . 



 
ສະບັບພິມເພືື່ ອອ້າງອີ ງເທົື່ ານ້ັນ. ກະລຸນາຖື ເອົ າສະບັບອີ ເລັກໂຕຣນິ ກເປັນສະບັບສຸດທ້າຍ. 
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ຄອບຄົວ ຖື ກກ ານົດໂດຍ ສ ານັກງານສ າຫ ວດສະຖິຕິ ສະຫະລັດ ເປັນກຸື່ ມຄົນສອງຄົນ ຫ ື  ຫ າຍກວື່ ານ້ັນ 
ຜູ້ທີື່ ອາໄສຢູື່ ຮື່ ວມກັນ ແລະ ຜູ້ທີື່ ມີ ສາຍກື່ ຽວພັນໃນການເກີ ດ, ແຕື່ ງງານ ຫ ື  ຮັບລ້ຽງ. 

 
 ກົດໝາຍແຫື່ ງລັດ ວື່ າດ້ວຍການແຕື່ ງດອງ ຫ ື  ການຢູື່ ກິນນໍ າກັນ ແລະ 

ຄໍ າແນນະນໍ າລັດຖະບານກາງຖື ກນໍ າໃຊ້ເພືື່ ອຕັດສິ ນຜູ້ທີື່ ຖື ກລວມເຂົ ້ າໃນຄອບຄົວ. 
 

 ໃນກໍລະນີ ທີື່ ຜູ້ສະໝັກທີື່ ມີ ລາຍໄດ້ຈາກການດູແລຜູ້ພິການພາຍໃນບ້ານ, 
ຜູ້ໃຫຍື່ ທີື່ ພິການຈະບໍື່ ຖື ກນັບລວມເປັນສະມາຊິ ກຄອບຄົວ ແລະ 
ລາຍຮັບພວກເຂົ າຖື ກລວມເຂົ ້ າໃນການຕັດສິ ນບັນຫາດັື່ ງກື່ າວ. 
 

 ກົມລາຍຮັບພາຍໃນ ອອກກົດລະບຽບທີື່ ກໍານົດ ຜູ້ທີື່ ອາດຮ້ອງຂໍ ໃນຖານະເປັນຜູ້ອາໄສ 
ເພືື່ ອຈຸດປະສົງດ້ານອາກອນ 
ຖື ກນໍ າໃຊ້ເປັນແນວທາງໃນການຢ້ັງຢື ນຂະໜາດຄອບຄົວໃນການອະນຸມັດການຊື່ ວຍເຫ ື ອທາງກາ
ນເງິ ນ. 

 
ການຊື່ ວຍເຫ ື ອທາງການເງິ ນແບບສົມມຸດຕິຖານ: ການສະໜອງການຊື່ ວຍເຫ ື ອທາງການເງິ ນ 
ສໍ າລັບການບໍ ລິ ການທີື່ ຈໍ າເປັນທາງການແພດໃຫ້ແກື່ ຄົນເຈັບ 
ຜູ້ທີື່ ບໍື່ ມີ ແບບຟອມຂໍ ການຊື່ ວຍເຫ ື ອທາງການເງິ ນ D-HH ຄົບຖ້ວນ 
ເນືື່ ອງຈາກການຂາດເອກະສານສະໜັບສະໜູນ ຫ ື  ຄໍ າຕອບຈາກຄົນເຈັບ. 
ການກໍານົດສິ ດໄດ້ຮັບການຊື່ ວຍເຫ ື ອແມື່ ນອີ ງໃສື່ ສະຖານະການຊີ ວິ ດ 
ຂອງແຕື່ ລະຄົນທີື່ ສະແດງອອກຜື່ ານຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເງິ ນ. 
ບໍື່ ມີ ການຊື່ ວຍເຫ ື ອທາງການເງິ ນແບບສົມມຸດຕິຖານ ສໍ າລັບຍອດຄົງເຫ ື ອພາຍຫ ັ ງ Medicare. 
 
ຄົວເຮື ອນ: 
ກຸື່ ມບຸກຄົນທີື່ ໂດຍພ້ືືນຖານອາໄສຢູື່ ໃນຄົວເຮື ອນດຽວກັນຜູ້ທີື່ ມີ ສະຖານະການຢູື່ ອາໄສຖື ກຕ້ອງຕາມກົດ
ໝາຍ (ສາຍເລື ອດ, ການແຕື່ ງດອງ, ການຮັບລ້ຽງ) ຕະຫ ອດຮອດພໍື່ ແມື່ ທີື່ ບໍື່ ໄດ້ແຕື່ ງງານກັນ 
ຂອງເດັກ ຫ ື  ລູກທີື່ ມີ ຮື່ ວມກັນ. ຄົວເຮື ອນຄົນເຈັບລວມມີ  ຄົນເຈັບ, ຄູື່ ສົມລົດ, 
ເດັກທີື່ ຢູື່ ໃນການຄຸ້ມຄອງ, ຄູື່ ຮັກທີື່ ບໍື່ ໄດ້ແຕື່ ງງານກັນທີື່ ມີ ລູກຮື່ ວມກັນ 
ອາໄສຢູື່ ພາຍໃຕ້ຫ ັ ງຄາບ້ານດຽວກັນ, ຄູື່ ຮັກເພດດຽວກັນ (ແຕື່ ງງານ ຫ ື  ຢູື່ ກິນນໍ າກັນ) ແລະ 
ພໍື່ ແມື່ ໄດ້ອ້າງຂໍ ຄື ນເງິ ນອາກອນ ຂອງລູກຜູ້ໃຫຍື່ . 
 
ລາຍຮັບຄອບຄົວ: ຕາມທີື່ ກ ານົດພາຍໃຕ້ຄ າແນະນ າ ກື່ ຽວກັບ 
ລະດັບຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະບານກາງ (FPL) ຕາມທີື່ ຕີ ພິມເຜີ ຍແຜື່ ປະຈໍ າປີ  
ໂດຍກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການບໍ ລິ ການມະນຸດແຫື່ ງສະຫະລັດ ບົນພ້ືນຖານ: 
 
 ລາຍໄດ້, ຄື່ າຊົດເຊີ ຍການຫວື່ າງງານ, ຄື່ າຊົດເຊີ ຍແຮງງານ, ປະກັນສັງຄົມ, ລາຍຮັບປະກັນເສີ ມ, 

ການຊື່ ວຍເຫ ື ອຂອງລັດ, ເງິ ນອຸດໜູນນັກຮົບເກົື່ າ, ການອຸດໜູນຜູ້ລອດຊີ ວິ ດ, ລາຍຮັບບໍ ານານ ຫ ື  
ການອອກການ, ດອກເບ້ຍ, ເງິ ນປັນຜົນດ ຄື່ າເຊົື່ າ, ຄື່ າລິ ຂະສິ ດ, ລາຍຮັບຈາກຊັບສິ ນ, ກອງທ ນ, 
ການຊື່ ວຍເຫ ື ອດ້ານການສ ກສາ, ເງິ ນຄື່ າລ້ຽງດູ, ເງິ ນລ້ຽງດູລູກ, 
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ການຊື່ ວຍເຫ ື ອຈາກພາຍນອກຄົວເຮື ອນ ແລະ ແຫ ື່ ງລາຍຮັບອືື່ ນໆ. 
 

 ສິ ດຜົນປະໂຫຍດທີື່ ບໍື່ ແມື່ ນເງິ ນສົດ (ເຊັື່ ນ: ສະແຕັມອາຫານ ແລະ ອຸດໜູນທີື່ ຢູື່ ອາໄສ) ບໍື່ ນັບ  
 
 ລາຍຮັບກື່ ອນຫັກອາກອນ 

 
 ລາຍຮັບ ຂອງສະມາຊິ ກຄອບຄົວທັງໝົດ (ບໍື່ ແມື່ ນຍາດພີື່ ນ້ອງ ເຊັື່ ນ: ຄົນຢູື່ ເຮື ອນດຽວກັນ, ບໍື່ ນັບ) 

 
ຄົນເຈັບຜູ້ທີື່ ບໍື່ ໄດ້ປະກັນຕົນ: ຄົນເຈັບທີື່ ບໍື່ ມີ ປະກັນໄພ ຫ ື  ແຫ ື່ ງຊ າລະບຸກຄົນທີ ສາມ 
ສໍ າລັບການປິື່ ນປົວທາງການແພດ ຂອງລາວ/ນາງ. 
 
ຄົນເຈັບທີື່ ປະກັນຕົນຕໍື່ າກວື່ າມູນຄື່ າ: ຄົນເຈັບທີື່ ມີ ບາງປະກັນໄພ ຫ ື  ແຫ ື່ ງຊ າລະບຸກຄົນທີ ສາມອືື່ ນ 
ຜູ້ທີື່ ຕ້ອງຈື່ າຍເອງ ເຖິງແມື່ ນເກີ ນຄວາມສາມາດຈື່ າຍຊອງລາວ/ນາງ 
ຕາມທີື່ ກໍານົດໄວ້ໃນນະໂຍບາຍນີ ້ ກໍື່ ຕາມ. 
 
ຄື່ າໃຊ້ຈື່ າຍລວມ: ຄື່ າໃຊ້ຈື່ າຍທັງໝົດທີື່ ຢູື່ ໃນອັດຕາກ ານົດເຕັມຈ ານວນ ຂອງອົງການ 
ສໍ າລັບການບໍ ລິ ການປິື່ ນປົວສຸຂະພາບ ຂອງຄົນເຈັບ. 
 
ເງືື່ ອນໄຂທາງການແພດສຸກເສີ ນ: ຕາມທີື່ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຄວາມໝາຍ ຂອງມາດຕາ 1867 
ຂອງກົດໝາຍວື່ າດ້ວຍ ປະກັນສັງຄົມ (42 U.S.C. 1395dd), 
ເງືື່ ອນໄຂທາງການແພດທີື່ ສະແດງອອກໂດຍອາການຮຸນແຮງພຽງພໍ 
(ລວມທັງການເຈັບປວດຮຸນແຮງ), 
ການບໍື່ ຮັບການປິື່ ນປົວທາງການແພດໃນທັນທີ ອາດຄາດວື່ າຈະສົື່ ງຜົນໃຫ້ເກີ ດ: 

 
 ເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຂອງບຸກຄົນດັື່ ງກື່ າວ (ຫ ື  ກື່ ຽວກັບແມື່ ຍິ ງຖື ພາ, ສຸຂະພາບ ຂອງແມື່ ຍິ ງ ຫ ື  

ເດັກທີື່ ຍັງຢູື່ ໃນທ້ອງຂອງນາງ) ເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງ 
 

 ມີ ຄວາມບົກຜື່ ອງຮຸນແຮງຕໍື່ ການເຮັດວຽກຂອງຮື່ າງການ 
 

 ອະໄວຍະວະ ຫ ື  ພາກສື່ ວນຮື່ າງາກາຍເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິແຮງ 
 

 ກື່ ຽວກັບແມື່ ຍິ ງຖື ພາ: 
 
o ເວລາທີື່ ຈະສົື່ ງຜົນໃຫ້ການໂອນໄປໂຮງໝໍອືື່ ນໃຫ້ປອດໄພບໍື່ ພຽງພໍ ແກື່ ການຄອດລູກ 
o ໄພຂົື່ ມຂູື່ ຕໍື່ ສຸຂະພາບ ຫ ື  ຄວາມປອດໄພ ຂອງແມື່ ຍິ ງ ຫ ື  ເດັກຢູື່ ໃນທ້ອງ ໃນກໍລະນີ ທີື່ ການໂອນ 

ຫ ື  ປື່ ອຍອອກໂຮງໝໍ. 
 
ຈໍ າເປັນທາງການແພດ: ຕາມທີື່  Medicare ກໍານົດກື່ ຽວກັບ ລາຍການ ຫ ື  
ການບໍ ລິ ການປິື່ ນປົວສຸຂະພາບ, ທີື່ ສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ຈໍ າເປັນ ສໍ າລັບການບົື່ ງມະຕິພະຍາດ ຫ ື  
ການປິື່ ນປົວຄວາມເຈັບປື່ ວຍ ຫ ື  ການບາດເຈັບ ຫ ື  ເພືື່ ອປັບປຸງການເຮັດວຽກ 



 
ສະບັບພິມເພືື່ ອອ້າງອີ ງເທົື່ ານ້ັນ. ກະລຸນາຖື ເອົ າສະບັບອີ ເລັກໂຕຣນິ ກເປັນສະບັບສຸດທ້າຍ. 
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ຂອງພາກສື່ ວນຂອງຮື່ າງກາຍທີື່ ເຮັດວຽກຜິດຮູບ. 
 

ແບບເລື ອກເຟ້ັນ: ລາຍການ ຫ ື  ການບໍ ລິ ການປິື່ ນປົວສຸຂະພາບ 
ທີື່ ບໍື່ ຖື ວື່ າເປັນສິື່ ງຈໍ າເປັນທາງການແພດ. 

 
ການແຍກການຊື່ ວຍເຫ ື ອທາງການເງິ ນ ການບໍ ລິ ການ ທີື່ ບໍື່ ຖື ວື່ າເປັນສິື່ ງຈໍ າເປັນທາງການແພດ ຫ ື  
ຖື ກວື່ າເປັນແບບເລື ອກເຟ້ັນ. ນະໂຍບາຍນີ ້ ໃຊ້ກັບການປິື່ ນປົວທີື່ ສະໜອງໃຫ້ຢູື່ ທີື່  D-H, APD, ຫ ື  
ສະຖານປິື່ ນປົວ CMC ໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການໃດໜ ື່ ງທີື່ ຈ້າງໂດຍ D-HH. ນອກນີ ້ , 
ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການອາດສະໜອງການປິື່ ນປົວໃນພ້ືນທີື່  D-H, APD, ຫ ື  CMC ເປັນສື່ ວນໜ ື່ ງ ຂອງອົງກອນ 
D-HH. ການບໍ ລິ ການເຫ ົື່ ານີ ້ ບໍື່ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງໂດຍນະໂຍບາຍການຊື່ ວຍເຫ ື ອທາງການເງິ ນ D-HH. 
 
Dartmouth-Hitchcock Health: ສໍ າລັບຈຸດປະສົງ ຂອງນະໂຍບາຍນີ ້ , ສະມາຊິ ກລະບົບ Dartmouth-
Hitchcock Health (D-HH) ຄື : Alice Peck Day Memorial Hospital, Cheshire Medical Center, 
Mt. Ascutney Hospital ແລະ Health Center, New London Hospital, ແລະ ພະຍາບານຊົື່ ວຄາວ 
ແລະ ການດູແລຂ້ັນສຸດທ້າຍ ສໍ າລັບ Vermont ແລະ New Hampshire (VNH). 
ໂຮງໝໍອືື່ ນທັງໝົດຢູື່ ໃນ New Hampshire ແລະ Vermont 
ຖື ວື່ າເປັນສະຖານປິື່ ນປົວທີື່ ບໍື່ ແມື່ ນສະມາຊິ ກ. 
 
ນັບແຕື່ ວັນທີ  11 ພ ດສະພາ 201ໍໍ 9, ນະໂຍບາຍນີ ້ ມີ ຜົນໃຊ້ກັບ Dartmouth-Hitchcock Clinic, Mary 
Hitchcock Memorial Hospital, Alice Peck Day Memorial Hospital, ແລະ Cheshire Medical 
Center. 
 
ນັບແຕື່ ເດື ອນ ພ ດສະພາ 2020 ເປັນຕ້ົນໄປ, ນະໂຍບາຍນີ ້ ຍັງມີ ຜົນໃຊ້ກັບ New London Hospital. 

 
IV ຄໍ າຖະແຫ ງນະໂຍບາຍ 
 

Dartmouth-Hitchcock Health (D-HH) 
ຕ້ັງໃຈທີື່ ຈະສະໜອງການຊື່ ວຍເຫ ື ອທາງການເງິ ນໃຫ້ແກື່ ບຸກຄົນຜູ້ທີື່ ມີ ຄວາມຈໍ າເປັນປິື່ ນປົວສຸຂະພາບ 
ແຕື່ ບໍື່ ມີ ປັດໄຈທາງການເງິ ນ ເພືື່ ອຈື່ າຍຄື່ າບໍ ລິ ການ ຫ ື  
ຍອດເງິ ນທີື່ ເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ. 
 
D-HH ພະຍາຍາມຮັບປະກັນວື່ າ ຄວາມອາດສາມາດທາງການເງິ ນ ຂອງຜູ້ຄົນ 
ຜູ້ທີື່ ຕ້ອງການການບໍ ລິ ການປິື່ ນປົວສຸຂະພາບບໍື່ ຖື ກປ້ອງກັນຈາກການຂໍ  ຫ ື  ໄດ້ຮັບການປິື່ ນປົວ. 
ຄົນເຈັບສາມາດສະໝັກຂໍ ການຊື່ ວຍເຫ ື ອທາງການເງິ ນໄດ້ຕະຫ ອດເວລາກື່ ອນ, ໃນລະຫວື່ າງ ແລະ 
ຫ ັ ງຮັບການບໍ ລິ ການ ລວມທັງພາຍຫ ັ ງທີື່ ບັນຊີ ໄດ້ຖື ກສົື່ ງໃຫ້ອົງການເກັບໜ້ີພາຍນອກ. 
 
D-HH ຈະສະໜອງການປິື່ ນປົວສໍ າລັບເງືື່ ອນໄຂກໍລະນີ ສຸກເສີ ນທາງການແພດ ແລະ 
ການບໍ ລິ ການທີື່ ຈໍ າເປັນທາງການແພດ ໃຫ້ແກື່ ບຸກຄົນ ໂດຍບໍື່ ຄໍ ານ ງເຖິງຄວາມສາມາດໃນການຈື່ າຍ 
ຫ ື  ສິ ໄດ້ຮັບການຊື່ ວຍເຫ ື ອທາງການເງິ ນ ຫ ື  ຂອງລັດ ຂອງພວກເຂົ າ ແລະ ບໍື່ ຄໍ ານ ງເຖິງອາຍຸ, ເພດ, 
ເຊື ້ ອຊາດ, ສະຖານະສັງຄົມ ຫ ື  ການເຂົ ້ າເມື ອງ, ຄວາມມັກໄຄື່ ທາງເພດ ຫ ື  ສາສະໜາ. 



 
ສະບັບພິມເພືື່ ອອ້າງອີ ງເທົື່ ານ້ັນ. ກະລຸນາຖື ເອົ າສະບັບອີ ເລັກໂຕຣນິ ກເປັນສະບັບສຸດທ້າຍ. 
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ໜ້າ 5 ໃນ 19 

 

ອີ ງຕາມກົດໝາຍວື່ າດ້ວຍ ການປິື່ ນປົວສຸກເສີ ນທາງການແພດ ແລະ ແຮງງານ (EMTALA), 
ບໍື່ ຄວນມີ ຄົນເຈັບຖື ກກວດຜື່ ານ ສໍ າລັບການຊື່ ວຍເຫ ື ອທາງການເງິ ນ ຫ ື  ຂໍ ້ ມູນການຈື່ າຍ 
ກື່ ອນການສະໜອງການບໍ ລິ ການ ສໍ າລັບເງືື່ ອນໄຂສຸກເສີ ນທາງການແພດ. 
 
ການຊື່ ວຍເຫ ື ອທາງການເງິ ນ ບໍື່ ຖື ວື່ າເປັນການປື່ ຽນແທນຄວາມຮັບຜິດຊອບສື່ ວນບຸກຄົນ. 
ຄົນເຈັບຖື ກຄາດວື່ າຈະໃຫ້ການຮື່ ວມມື ກັບຂ້ັນຕອນ ຂອງ D-HH 
ສໍ າລັບການຂໍ ຮັບການຊື່ ວຍເຫ ື ອທາງການເງິ ນ ຫ ື  ຮູບແບບອືື່ ນ ຂອງການຈື່ າຍ ແລະ 
ເພືື່ ອປະກອບສື່ ວນໃນຄື່ າໃຊ້ຈື່ າຍການປິື່ ນປົວຂອງພວກເຂົ າໂດຍອີ ງໃສື່ ຄວາມສາມາດຈື່ າຍຂອງແຕື່ ລະ
ບຸກຄົນ. ບຸກຄົນທີື່ ມີ ຄວາມອາດສາມາດທາງການເງິ ນໃນການຊື ້ ປະກັນສຸຂະພາບ ຈໍ າເປັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດ 
ໃນຖານະທີື່ ເປັນເຄືື່ ອງມື ຮັບປະກັນການເຂົ ້ າເຖິງການບໍ ລິ ການປິື່ ນປົວສຸຂະພາບ, 
ສໍ າລັບສຸຂະພາບບຸກຄົນໂດຍລວມ ແລະ ເພືື່ ອການປ້ອງກັນຊັບສິ ນສື່ ວນບຸກຄົນຂອງພວກເຂົ າ. 
 
D-HH ຈະບໍື່ ນໍ າໃຊ້ການເກັບໜ້ີພິເສດ ສໍ າລັບຄົນເຈັບ 
ໂດຍບໍື່ ມີ ການພະຍາຍາມທີື່ ສົມເຫດສົມຜົນເພືື່ ອຈະຕັດສິ ນວື່ າ 
ຄົນເຈັບມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການຊື່ ວຍເຫ ື ອທາງການເງິ ນ ຫ ື  ບໍື່ . 
ຂໍ ້ ຍົກເວ້ັນໃດໜ ື່ ງຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸມັດໂດຍຫົວໜ້າຝື່ າຍການເງິ ນ. 
ສໍ າລັບຂໍ ້ ມູນກື່ ຍວກັບການດໍ າເນີ ນງານ, D-HH ອາດລົງມື ເຮັດ ໃນກໍລະນີ ທີື່  ບໍື່ ມີ ການຊໍ າລະ, 
ກະລຸນາອີ ງໃສື່ ນະໂຍບາຍສິ ນເຊືື່ ອ ແລະ ການເກັບໜ້ີຂອງພວກເຮົ າ. ມີ ສໍ າເນົ ານະໂຍບາຍສິ ນເຊືື່ ອ ແລະ 
ການເກັບໜ້ີໃຫ້ທາງອອນລາຍ, 
ສາມາດຮ້ອງຂໍ ເອົ າໄດ້ທີື່ ສໍ ານັກງານໃຫ້ບໍ ລິ ການທາງດ້ນການເງິ ນແກື່ ຄົນເຈັບ ຫ ື  
ສາມາດສົື່ ງໃຫ້ທື່ ານທາງໄປສະນີ ໂດຍການໂທຫາເບີ  844-808-0730. 
 
ກ.  ມາດຖານສິ ດໄດ້ຮັບ ການຊື່ ວຍເຫ ື ອທາງການເງິ ນ ຂອງຄົນເຈັບ HIV. 

ເພືື່ ອທີື່ ຈະໃຫ້ມີ ຄຸນສົມບັດເໝາະສົມທີື່ ຈະໄດ້ຮັບການຊື່ ວຍເຫ ື ອທາງການເງິ ນ 
ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍນີ ້ , ຄົນເຈັບຕ້ອງມີ ຄົບຕາມມາດຖານລຸື່ ມນີ ້ : 

 
 ເປັນຜູ້ທີື່ ມີ ພູມລໍ າເນົ າ ຂອງ NH ຫ ື  VT, ຫ ື  ຜູ້ບໍື່ ມີ ພູມລໍ າເນົ າ 

ທີື່ ໄດ້ຮັບການປິື່ ນປົວສຸກເສີ ນຢູື່ ສະຖານປິື່ ນປົວ ຂອງ D-HH. 
 

 ເປັນຜູ້ບໍື່ ໄດ້ປະກັນຕົນ ຫ ື  ຜູ້ປະກັນໄພຕໍື່ າກວື່ າມູນຄື່ າ, 
ບໍື່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບໂຄງການສິ ດຜົນປະໂຫຍດປິື່ ນປົວສຸຂະພາບ ແລະ ບໍື່ ສາມາດຈື່ າຍຄື່ າດູແລ 
ຂອງພວກເຂົ າ ຕາມທີື່ ກໍານົດໄວ້ໃນນະໂຍບາຍສິ ນເຊືື່ ອ ແລະ ການເກັບໜ້ີ 
ອີ ງຕາມການກໍານົດຄວາມຕ້ອງການທາງການເງິ ນ ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍນີ ້ .  

 
 ມີ ລາຍຮັບຄອບຄົວລວມ, ລວມທຸກສະມາຊິ ກຂອງຄົວເຮື ອນຄົນເຈັບ ໃນລະຫວື່ າງ 12 ເດື ອນ 

ຜື່ ານມາ ໜ້ອຍກວື່ າ 300% ຂອງ ລະດັບຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະບານ (FPL). 
 

 ມີ ລາຍຮັບຄອບຄົວລວມເກີ ນກວື່ າ 300% ຂອງ FPL ແລະ ຍອດລວມທີື່ ຕິດໜ້ີການບໍ ລິ ການຢູື່ ທີື່  
D-HH ເກີ ນກວື່ າ 10% ຂອງລາຍຮັບຄອບຄົວ 2 ປີ  ບວກ 10% 
ຂອງມູນຄື່ າຊັບສິ ນຄົວເຮື ອນເກີ ນກວື່ າມູນຄື່ າທີື່ ຢູື່ ອາໄສ (ຕາມທີື່ ໄດ້ອະທິ ບາຍລຸື່ ມນີ ້ ). 

http://policy.hitchcock.org/docview/?docid=35955
http://policy.hitchcock.org/docview/?docid=35955
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 ໂຄງການ NH Cares HIV ສໍ າລັບພາກ ຄ ແລະ ພາກ ງ. ເພືື່ ອໃຫ້ມີ ຄຸນສົມບັດເໝາະສົມສໍ າລັບລັດ 

NH State (ການໃຫ້ທ ນການປິື່ ນປົວ NH Cares), ຄົນເຈັບຕ້ອງສະໝັກຂໍ  NH Medicaid ແລະ 
ຖື ກປະຕິເສດກື່ ອນ.  ຖ້າຫາກຖື ກປະຕິເສດ ແລະ ລາຍຮັບຕໍື່ າກວື່ າ 300% ຂອງ FPL ແລະ 
ຖ້າຫາກຄົນເຈັບມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ ແລະ ສະນອງເອກະສານທີື່ ຈໍ າເປັນ,  
ການຊື່ ວຍເຫ ື ອຈະກວມເອົ າການບໍ ລິ ການຄົນເຈັບນອກ ສໍ າລັບການປິື່ ນປົວ HIV ເທື່ົ ານ້ັນ. 
ການບໍ ລິ ການຄົນເຈັບໃນບໍື່ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງພາຍໃຕ້ການຊື່ ວຍເຫ ື ອນີ ້ , ເຖິງແມື່ ນວື່ າ 
ຄື່ າໃຊ້ຈື່ າຍເຫ ົື່ ານີ ້  ເກັບຈາກຄື່ າໃຊ້ຈື່ າຍເອງຂອງຄົນເຈັບ. 
ການສະໜອງການຊື່ ວຍເຫ ື ອຕ້ອງມີ ຂີ ດຈໍ າກັດ ຫ ື  ເພດານຄື່ າໃຊ້ຈື່ າຍອີ ງຕາມອັດຕາສື່ ວນຮ້ອຍ 
ຂອງລາຍຮັບຄົນເຈັບ. ການເກັບຄື່ າໃຫ້ໄດ້ຕາມເພດານລວມເອົ າການປິື່ ນປົວທາງການແພດ, 
ການດູແລພາຍໃນບ້ານ, ການສັື່ ງຢາ ທັງໝົດ ເຖິງແມື່ ນວື່ າ ບໍື່ ໄດ້ສະໜອງໃຫ້ໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການ 
ຂອງ D-HH. ການຊື່ ວຍເຫ ື ອທາງການເງິ ນ D-HH ຖື ກນໍ າໃຊ້ກື່ ອນເພດານຄື່ າໃຊ້ຈື່ າຍເລື ້ ອຍໆ. 
ຊັບສິ ນ ບໍື່ ຖື ກຄິ ດໄລື່  ສໍ າລັບພາກ ຄ ແລະ ພາກ ງ ເພດານຄື່ າໃຊ້ຈື່ າຍ: 

 
ເງືື່ ອນໄຂສໍ າລັບໂຄງການ: 

o ການບົື່ ງມະຕິພະຍາດ HIV (ພາກ ຄ) 
o ການບົື່ ງມະຕິພະຍາດ HIV ຫ ື  ສະມາຊິ ກຄອບຄົວ ຂອງແມື່ ຍິ ງ/ເດັກທີື່ ຕິດເຊື ້ ອ HIV 

 
ເງືື່ ອນໄຂສໍ າລັບໂຄງການ NH State HAB (NH CARES) 

 ປະຊາຊົນຂອງ NH 
 ການບົື່ ງມະຕິພະຍາດ HIV 
 ລາຍຮັບຢູື່ ໃນລະດັບ ຫ ື  ຕໍື່ າກວື່ າ 300% ຂອງ FPL 
 ຕ້ອງສະໝັກຂໍ  Medicaid ຢື່ າງໜ້ອຍປີ ລະຄ້ັງ. 

ແທື່ ງຂ້າງລຸື່ ມນີ ້ ອະທິ ບາຍອັດຕາສື່ ວນຮ້ອຍ ຂອງລາຍຮັບ ຄົນເຈັບທີື່ ຄາດວື່ າຈະຈື່ າຍເອງ ກື່ ອນທີື່  D-
HH ຈະຢຸດເກັບຄື່ າທື່ ານ (ຈື່ າຍຮື່ ວມ, ປະກັນໄພຮື່ ວມ, ວົງເງິ ນທີື່ ຕ້ອງອອກເອງົກື່ ອນ ຫ ື  
ຄື່ າຢ້ຽມຊົມ) ສໍ າລັບການປະສົບເຫດໃນອະນາຄົດ. 
 
ລາຍຮັບບຸກຄົນ ຄື່ າໃຊ້ຈື່ າຍສູງສຸດ 

ຢູື່ ທີື່  ຫ ື  ຕໍື່ າກວື່ າ 100% ຂອງ 
ເສ້ັນຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະບານກາງໃນ
ປະຈຸບັນ 

$0 

101% ຫາ 200% ຂອງ 
ເສ້ັນຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະບານກາງໃນ
ປະຈຸບັນ 

ບໍື່ ຫ າຍກວື່ າ ໍ 5% 
ຂອງລາຍຮັບປະຈໍ າປີ ລວມ (ຕົວຢື່ າງ: 
$18,000 ລາຍຮັບ; $500 
ເພດານຄື່ າໃຊ້ຈື່ າຍ) 



 
ສະບັບພິມເພືື່ ອອ້າງອີ ງເທົື່ ານ້ັນ. ກະລຸນາຖື ເອົ າສະບັບອີ ເລັກໂຕຣນິ ກເປັນສະບັບສຸດທ້າຍ. 
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201% ຫາ 300% ຂອງ 
ເສ້ັນຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະບານກາງໃນ
ປະຈຸບັນ 

ບໍື່ ຫ າຍກວື່ າ 7% ຂອງລາຍຮັບປະຈໍ າປີ ລວມ 
(ຕົວຢື່ າງ: $33,000 ລາຍຮັບ; $2,310) 
 

ເກີນກວື່ າ 300% ຂອງ 
ເສ້ັນຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະບານກາງໃນ
ປະຈຸບັນ 

ບໍື່ ຫ າຍກວື່ າ 10% 
ຂອງລາຍຮັບປະຈໍ າປີ ລວມ (ຕົວຢື່ າງ: 
$49,000 ລາຍຮັບ; $4,900) 

 
o  ຄົນເຈັບທຸກຄົນ ຕ້ອງຍືື່ ນເອກະສານລາຍຮັບພາຍໃຕ້ ການຊື່ ວຍເຫ ື ອ 

ພາກ ຄ ຫ ື  ພາກ ງ ຢື່ າງໜ້ອຍປີ ລະຄ້ັງ ແລະ ລາຍຮັບຢ້ັງຢື ນທຸກໆ 6 
ເດື ອນ ຖ້າຫາກ ການຕັດສິ ນໃຈ ຂອງ D-H FAA 
ຂະຫຍາຍອອກໄປອີ ກຫ າຍກວື່ າ 6 ເດື ອນ. 
ຂໍ ້ ມູນສະໜັບສະໜູນລວມມີ ໜ ື່ ງໃນຂໍ ້ ມູນລຸື່ ມນີ ້ : 

 
o  ການສົື່ ງຄື ນເງິ ນອາກອນຫ ້ າສຸດ 
o  ໃບເບີ ກຈື່ າຍເມືື່ ອບໍື່ ດົນມານີ ້  
o  ແຈ້ງການຢ້ັງຢື ນການຫວື່ າງງານ 
o  ການຈັດສັນສະແຕັມອາຫານ 
o  ລາຍຮັບປະກັນສັງຄົມ 

 
o   

ຈະເປັນການດີ ຖ້າຫາກຄົນເຈັບປະກອບທັງແບບຟອມຄໍ າຮ້ອງການຊື່ ວຍເຫ ື ອ
ທາງການເງິ ນສະ ເພາະເຊື ້ ອ HIV ແຕື່ ຄໍ າຮ້ອງ D-HH ກໍື່ ຍັງຈະຖື ກຍອມຮັບຢູື່ .  
ຂໍ ້ ມູນເພີື່ ມເຕີ ມ ເຊັື່ ນ: ທີື່ ພັກອາໄສ ຕ້ອງໄດ້ຮັບ ແລະ ຕິດຕາມ. 

 
 ເພືື່ ອຈຸດປະສົງການຕັດສິ ນມູນຄື່ າຊັບສິ ນ, ຊັບສິ ນລວມມີ  ແຕື່ ບໍື່ ຈໍ າກັດພຽງແຕື່  

ບັນຊີ ເງິ ນຝາກ, ຄື່ າລ້ຽງດູ, ໃບຢ້ັງຢື ນເງິ ນຝາກ, IRAs, ຮຸ້ນ, ພັນທະບັດ, 401Ks ແລະ 
ກອງທ ນລວມ. 
ໃນການຄິ ດໄລື່ ມູນຄື່ າຊັບສິ ນເພືື່ ອໃຫ້ຄົນເຈັບມີ ຄຸນສົມບັດເໝາະສົມສໍ າລັບການກຸສົນຂ້າງເທິ ງ
ນ້ັນ: 

 
o  ເງິ ນຝາກ (ທີື່ ລວມມີ ບັນຊີ ເງິ ນຝາກປະຢັດ, ເງິ ນຄື່ າລ້ຽດູ ຫ ື  

ໃບຢ້ັງຢື ນເງິ ນຝາກ) ແມື່ ນໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງສູງເຖິງ 100% ຂອງ 
FPL. 

 
o   ບັນຊີ ບໍ ານານ (ທີື່ ລວມມີ  IRAs, ຮຸ້ນ, ພັນທະບັດ, 401Ks ແລະ ກອງທ ນລວມ) 

ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງໄວ້ສູງເຖິງ  $100,000, 
ທ ນໃນທີື່ ຢູື່ ອາໄສພ້ືນຖານໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງສູງເຖິງ $200,000 
ສໍ າລັບຜູ້ສະໝັກທີື່ ມີ ອາຍຸເຖິງ 54 ປີ  ແລະ 



 
ສະບັບພິມເພືື່ ອອ້າງອີ ງເທົື່ ານ້ັນ. ກະລຸນາຖື ເອົ າສະບັບອີ ເລັກໂຕຣນິ ກເປັນສະບັບສຸດທ້າຍ. 
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ທ ນໃນທີື່ ຢູື່ ອາໄສພ້ືນຖານໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງສູງເຖິງ $250,000 
ສໍ າລັບຜູ້ສະໝັກທີື່ ມີ ອາຍຸດແຕື່  55 ປີ  ຂ ້ ນໄປ. 

 
o   ເມືື່ ອເງິ ນປັນຜົນຖື ກບັນທ ກໃນການສົື່ ງຄື ນອາກອນ, 

ແຫ ື່ ງເງິ ນປັນຜົນຈະຖື ກຮ້ອງຂໍ ພ້ອມໃບລາຍງານມູນຄາຕະຫ າດປະຈຸບັນ. 
 
o   ເອກະສານ ຂອງການຊໍ າລະເງິ ນກອງທ ນທັງໝົດ ແລະ 

ຄວາມສາມາດໃນການເຂົ ້ າເຖິງກອງທ ນແມື່ ນຈໍ າເປັນ. 
 

 ປະຕິບັດຕາມເງືື່ ອນໄຂໃນການສະໝັກຂໍ ການຄຸ້ມຄອງແຜນສຸຂະພາບທີື່ ມີ ຄຸນສົມບັດເໝາະສົ
ມ ໂຄງການ New Hampshire or Vermont Healthcare Exchange Program 
ຖ້າຫາກມີ ສິ ດໄດ້ຮັບໂຄງການເຫ ົື່ ານີ ້ . ການຍົກເວ້ັນເງືື່ ອນໄຂນີ ້  
ອາດຖື ກອະນຸມັດຈາກການນໍ າອາວຸໂສດ້ວຍເຫດຜົນທີື່ ດີ ອີ ງຕາມແຕື່ ລະກໍລະນີ . “ເຫດຜົນທີື່ ດີ ” 
ຈະອີ ງໃສື່ ຄວາມຈິ ງ ແລະ ສະຖານະການ ແລະ ອາລວມມີ : 

 
o  ຜູ້ທີື່ ພາດໄລຍະການລົງທະບຽນເປີ ດ ແລະ 

ບໍື່ ຕົກຢູື່ ໃນປະເພດການປື່ ຽນແປງໃນຊີ ວິ ດນອກການລົງທະບຽນເປີ ດ. 
 

o   
ຜູ້ທີື່ ພາລະທາງການເງິ ນສໍ າລັບຄົນເຈັບທີື່ ຈະລົງທະບຽນໃນແຜນສຸຂະພາບທີື່ ເ
ໝາະສົມຈະຫ າຍ ກວື່ າບໍື່ ເຮັດເຊັື່ ນນ້ັນ. 

 
ຂ. ວິ ທີ ການໂດຍທີື່ ຄົນເຈັບອາດສະໝັກຂໍ ການຊື່ ວຍເຫ ື ອທາງການເງິ ນ 

 
ຖ້າຫາກບໍື່ ມີ ການປະຕິສໍ າພັນກັບຄົນເຈັບ ກື່ ຽວກັບການຊື່ ວຍເຫ ື ອທາງການເງິ ນ, ຫ ື  
ຄົນເຈັບບໍື່ ສາມາດປະກອບຂ້ັນຕອນດໍ າເນີ ນຄໍ າຮ້ອງຕາມທີື່ ກໍານົດໄວ້ໃນນະໂຍບາຍນີ ້ , 
ຄົນເຈັບດັື່ ງກື່ າວອາດຖື ວື່ າມີ ສິ ໄດ້ຮັບການຊື່ ວຍເຫ ື ອທາງການເງິ ນແບບສົມມຸດຕິຖານ. 

 
1.  D-HH ຈະຊອກຫາແຫ ື່ ງການຄຸ້ມຄອງທາງເລື ອກ ແລະ/ຫ ື  

ການຊໍ າລະຈາກໂຄງການຂອງລັດຖະບານກາງ, ລັດ ຫ ື  ອືື່ ນໆ ແລະ 
ຊື່ ວຍຄົນເຈັບໃນການສະໝັກໂຄງການດັື່ ງກື່ າວ. 
ກື່ ຽວກັບຍອດທີື່ ຍັງຄົງເຫ ື ອພາຍຫ ັ ງທີື່ ແຫ ື່ ງອືື່ ນໆໄດ້ໝົດແລ້ວ, D-HH 
ຈະເຮັດການປະເມີ ນບຸກຄົນ ຂອງຄວາມຕ້ອງການທາງການເງິ ນຂອງຄົນເຈັບ 
ເພືື່ ອທີື່ ຕັດສິ ນວື່ າ 
ບຸກຄົນໃດໜ ື່ ງມີ ຄຸນສົມບັດເໝາະສົມສໍ າລັບການຊື່ ວຍເຫ ື ອພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍນີ ້ ບໍ  
ໂດຍໃຊ້ຂ້ັນຕອນດໍ າເນີ ນການດັື່ ງນີ ້ : 

 
o  ຄົນເຈັບ ຫ ື  

ຜູ້ຄໍ ້ າປະກັນຈໍ າເປັນຕ້ອງໄດ້ຍືື່ ນຄໍ າຮ້ອງຕາມແບບຟອມທີື່ ໄດ້ອະນຸມັດໂດຍຜູ້ບໍ ລິ ຫານຂ
ອງ D-HH ແລະ ສະໜອງຂໍ ້ ມູນສື່ ວນຕົວ, ທາງການເງິ ນ ແລະ ຂໍ ້ ມູນອືື່ ນໆ ແລະ 



 
ສະບັບພິມເພືື່ ອອ້າງອີ ງເທົື່ ານ້ັນ. ກະລຸນາຖື ເອົ າສະບັບອີ ເລັກໂຕຣນິ ກເປັນສະບັບສຸດທ້າຍ. 
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ເອກະສານທີື່ ຈໍ າເປັນໃຫ້ແກື່  D-HH  ເພືື່ ອຕັດສິ ນວື່ າ 
ບຸກຄົນໃດໜ ື່ ງມີ ຄຸນສົມບັດເໝາະສົມສໍ າລັບການຊື່ ວຍເຫ ື ອ 
ລວມທັງແຕື່ ບໍື່ ຈໍ າກັດພຽງແຕື່  ເອກະສານເພືື່ ອຢັ້ງຢື ນລາຍຮັບຄອບຄົວ ແລະ ຊັບສິ ນ 
ແລະ ຊັບພະຍາກອນອືື່ ນໆທີື່ ມີ ຢູື່ . ຖ້າຫາກ D-HH ບໍື່ ສາມາດໄດ້ຮັບຄໍ າຮ້ອງ ຫ ື  
ເອກະສານສະໜັບສະໜູນທີື່ ຈໍ າເປັນໃດໜ ື່ ງຈາກຄົນເຈັບ ຫ ື  ຜູ້ຄໍ ້ າປະກັນຂອງຄົນເຈັບ, 
D-HH ອາດຈະພິຈາລະນາວື່ າ 
ຄົນເຈັບມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການຊື່ ວຍເຫ ື ອທາງການເງິ ນແບບສົມມຸດຕິຖານ. 

o  ແທນຄໍ າຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານສະໜັບສະໜູນຈາກຄົນເຈັບ, 
ພະນັກງານອາດນໍ າໃຊ້ຕໍື່ ໄປນີ ້  ເພືື່ ອສະໜັບສະໜູນຄໍ າແນະນໍ າ 
ເພືື່ ອຂໍ ການອະນັຸດຄໍ າຮ້ອງຂໍ ການຊື່ ວຍເຫ ື ອທາງການເງິ ນ. 

o  D-HH ອາດໃຊ້ໜ ື່ ງ ຫ ື  ຜູ້ຈໍ າໜື່ າຍຫ າຍຄົນເພືື່ ອກວດສອບບຸກຄົນ ສໍ າລັບສິ ດໄດ້ຮັບ 
ໂດຍໃຊ້ແຫ ື່ ງຂໍ ້ ມູນທີື່ ມີ ຢູື່ ໃນສາທາລະນະ ທີື່ ສະໜອງຂໍ ້ ມູນກື່ ຽວກັບຄວາມອາດສາມາດ 
ແລະ ແນວໂນ້ມໃນການຈື່ າຍ ຂອງຄົນເຈັບ ຫ ື  ຜູ້ຄໍ ້ າປະກັນ. 

o  ສິ ດໄດ້ຮັບ Medicaid ໃນປະຈຸບັນ. 
o  ໃບລາຍງານການເງິ ນປະຈຸບັນຈາກອົງການທີື່ ຢູື່ ອາໄສແຫື່ ງລັດຖະບານກາງ ຫ ື  ແຫື່ ງລັດ. 
o  ການຢ້ັງຢື ນຈາກສູນທີື່ ພັກອາໄສຂອງຄົນໄຮ້ບ້ານ ຫ ື  ສູນສຸຂະພາບຂອງລັດຖະບານກາງ. 
o  ການຢ້ັງຢື ນການຕິດຄຸກໂດຍບໍື່ ມີ ແຫ ື່ ງລາຍຮັບຈາກສະຖານຄຸມຂັງ-ດັດສ້າງ. 
o  ສໍ າລັບຄົນເຈັບປະເພບຸກຄົນ, ການຢ້ັງຢື ນທາງວາຈາກື່ ຽວກັບລາຍຮັບຂອງຄົນເຈັບ 

ແລະ ຊັບສິ ນ ແທນການຢ້ັງຢື ນລາຍຮັບເປັນລາຍລັກອັກສອນອາດຍອມຮັບໄດ້ໃນໜ ື່ ງ 
(01) ບັນຊີ ເທົື່ ານ້ັນ, ໂດຍທີື່ ຍອດເຫ ື ອໃນບັນຊີ ດັື່ ງກື່ າວໜ້ອຍກວື່ າ $1,000. 

 
2.  ຈະເປັນການດີ  ແຕື່ ບໍື່ ຈໍ າເປັນວື່ າການຮ້ອງຂໍ ການຊື່ ວຍເຫ ື ອທາງການເງິ ນ ແລະ 

ການກໍານົດຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເງິ ນເກີ ດຂ ້ ນກື່ ອນທີື່ ຈະມີ ການໃຫ້ບໍ ລິ ການທີື່ ຈໍ າເປັນ
ທາງການແພດທີື່ ບໍື່ ສຸກເສີ ນ. ເຖິງຢື່ າງໃດກໍື່ ຕາມ, 
ຄົນເຈັບອາດຖື ກພິຈາລະນາສໍ າລັບການຊື່ ວຍເຫ ື ອທາງການເງິ ນໃນດຈຸດໃດຈຸດໜ ື່ ງໃນວົງ
ຈອນການເກັບໜ້ີ. ຄໍ າຮ້ອງຂໍ ການຊື່ ວຍເຫ ື ອທາງການເງິ ນທີື່ ໄດ້ຮັບອະນຸມັດແລ້ວ 
ໃຊ້ກັບທຸກຍອດເງິ ນ ສໍ າລັບຄົນເຈັບທີື່ ໄດ້ສະໝັກຂໍ ການກຸສົນ ນອກຈາກເຫດສຸກເສີ ນ 
ແລະ ການປິື່ ນປົວທີື່ ຈໍ າເປັນທາງການແພດອືື່ ນໆໃນໄລຍະເວລາໃດໜ ື່ ງ, 
ວັນທີ ການບໍ ລິ ການກື່ ອນການໄດ້ຮັບຄໍ າຮ້ອງຂໍ ການຊື່ ວຍເຫ ື ອທາງການເງິ ນ 
ລວມທັງຍອດທີື່ ຢູື່ ນໍ າອົງການເກັບໜ້ີ ແລະ ການບໍ ລິ ການໃດໜ ື່ ງທີື່ ສະໜອງໃຫ້ກື່ ອນ ຫ ື  
ໃນວັນໝົດອາຍຸທີື່ ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນຈົດໝາຍຕອບຮັບ 
ຕາບໃດທີື່ ການບໍ ລິ ການນ້ັນບໍື່ ໄດ້ລະບຸໄວ້ຂ້າງລຸື່ ມນີ ້ : ພາຍຫ ັ ງເວລາດັື່ ງກື່ າວ, ຫ ື  
ໃນເວລາໃດກໍື່ ຕາມ ຂໍ ້ ມູນເພີື່ ມເຕີ ມທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງກັບສິ ໄດ້ຮັບ ການຊື່ ວຍເຫ ື ອທາງການເງິ ນ 
ຂອງຄົນເຈັບ ເປັນທີື່ ຮູ້ຈັກ, D-HH ຈະປະເມີ ນຜົນຄື ນ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເງິ ນ 
ຂອງບຸກຄົນໂດຍສອດຄື່ ອງກັບນະໂຍບາຍນີ ້ . 

 
D-HH ຍອມຮັບຄໍ າຕັດສິ ນ ຂອງໂຄງການຊື່ ວຍເຫ ື ອຕໍື່ ໄປນີ ້  
ໂດຍບໍື່ ມີ ການຮ້ອງຂໍ ສໍ າເນົ າຄໍ າຮ້ອງ. D-HH ສະຫງວນສິ ດໃນການຍອມຮັບ ຫ ື  
ປະຕິເສດຄໍ າຕັດສິ ນທີື່ ເຮັດນອກເໜືອແນວທາງ ຂອງ D-HH 
ໂດຍອົງການຈັດຕ້ັງທີື່ ມີ ຊືື່ ລຸື່ ມນີ ້ : ການຈື່ າຍຮື່ ວມທັງໝົດທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງ ຫ ື  



 
ສະບັບພິມເພືື່ ອອ້າງອີ ງເທົື່ ານ້ັນ. ກະລຸນາຖື ເອົ າສະບັບອີ ເລັກໂຕຣນິ ກເປັນສະບັບສຸດທ້າຍ. 
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ມູນຄື່ າທີື່ ຄົນເຈັບຮັບຜິດຊອບອືື່ ນໆ ຄວນຖື ກຮ້ອງຂໍ ຕາມເງືື່ ອນໄຂ 
ຂອງບັນດາໂຄງການເຫ ົື່ ານ້ັນ. 

 
 ບັດເຄື ອຂື່ າຍການເຂົ ້ າເຖິງສຸຂະພາບ NH ສໍ າລັບຄົນເຈັບທີື່ ປະກັນຕົນເທົື່ ານ້ັນ 
 Good Neighbor Health Clinic  
 Manchester Community Health Center  
 Nashua Area Health Clinic 
 Mobile Community Health 
 Teen Health Clinic 
 ສິ ໄດ້ຮັບ  Medicaid ປະຈຸບັນ 

ຖ້າຫາກບໍື່ ຜົນຍ້ອນຫ ັ ງເພືື່ ອຄຸ້ມຄອງການບໍ ລິ ການທີື່ ຜື່ ານມາ 
 ຄົນເຈັບທີື່ ເສຍຊີ ວິ ດທີື່ ບໍື່ ມີ ຊັບສິ ນ (ຕາມການຢື ນຢັນ ຂອງຜູ້ຈັດການຊັບສິ ນ ຫ ື  

ລັດ) 
 

3.  ມັນແມື່ ນເປົ ້ າໝາຍ ຂອງ D-HH ເພືື່ ອປະມວນຜົນຄໍ າຮ້ອງຂໍ ການຊື່ ວຍເຫ ື ອທາງການເງິ ນ 
ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ຄົນເຈັບຊາບກື່ ຽວກັບ ຄໍ າຕັດສິ ນເປັນລາຍລັກອັກສອນພາຍໃນ 30 
ວັນທີື່ ໄດ້ຮັບຄໍ າຮ້ອງຄົບຖ້ວນ. 

 
4.  ຂ້ັນຕອນການອຸທອນ: ຖ້າຫາກ D-HH ປະຕິບັດການຊື່ ວຍເຫ ື ອທາງການເງິ ນບາງສື່ ວນ ຫ ື  

ທັງໝົດ, ຈາກນ້ັນຄົນເຈັບ (ຫ ື  ຕົວແທນຂອງລາວ/ນາງ) 
ສາມາດອຸທອນຄໍ າຕັດສິ ນດັື່ ງກື່ າວໄດ້ພາຍໃນ 30 ວັນ. 
ຄົນເຈັບຕ້ອງຂຽນຈົດໝາຍເຖິງອໍ ານວຍການຝື່ າຍສິ ດໄດ້ຮັບ ແລະ ການລົງທະບຽນ 
ເພືື່ ອອະທິ ບາຍເຫດຜົນວື່ າເປັນຫຍັງການຕັດສິ ນ ຂອງ D-HH  ຈ ື່ ງບໍື່ ເໝາະສົມ. 
ໜັງສື ອຸທອນຈະຖື ກທົບທວນໂດຍ D-HH  ແລະ 
ຄໍ າຕັດສິ ນສຸດທ້າຍຈະຖື ກສົື່ ງຫາຄົນເຈັບພາຍໃນ 30 ວັນ 
ນັບແຕື່ ວັນທີ ໄດ້ຮັບຄໍ າຮ້ອງຂໍ ອຸທອນ. 

 
ຄ. ການກໍານົດມູນຄື່ າການຊື່ ວຍເຫ ື ອທາງການເງິ ນ 

 
ການຈື່ າຍຄື່ າປະກັນໄພທັງໝົດ ແລະ ການປັບຕາມສັນຍາ 
ລວມໄປເຖິງສື່ ວນຫ ຸ ດສໍ າລັບຜູ້ທີື່ ບໍື່ ໄດ້ປະກັນຕົນຈະຖື ກດໍ າເນີ ນການກື່ ອນທີື່ ການປັບການຊື່ ວຍເຫ ື
ອທາງການເງິ ນຈະມີ ຜົນ. ເບິື່ ງນະໂຍບາຍສື່ ວນຫ ຸ ດສໍ າລັບຄົນເຈັບທີື່ ບໍື່ ໄດ້ປະກັນຕົນ D-HH: 
ກົມຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ (ລິ ງຂ້າງລຸື່ ມນີ ້ ) 

 
ຖ້າຫາກບຸກຄົນໄດ້ຮັບອະນຸມັດການຊື່ ວຍເຫ ື ອທາງການເງິ ນ, 
ມູນຄື່ າການຊື່ ວຍເຫ ື ອດັື່ ງກື່ າວຈະຖື ກສະໜອງໃຫ້ສໍ າລັບການປິື່ ນປົວທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງດື່ ັ ງນີ ້ : 

 
 ລາຍຮັບຄອບຄົວຢູື່ ທີື່  ຫ ື  ຕໍື່ າກວື່ າ 225% ຂອງ FPL ຈະໄດ້ຮັບການຊື່ ວຍເຫ ື ອທາງການເງິ ນ 

100% 
 ລາຍຮັບຄອບຄົວລະຫວື່ າງ 226% - 250% ຂອງ FPL ຈະໄດ້ຮັບສື່ ວນຫ ຸ ດ 75% 



 
ສະບັບພິມເພືື່ ອອ້າງອີ ງເທົື່ ານ້ັນ. ກະລຸນາຖື ເອົ າສະບັບອີ ເລັກໂຕຣນິ ກເປັນສະບັບສຸດທ້າຍ. 
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ໜ້າ 11 ໃນ 19 

 

 ລາຍຮັບຄອບຄົວລະຫວື່ າງ 251% - 275% ຂອງ FPL ຈະໄດ້ຮັບສື່ ວນຫ ຸ ດ 50% 
 ລາຍຮັບຄອບຄົວລະຫວື່ າງ 276% - 300% ຂອງ FPL ຈະໄດ້ຮັບສື່ ວນຫ ຸ ດ 25% 
 ດັື່ ງທີື່ ໄດ້ກື່ າວໄວ້ຂ້າງເທິ ງນ້ັນ, ຄົນເຈັບຜູ້ທີື່ ລາຍຮັບຄອບຄົວເກີ ນ 300 ຂອງ FPL 

ອາດມີ ສິ ດໄດ້ຮັບສື່ ວນຫ ຸ ດໂດຍອີ ງໃສື່ ຍອດຊໍ າລະເອງ. 
ສື່ ວນຫ ຸ ດຈະຖື ກອະນຸມັດໃນກໍລະນີ ທີື່ ໃບບິ ນຈື່ າຍເອງທັງໝົດບໍື່ ເກີ ນ 10% ຂອງ ລາຍຮັບລວມ 
2 ປີ  ບວກ 10 ຂອງຊັບສິ ນ 
ເກີ ນກວື່ າການຄິ ດໄລື່ ຊັບສິ ນທີື່ ຄຸ້ມຄອງທີື່ ໄດ້ກໍານົດກື່ ອນໜ້ານີ ້ ໃນນະໂຍບາຍນີ ້ . 
ສື່ ວນຫ ຸ ດໃດໆທີື່ ນອກເໜືອຈກທີື່ ໄດ້ອະທິ ບາຍໄວ້ຂ້າງເທິ ງນ້ັນຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸມັດໂດຍຄະນະກໍາ
ມະການອຸທອນການຊື່ ວຍເຫ ື ອທາງການເງິ ນອີ ງຕາມຄໍ າອຸທອນເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກຄົນ
ເຈັບ ຫ ື  ພາກສື່ ວນທີື່ ຮັບຜິດຊອບ. 

 ຄົນເຈັບທີື່ ໄດ້ຄົບຕາມມາດຖານສໍ າລັບການຊື່ ວຍເຫ ື ອທາງການເງິ ນແບບສົມມຸດຕິຖານ 
ຈະໄດ້ຮັບການຊື່ ວຍເຫ ື ອທາງການເງິ ນ 100%. 

 
ຄົນເຈັບທີື່ ບໍື່ ມີ ປະກັນໄພ, 
ລວມທັງຄົນເຈັບທີື່ ບໍື່ ໄດ້ປະກັນຕົນຜູ້ທີື່ ມີ ຄຸນສົມບັດເໝາະສົມສໍ າລັບການຊື່ ວຍເຫ ື ອທາງການເງິ ນ
ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍນີ ້  
ອາດບໍື່ ຖື ກເກັບຄື່ າຫ າຍກວື່ າມູນຄື່ າທີື່ ເກັບນໍ າຄົນເຈັບທີື່ ມີ ປະກັນໄພຄຸ້ມຄອງການປິື່ ນປົວດຽວກັນ. 
Dartmouth-Hitchcock 
ນໍ າໃຊ້ສື່ ວນຫ ຸ ດກັບຄື່ າໃຊ້ຈື່ າຍລວມກັບຍອດທັງໝົດສໍ າລັບຄົນເຈັບຜູ້ທີື່ ບໍື່ ມີ ປະກັນໄພ 
ສົື່ ງຜົນໃຫ້ເຫັນຍອດສື່ ວນຫ ຸ ດທີື່ ຄົນເຈັບຈະຕ້ອງຈື່ າຍ. 

 
ສື່ ວນຫ ຸ ດທີື່ ອີ ງໃສື່ ວິ ທີ  “ຄື່ າບໍ ລິ ການ Medicare ແບບເບິື່ ງຄື ນຫ ັ ງ ບວກເກັບຜູ້ຈື່ າຍເອກະຊົນ” 
ຕາມທີື່ ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບການທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງຕາມມາດຕາ 501(r) ຂອງປະມວນກົດໝາຍ 
ວື່ າດ້ວຍລາຍຮັບພາຍໃນ. ສື່ ວນຫ ຸ ດນີ ້ ນໍ າໃຊ້ກື່ ອນທີື່ ຈະອອກໃບບິ ນໃຫ້ຄົນເຈັບ ຫ ື  
ກື່ ອນທີື່ ຈະໃຊ້ການປັບການຊື່ ວຍເຫ ື ອທາງການເງິ ນໃດໜ ື່ ງ. 
ສື່ ວນຫ ຸ ດດັື່ ງກື່ າວບໍື່ ໃຊ້ກັບການຈື່ າຍຮື່ ວມ, ການປະກັນໄພຮື່ ວມ, ວົງເງິ ນທີື່ ຕ້ອງອອກກື່ ອນ, 
ການຈື່ າຍກື່ ອນລື່ ວງໜ້າ ຫ ື  ການບໍ ລິ ການແບບຊຸດ ທີື່ ໄດ້ສະແດງສື່ ວນຫ ຸ ດທີື່ ຈໍ າເປັນແລ້ວ ຫ ື  
ການບໍ ລິ ການທີື່ ຈັດແບື່ ງປະເພດຍ້ອນບໍື່ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງໂດຍບໍ ລິ ສັດປະກັນໄພທັງໝົດ. 

 
ສໍ າລັບສົກປີ  7/1/2019-6/30/2020, ອັດຕາສື່ ວນຫ ຸ ດຕໍື່ ໄປນີ ້ ຈະມີ ຜົນ: 

 
Dartmouth-Hitchcock Clinic 58.2% 
Mary Hitchcock Memorial Hospital 58.2% 
Cheshire Medical Center 64.8% 
Alice Peck Day Memorial Hospital 64.8% 
New London Hospital 50.0% 

 
ງ. ການສືື່ ສານກື່ ຽວກັບນະໂຍບາຍການຊື່ ວຍເຫ ື ອທາງການເງິ ນ ຂອງ D-HH ແກື່ ຄົນເຈັບ ແລະ 

ພາຍໃນຊຸມຊົນ 
 



 
ສະບັບພິມເພືື່ ອອ້າງອີ ງເທົື່ ານ້ັນ. ກະລຸນາຖື ເອົ າສະບັບອີ ເລັກໂຕຣນິ ກເປັນສະບັບສຸດທ້າຍ. 
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 ການສົື່ ງຕໍື່ ຄົນເຈັບ ເພືື່ ອການຊື່ ວຍເຫ ື ອທາງການເງິ ນ ອາດຈະເຮັດໂດຍພະນັກງານ ຫ ື  
ຕົວແທນ ຂອງ D-HH ລວມທັງ ແພດ, ພະຍາບານ, ທີື່ ປ ກສາທາງການເງິ ນ, 
ນັກສັງຄົມສົງເຄາະ, ຜູ້ຈັດການກໍລະນີ , ພຣະໃນສາສະນຄຣິ ດສະຕຽນ ແລະ 
ຜູ້ສະໜັບສະໜູນທາງສາສະໜາ. ຄໍ າຮ້ອງຂໍ ການຊື່ ວຍເຫ ື ອທາງການເງິ ນໂດຍຄົນເຈັບ ຫ ື  
ຄົນໃນຄອບຄົວ, ເພືື່ ອນສະໜິດ ຫ ື  ຄູື່ ຮື່ ວມງານຂອງຄົນເຈັບ ຕາມກົດໝາຍວື່ າດ້ວຍ 
ຄວາມເປັນສື່ ວນຕົວ ທີື່ ມີ ຜົນບັງຄັບໃຊ້. 

 
 ຂໍ ້ ມູນກື່ ຽວກັບການຊື່ ວຍເຫ ື ອທາງການເງິ ນຈາກ D-HH 

ລວມທັງແຕື່ ບໍື່ ຈໍ າກັດພຽງແຕື່ ນະໂຍບາຍນີ ້ , ບົດສະຫ ຸ ບນະໂຍບາຍນີ ້ ທີື່ ເປັນພາສາທໍາມະດາ, 
ແບບຟອມ ແລະ ຂໍ ້ ມູນ ກື່ ຽວກັບ ນະໂຍບາຍ ແລະ ຂ້ັນຕອນການເກັບໜ້ີຈາກຄົນເຈັບ ຂອງ 
D-HH ຈະມີ ໃຫ້ແກື່ ສາທາລະນະ ແລະ ຄົນເຈັບ ຂອງ D-HH 
ຜື່ ານຢື່ າງໜ້ອຍໃນກົນໄກທີື່ ອະທິ ບາຍໄວ້ຂ້າງລຸື່ ມນີ ້ : 

 
o  ເທິ ງເວັບໄຊ D-HH 
o  ໄດ້ໂພດລົງໃນພ້ືນທີື່ ປິື່ ນປົວຄົນເຈັບ, 
o  ມີ ບັດຂໍ ້ ມູນໃຫ້ໃນການຈົດທະບຽນ ແລະ ກົມທີື່ ຮັບ 
o  ມີ ໃຫ້ຢູື່ ໃນພ້ືນທີື່ ສາທາລະນະຕາມທີື່ ກໍານົດໂດຍ D-HH 
o  ສະໜອງເປັນພາສາທີື່ ປະຊາກອນເວົ ້ າພ້ືນຖານທີື່ ຮັບບໍ ລິ ການຂອງ D-H/CMC; 

ນໍ າໃຊ້ການບໍ ລິ ການແປພາສາຕາມຄວາມຈໍ າເປັນ. 
 

 ຖ້າຫາກຍອດເງິ ນໄດ້ຮັບອະນຸມັດ, ຄົນເຈັບຈະໄດ້ຮັບຈົດໝາຍແຈ້ງການອະນຸມັດ. 
 

ຈ.  ການຊື່ ວຍເຫ ື ອໃນການປະກອບຄໍ າຮ້ອງ 
 

ທື່ ານສາມາດໄດຮັບການຊື່ ວຍເຫ ື ອດ້ວຍຕົວເອງໃນການຕືື່ ມແບບຟອມຄໍ າຮ້ອງນີ ້ ຢູື່ ໃນສະຖານທີື່ ດື່ ັ
ງນີ ້ : 

 

Dartmouth-Hitchcock  

One Medical Center Drive  

Lebanon, NH 03756 

603, 650-8051 

Dartmouth-Hitchcock Clinic Concord 

253 Cecil Street  

Concord, NH 03301  

603, 229-5080 

Dartmouth-Hitchcock Clinic 
Manchester 

100 Hitchcock Way 

Manchester, NH 03104  

603, 695-2692 

Dartmouth-Hitchcock Nashua 

2300 Southwood Drive 

Nashua, NH 03063  

603, 577-4055 

Dartmouth-Hitchcock Keene 

580-590 Court Street 

Keene, NH 03431  

(603) 354-5454 ext:4444 

Cheshire Medical Center 

580 Court Street 

Keene, NH 03431  

603, 354-5430 

Alice Peck Day Memorial Hospital 

10 Alice Peck Day Drive  

Lebanon, NH 03766  

603, 443-9579 

New London Hospital 

273 County Road  

New London, NH 03257  

(603)526-2911 

 



 
ສະບັບພິມເພືື່ ອອ້າງອີ ງເທົື່ ານ້ັນ. ກະລຸນາຖື ເອົ າສະບັບອີ ເລັກໂຕຣນິ ກເປັນສະບັບສຸດທ້າຍ. 
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ໜ້າ 13 ໃນ 19 

 

 
ທື່ ານຈະສື ບຕໍື່ ຮັບຜິດຊອບທາງການເງິ ນຕໍື່ ກັບການບໍ ລິ ການໃດໜ ື່ ງທີື່ ທື່ ານໄດ້ຮັບ 
ຈົນກວື່ າຄໍ າຮ້ອງທີື່ ຄົບຖ້ວນ ຂອງທື່ ານຖື ກຮັບ. 
 
ຕົວເລື ອກເພີື່ ມເຕີ ມສາມາດໄດ້ຮັບຜື່ ານເຄື ອຂື່ າຍການເຂົ ້ າເຖິງສຸຂະພາບ ຂອງ New Hampshire 
(https://www.healthynh.com/nh-health-access-network.html) 

 
ສ. ຂ້ັນຕອນການອຸທອນການຊື່ ວຍເຫ ື ອທາງການແພດ 

 
 ຖ້າຫາກຍອດເງິ ນບໍື່ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ, ຄົນເຈັບຈະໄດ້ຮັບຈົດໝາຍຕອບປະຕິເສດ ຫ ື  

ຖ້າຫາກຮ້ອງຂໍ , ສໍ າເນົ າຄໍ າຮ້ອງທີື່ ອະທິ ບາຍເຫດຜົນການບໍື່ ອະນຸມັດດື່ ັ ງື່ ກາວ.  
ຈົດໝາຍຈະອະທິ ບາຍຂ້ັນຕອນການອຸທອນແບບທາງການຈະຖື ກສົື່ ງໃນທຸກໆການປະຕິເສດ 
ຫ ື  ຈົດໝາຍເຫ ົື່ ານ້ັນທີື່ ໃຫ້ການຫ ຸ ດບາງສື່ ວນເທົື່ ານ້ັນ. 

 ຄະນະກໍາມະການຂອງສາມຜູ້ນໍ າ D-HH 
ບໍື່ ກື່ ຽວຂ້ອງໃນຂະບວນການແຕື່ ເດີ ມຈະຖື ກທົບທວນການອຸທອນ ແລະ 
ໃຫ້ຄໍ າແນະນໍ າກື່ ຽວກັບການອຸທອນການປະຕິເສດທັງໝົດ. 

 
ຊ.  ສິ ດໄດ້ຮັບແບບສົມມຸດຕິຖານສໍ າລັບການຊື່ ວຍເຫ ື ອທາງການເງິ ນ 

 
D-HH 
ອາດນໍ າໃຊ້ບຸກຄົນທີ ສາມທົບທວນຂໍ ້ ໍູ ນຂອງຄົນເຈັບເພືື່ ອປະເມີ ນຄວາມຕ້ອງການທາງການເງິ ນ. 
ການທົບທວນນີ ້ ໃຊ້ຮູບແບບທີື່ ເປັນທີື່ ຍອມຮັບກັນໃນອຸດສະຫະກໍາດູແລສຸຂະພາບ, 
ພະຍາກອນທີື່ ອີ ງໃສື່ ຖານຂໍ ້ ມູນບັນທ ກສາທາລະນະ. 
ຮູບແບບດັື່ ງກື່ າວມີ ຂໍ ້ ມູນບັນທ ກສາທາລະນະເພືື່ ອຄິ ດໄລື່ ຄະແນນຄວາມອາດສາມາດທາງເສດຖະກິ
ດ-ສັງຄົມ ແລະ ການເງິ ນທີື່ ລວມມີ ການຄາດຄະເນລາຍຮັບ, ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສະພາບຄື່ ອງ. 
ຊຸດກົດລະບຽບ 
ຂອງຮູບແບບດັື່ ງກື່ າວໄດ້ຖື ກອອກແບບມາເພືື່ ອປະເມີ ນຄົນເຈັບແຕື່ ລະຄົນໃຫ້ມີ ມາດຕະຖານດຽວ
ກັນ ແລະ 
ໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານຕາມການອະນຸມັດການຊື່ ວຍເຫ ື ອທາງການເງິ ນທີື່ ຜື່ ານມາສໍ າລັບລະບົບ 
Dartmouth-Hitchcock Health. 
 
ຂໍ ້ ມູນຈາກຮູບແບບການຄາດເດົ າອາດຖື ກນໍ າໃຊ້ໂດຍ D-HH 
ເພືື່ ອອະນຸຍາດການມີ ສິ ດໄດ້ຮັບໃນກໍລະນີ ຕື່ າງໆ ບື່ ອນທີື່ ບໍື່ ມີ ຂໍ ້ ມູນທີື່ ຄົນເຈັບສະໜອງໃຫ້ໂດຍກົງ. 
ບໍື່ ມີ ການຊື່ ວຍເຫ ື ອທາງການເງິ ນແບບສົມມຸດຕິຖານ ສໍ າລັບຍອດຄົງເຫ ື ອພາຍຫ ັ ງ Medicare. 
 
ການກວດສອບແບບຄາດເດົ າຖື ກນໍ າໃຊ້ ໂດຍບໍື່ ລວມກັບຍອດຄົງເຫ ື ອ, 
ໃນບັນຊີ ທີື່ ມິສິ ດໄດ້ຮັບຫ າຍກວື່ າ 120 ວັນພາຍຫ ັ ງທີື່ ໄດ້ອອກລາຍງານການເງິ ນ, 
ພາຍຫ ັ ງອອກແຈ້ງການເກັບໜ້ີ ແລະ ກື່ ອນການສົື່ ງຕໍື່  ຂອງບັນຊີ ໄປຍັງອົງການເກັບໜ້ີພາຍນອກ 
ເພືື່ ອສະໜອງການຊື່ ວຍເຫ ື ອທາງການເງິ ນໃຫ້ແກື່ ຄົນເຈັບຜູ້ທີື່ ບໍື່ ໄດ້ຕອບສະໜອງຕໍື່ ການແຈ້ງກາ
ນຕົວເລື ອກໃນການປະກອບແບບຟອມຄໍ າຮ້ອງຂໍ ການຊື່ ວຍເຫ ື ອທາງການເງິ ນ. 

https://www.healthynh.com/nh-health-access-network.html


 
ສະບັບພິມເພືື່ ອອ້າງອີ ງເທົື່ ານ້ັນ. ກະລຸນາຖື ເອົ າສະບັບອີ ເລັກໂຕຣນິ ກເປັນສະບັບສຸດທ້າຍ. 
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ຢ້ັງຢື ນບັນຊີ ທີື່ ເກີ ນຈໍ າກັດດ້ານເວລາມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການກວດສອບແບບສົມມຸດຕິຖານ. 
 
Presumptive Charity ການກຸສົນແບບສົມມຸດຕິຖານ ບໍື່ ປື່ ຽນແທນຂະບວນການ FAP 
ແບບເດີ ມ; ມັນຖື ກນໍ າໃຊ້ເພືື່ ອເສີ ມຄວາມພະຍາຍາມເຫ ົື່ ານີ ້  ແລະ 
ເພືື່ ອຄົນເຈັບຜູ້ທີື່ ບໍື່ ຕອບສະໜອງຕໍື່ ຂະບວນການ FAP ແບບເດີ ມ. 
ໃນການພະຍາຍາມກໍາຈັດອຸປະສັກຕື່ າງໆໃຫ້ແກື່ ຄົນເຈັບເຫ ົື່ ານີ ້  ແລະ 
ປັບປຸງສິ ດຜົນປະໂຫຍດຂອງພວກເຮົ າແກື່ ຄົນເຈັບ, 
ໂຮງໝໍນໍ າໃຊ້ຂະບວນການກວດຜື່ ານແບບອີ ເລັກໂຕ ນິ ກກື່ ອນການກໍານົດເປັນໜ້ີເສຍ. 
ຄົນເຈັບທີື່ ຖື ວື່ າມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ Presumptive Charity ຈະບໍື່ ຖື ກກໍານົດດ້ວຍອົງການເກັບໜ້ີເສຍ. 
 
ການມີ ສື່ ວນຮື່ ວມຂອງໝົດທຸກຄົນໃນໂຄງການນີ ້ ແມື່ ນອີ ງໃສື່ ລໍ າດັບການໃຫ້ຄະແນນໂດຍໃຊ້ຂໍ ້ ມູນ
ບັກທ ກສາທາລະນະ ແລະ ໂດຍທົື່ ວໄປບໍື່ ນໍ າໃຊ້ມາດຕາສື່ ວນການຄິ ດຄື່ າທໍານຽມແບບຂ້ັນໄດ. ດ້ວຍ 
Presumptive Charity ບໍື່ ອະນຸຍາດໃຫ້ມີ ສື່ ວນຫ ຸ ດບາງສື່ ວນ.  
ຂໍ ້ ມູນດ້ານປະຊາກອນສະເພາະແມື່ ນເພືື່ ອລວມເອົ າ: 

 
 ເສຍຊີ ວິ ດໂດຍບໍື່ ມີ ຊັບສິ ນ ຫ ື  ບໍື່ ມີ ຄອບຄົວ 
 ບຸກຄົນທີື່ ມີ ທີື່ ຢູື່ ຊົື່ ວຄາວ, ໄຮ້ບ້ານຢູື່ ອາໄສ 
 ບຸກຄົນທີື່ ອອກຫື່ າງຈາກຄອບຄົວໂດຍບໍື່ ມີ ກຸື່ ມສະໜັບສະໜູນ 
 ຄົນເຈັບທີື່ ບໍື່ ຕອບສະໜອງ ຫ ື  ບໍື່ ສາມາດເຮັດຂະບວນການແບບເດີ ມໃຫ້ສໍ າເລັດໄດ້ 

 
ການຈັດຄະແນນ Presumptive charity ປະກອບມີ ຂໍ ້ ມູນທີື່ ອີ ງໃສື່ ປັດໄຈທາງເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມ ແລະ ບໍື່ ແມື່ ນສິ ນເຊືື່ ອ. 
ຂະບວນການກວດຜື່ ານນີ ້ ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຖານຂໍ ້ ມູນສາທາລະນະທີື່ ມີ ຂໍ ້ ມູນດື່ ັ ງຕໍື່ ໄປນີ ້ : 

 
 ການຊໍ າລະສະສາງຂອງຜູ້ບໍ ລິ ໂພກ 
 ບັນທ ກສານ 
 ກໍາມະສິ ດຊັບສິ ນ 
 ກໍາມະສິ ດບ້ານ ກັບ ຂໍ ້ ມູນປະຊາກອນຜູ້ໃຫ້ເຊົື່ າ, ເສດຖະກິດຂອງເຂດ 

ສະຖານະການຈ້າງງານ 
 ໄຟຂໍ ້ ມູນສາທາລະນະນູປະໂພກ 
 ໄຟຂໍ ້ ມູນລັດຖະບານ 
 (ການລ້ົມລະລາຍ, ໝາຍເລກປະກັນສັງຄົມ, ບຸກຄົນທີື່ ເສຍຊີ ວິ ດແລ້ວ) 

 
Presumptive Charity ບໍື່ ອີ ງໃສື່ ຂໍ ້ ມູນລາຍງານຂອງສູນຂໍ ້ ມູນສິ ນເຊືື່ ອ ແລະ 
ບໍື່ ມີ ຜົນຕໍື່ ການລາຍງານສິ ນເຊືື່ ອ. ຂໍ ້ ມູນທີື່ ໄດ້ຮັບປະກອບມີ ຄະແນນ Presumptive Charity ແຕື່  0 
(ຈ າເປັນທີື່ ສຸດ) ຫາ 1000 (ຈ າເປັນໜ້ອຍສຸດ).  ຂໍ ້ ມູນດັື່ ງກື່ າວຄາດເດົ າຄວາມຕ້ອງການ 
ຂອງຜູ້ຄໍ ້ າປະກັນອີ ງຕາມປັດໄຈທີື່ ຮູ້ຈັກ ລວມທັງແຕື່ ບໍື່ ຈໍ າກັດພຽງແຕື່ ລາຍຮັບ, ຊັບສິ ນ ແລະ 
ສະພາບຄື່ ອງ 

 
ການຄື ນເງິ ນ: 



 
ສະບັບພິມເພືື່ ອອ້າງອີ ງເທົື່ ານ້ັນ. ກະລຸນາຖື ເອົ າສະບັບອີ ເລັກໂຕຣນິ ກເປັນສະບັບສຸດທ້າຍ. 
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ຖ້າຫາກຄົນເຈັບໄດ້ຈື່ າຍຍອດທີື່ ຄ້າງໄວ້ແລ້ວ ແລະ 
ໄດ້ຍືື່ ນຄໍ າຮ້ອງການຊື່ ວຍເຫ ື ອທາງການເງິ ນຄົບຖ້ວນໃນພາຍຫ ັ ງ 
ທີື່ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດສໍ າລັບການຊື່ ວຍເຫ ື ອທາງການເງິ ນຜື່ ານຂະບວນການສະໝັກ, 
ໂຮງໝໍຈະຄື ນເງິ ນທີື່ ບຸກຄົນໄດ້ຈື່ າຍຄື່ າປິື່ ນປົວ. 

 
ຍ. ລະດັບການກໍານົດການກຸສົນ 

 
 ລະດັບການອະນຸມັດມີ ດັື່ ງນີ ້ : 

 
ຕໍາແໜື່ ງ Dartmouth-Hitchcock ໂຮງໝໍສະມາຊິ ກ 
ຮອງປະທານ/ 
ປະທານຜູ້ບໍ ລິ ຫານຝື່ າຍການ
ເງິ ນ/ປະທານ 

>$350,000 >$100,000 

ອໍ ານວຍການຝື່ າຍລາຍຮັບ 
ຝື່ າຍບໍ ລິ ຫານ 

>$50,0000 >$50,0000 

ອໍ ານວຍການ – Conifer ສູງເຖິງ $50,000 ສູງເຖິງ $50,000 
ຜູ້ຈັດການ – Conifer ສູງເຖິງ $5000 ສູງເຖິງ $5000 
ຜູ້ຊີ ້ ນໍ າວຽກ – Conifer ສູງເຖິງ $1000 ສູງເຖິງ $1000 
ຕົວແທນຝື່ າຍການບັນຊີ  – 
Conifer 

ສູງເຖິງ $500 ສູງເຖິງ $500 

 
I.  ການແຍກການຊື່ ວຍເຫ ື ອທາງການເງິ ນ - ການບໍ ລິ ການ  
 

ກ. ການພິຈາລະນາພິເສດ 
 

 ຂ້ັນຕອນທາງການແພດລຸື່ ມນີ ້ ບໍື່ ໝາຍວື່ າທຸກຄົນຈະເຂົ ້ າເຖິງໄດ້. 
 ການບໍ ລິ ການທີື່ ຈໍ າເປັນທີື່ ບໍື່ ແມື່ ນທາງການແພດກໍານົດໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການອາດບໍື່ ກວມເອົ າ

. 
ທຸກຄວາມພະຍາຍາມຈະຖື ກສຸື່ ມໃສື່ ເພືື່ ອແຈ້ງໃຫ້ຄົນເຈັບຮັບຊາບກື່ ອນຮັບການບໍ ລິ ການປິື່

ນປົວໃໝື່ ໆໃດໜ ື່ ງທີື່ ບໍື່ ຄຸ້ມຄອງໃຫ້ພາຍໃຕ້ໂຄງການຊື່ ວຍເຫ ື ອທາງການເງິ ນ. 
 

ຂ. ຂ້ັນຕອນການສັນຍະກໍາແບບເລື ອກເຟ້ັນ (ບໍື່ ຄຸ້ມຄອງໃຫ້) 
 

 ການສັນຍະກໍາໜ້າເອິ ກດ້ວຍການປູກ 
 ສັນຍະກໍາຊວງເອິ ກ (ເສີ ມນົມ) 
 ສັນຍະກໍາເຕ້ົານົມຜູ້ຊາຍ (ຜື່ າຕັດເອົ ານົມຜູ້ຊາຍອອກ)  
 ສັນຍະກໍາຕັດເຕ້ົານົມອອກ (ເສີ ມຄວາມງາມ) 
 ສັນຍະກໍາກະຊັບໃບໜ້າ (ກະຊັບໃບໜ້າ)  



 
ສະບັບພິມເພືື່ ອອ້າງອີ ງເທົື່ ານ້ັນ. ກະລຸນາຖື ເອົ າສະບັບອີ ເລັກໂຕຣນິ ກເປັນສະບັບສຸດທ້າຍ. 
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 ສັນຍະກໍາຂອບຕາ (ດັດຂອບຕາ) 
 ກະຊັບຄີ ້ ວ (ໄຂມັນ/ຮອຍຫ້ຽວເທິ ງໜ້າຜາກ)  
 ການເສີ ມເຕ້ົານົມ (ການປູກເຕ້ົາ) 
 ການຫ ຸ ດຂະໜາດເຕ້ົານົມ 

(ການຫ ຸ ດຂະໜາດເຕ້ົານ າມຖ້າຫາກບໍື່ ໄດ້ຄຸ້ມຄອງໃຫ້ໂດຍປະກັນໄພ)  
 ສັນຍະກໍາດັງ (ເສີ ມດັງ) 
 ຂ້ັນຕອນດໍ າເນີ ນການດ້ານຜິວໜັງ 
 ການສັນຍະກໍາໜ້າທ້ອງ (ໜ້າທ້ອງ) 
 ການຕັດເຍືື່ ອໄຂມັນ ຂອງ (ການດູດໄຂມັນ) ຊະນິ ດໃດໜ ື່ ງ - 

ຍັງສາມາດລະບຸເປັນາກນເອົ າຜິວໜັງ ຫ ື  ໄຂມັນສື່ ວນເກີ ນອອກ 
ເຊິື່ ງບໍື່ ຖື ວື່ າເປັນຄວາມຈໍ າເປັນທາງການແພດ 

 
ໝາຍເຫດ: ຂ້ັນຕອນດ າເນີ ນການຂ້າງເທິ ງນ້ັນ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ຖື ກກວດສອບຜື່ ານ 
ແລະ ກໍານົດໂດຍຜູ້ປະສານງານດ້ານຂໍ ້ ມູນຂື່ າວສານການເງິ ນ 

 
ຄ.  ການຜະສົມທຽມ 

 
 ການລີື່ ມເລື ອດ (ການຜື່ າຕັດແກ້ທໍື່ ນໍ ້ າໄຂື່ )  
 ການຕໍື່ ໝັນຊາຍ (ການຜື່ າຕັດແກ້ໝັນຊາຍ) 
 ການກວດ-ຜື່ າຕັດຜື່ ານກ້ອງເພືື່ ອປິື່ ນປົວພາວະບໍື່ ຈະເລີ ນພັນ (ໂຄງການ IUI - IVF - GIFT)  
 ການປິື່ ນປົວພາວະບໍື່ ຈະເລີ ນພັນ 

 
ງ. ອືື່ ນໆ 

 
 ຝັງເຂັມ  
 ການບໍ ລິ ການຈັບເສ້ັນກະດູກສັນຫ ັ ງ  
 ເຄືື່ ອງຊື່ ວຍ ແລະການສ້ອມແຊມການໄດ້ຍິ ນສຽງ  
 ແວື່ ນຕາ 
 ການບໍ າບັດດ້ວຍການນວດ 
 ຢາຕາມແພດສັື່ ງ ແລະ ຢາຊື ້ ຕາມຮ້ານຂາຍຢາ 
 ຄລີ ນິ ກສັນຈອນ  
 ການສ ກສາກື່ ຽວກັບເສ້ັນເລື ອດ  
 ຂາຍຍື່ ອຍ 
 ການບໍ ລິ ການທີື່ ສະໜອງໂດຍ Renaissance Psychiatry of New England, LLC 

 
ຈ.   ໄດ້ຮັບການຊື່ ວຍເຫ ື ອທາງການເງິ ນພາຍຫ ັ ງທີື່  ຄວາມຈໍ າເປັນທາງການແພດ 

ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດເທົື່ ານ້ັນ. 
 

 ການປິື່ ນປົວໂຣກຕຸ້ຍດ້ວຍການຜື່ າຕັດ 
 



 
ສະບັບພິມເພືື່ ອອ້າງອີ ງເທົື່ ານ້ັນ. ກະລຸນາຖື ເອົ າສະບັບອີ ເລັກໂຕຣນິ ກເປັນສະບັບສຸດທ້າຍ. 
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ສ.  ພະແນກແມນເຊັສເຕີ  ແລະ ແນັດຊົວເທົື່ ານ້ັນ 
 

 ການກວດດວງຕາເປັນປະຈໍ າ 
 

o  ຄຸ້ມຄ້ອງໃຫ້ສະເພາະແຕື່ ກໍລະນີ ທີື່ ຖື ກຕັດສິ ນວື່ າເປັນຄວາມຈໍ າເປັນທາງການແພດ 
ແລະ/ຫ ື  ມີ ເງືື່ ອນໄຂທາງການແພດເປັນສາເຫດເທົື່ າ. 

o  ໃນກໍລະນີ ທີື່ ເງືື່ ອນໄຂເຫ ົື່ ານີ ້ ບໍື່ ມີ ຢູື່ , ຜູ້ກໍານົດຈະແຈ້ງໃຫ້ຄົນເຈັບຊາບວື່ າ 
ຈະບໍື່ ມີ ການຊື່ ວຍເຫ ື ອທາງການເງິ ນ. 

o  Keene and Lebanon Ophthalmology ຈະຕັດສິື່ ງເຫ ື ອນີ ້ ອອກຈາກບັນຊີ  
 

ຊ. ຂໍ ້ ຍົກເວ້ັນ 
 

 ມີ ບາງການບໍ ລິ ການທີື່ ຢູື່ ພາຍໃຕ້ປະເພດແບບເລື ອກເຟ້ັນ ແລະ ບໍື່ ຈໍ າເປັນທາງການແພດ 
ອາດໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍການຊື່ ວຍເຫ ື ອທາງການເງິ ນ D-HH 
ສໍ າລັບການບໍ ລິ ການບາງສື່ ວນ ຫ ື  ທັງໝົດ 
ທີື່ ກື່ ຽວພັນກັບຂ້ັນຕອນໃດໜ ື່ ງຂອງການປິື່ ນປົວ. 

 ນະໂຍບາຍ ແລະ ຂ້ັນຕອນຕື່ າງໆຈະຖື ກລະບຸ ສໍ າລັບການບໍ ລິ ການທີື່ ຮູ້ຈັກ ແລະ 
ຮັກສາໄວ້ໂດຍທີ ມງານສະໜັບສະໜູນຊັບພະຍາກອນການເຂົ ້ າເຖິງຂອງຄົນເຈັບ. 

 ບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ຂ້ັນຕອນເຫ ົື່ ານີ ້ ຈະຖື ກທົບທວນ ແລະ 
ປັບປຸງເປັນປະຈໍ າທຸກປີ ຕາມຄວາມຈໍ າເປັນ. 

 ກໍລະນີ ບຸກຄົນຈະຖື ກທົບທວນໂດຍຜູ້ບໍ ລິ ຫານດ້ານການເຂົ ້ າເຖິງຂອງຄົນເຈັບ ແລະ 
ຮອງປະທານຝື່ າຍຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ ເພືື່ ອໃຫ້ອະນຸມັດການຍົກເວ້ັນ. 

 
ຍ. ການແຍກການຊື່ ວຍເຫ ື ອທາງການແພດ - ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການທີື່ ບໍື່ ແມື່ ນ D-H 

 
 Cheshire – Radiology Associates of Keene  
 Cheshire – Surgicare Medical Equipment  
 Cheshire – Monadnock Family Services  
 Manchester – Foundation Medical Partners  
 Manchester – Amoskeag Anesthesia  
 Manchester – Dietician Services 
 Manchester – Alliance Health Services/Catholic Medical Center 
 Manchester – Alliance Health Services/Catholic Medical Center  
 Nashua – Greater Nashua Mental Health Center (Social Worker)  
 Nashua – Nashua Anesthesiologist Group 
 Nashua – St. Joseph’s Hospital (PT/Rehab Services)  
 Concord – Riverbend Community Mental Health  
 Concord – ການບໍ ລິ ຫານຕື່ າງໆທີື່ ສະໜອງໂດຍ Concord Hospital  
 Lebanon – ອຸປະກອນດູແລແຂ້ວທາງການແພດ 
 Alice Peck Day – Medstream Anesthesia 



 
ສະບັບພິມເພືື່ ອອ້າງອີ ງເທົື່ ານ້ັນ. ກະລຸນາຖື ເອົ າສະບັບອີ ເລັກໂຕຣນິ ກເປັນສະບັບສຸດທ້າຍ. 
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 Alice Peck Day – ປະສາດວິ ທະຍາ ແລະ ການສັນຍະກ າປະສາດວິ ທະຍາສື່ ວນເທິ ງ 
(UVNN)  

 Alice Peck Day – ການເບິື່ ງເຫັນ (ED & Hospitalist)* 
 New London Hospital – Concord Orthopaedics (ວິ ຊາຊີ ບ) 
 New London Hospital – Concord Podiatry (ວິ ຊາຊີ ບ)  
 New London Hospital – Concord Urology (ວິ ຊາຊີ ບ) 
 New London Hospital – ຜູ້ຊື່ ວຍໃຫ້ຄ າປ ກສາ (ວິ ຊາຊີ ບ) 
 New London Hospital – ດຣ. Richard Rosata – ການຜື່ າຕັດຜ້ົງປາກ ແລະ ຄາງກະໄຕ-

ໃບໜາ (ວິ ຊາຊີ ບ) 
 New London Hospital – ການປິື່ ນປົວສຸຂະພາບປະຈ າເຂດ Valley (ວິ ຊາຊີ ບ)  
 New London Hospital – ກຸື່ ມຜິວໜັງວິ ທະຍາ Peraza (ວິ ຊາຊີ ບ)  
 New London Hospital – ຮ້ານແວື່ ນຕາ 
 New London Hospital – ການບໍ ລິ ການຜະດຸງຄັນ (ວິ ຊາຊີ ບ) 

 
*ຍົກເລີ ກສັນຍາແລ້ວ 

 
V. ການອ້າງອີ ງ       ບໍື່ ກື່ ຽວຂ້ອງ  
 
ເຈົ ້ າຂອງຜູ້ຮັບຜິດຊອບ: Finance Division Corporate ຕິດຕໍື່ :  Kimberly Mender 

ອະນຸມັດໂດຍ: ສະພາຜູ້ບໍ ລິ ຫານກອງທ ນ; 
ປະທານບໍ ລິ ຫານຝື່ າຍການເງິ ນ; 

ສໍ ານັກງານສະໜັບສະໜູນດ້ານນະໂຍ
ບາຍ - ນະໂຍບາຍອົງການເທົື່ ານ້ັນ; 
Mender, Kimberly; Naimie, Tina 

ສະບັບທີ # 9 

ວັນທີ ອະນຸມັດປະຈຸບັນ: 12/11/2019 ລະຫັດເອກະສານເກົື່ າ: RMD 0031 

ວັນທີ ນະໂຍບາຍມີ ຜົນສັກສິ
ດ: 

11/12/2019 ອະນຸມັດໂດຍຄະນະກ າມະການການເງິ ນ MHMH/DHC 23/6/2016; 
ສະພາຜູ້ບໍ ລິ ຫານກອງທ ນ MHMH/DHC 6/24/16 

ນະໂຍບາຍ ແລະ 
ຂ້ັນຕອນທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງ: 

ນະໂຍບາຍສື່ ວນຫ ຸ ດສໍ າລັບຄົນເຈັບທີື່ ບໍື່ ໄດ້ປະກັນຕົນ: ກົມຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ 
ນະໂຍບາຍສິ ນເຊືື່ ອ ແລະ ການເກັບໜ້ີ 
ນະໂບາຍການຊໍ າລະງົ ບປະມານ - ກົມຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ 

http://policy.hitchcock.org/docview/?docid=24366
http://policy.hitchcock.org/docview/?docid=24125
http://policy.hitchcock.org/docview/?docid=25912


 
ສະບັບພິມເພືື່ ອອ້າງອີ ງເທົື່ ານ້ັນ. ກະລຸນາຖື ເອົ າສະບັບອີ ເລັກໂຕຣນິ ກເປັນສະບັບສຸດທ້າຍ. 
ລະຫັດອ້າງອີ ງ 179, ສະບັບທີ  9 
ວັນທີ ອະນຸມັດ: 12/11/2019 

ໜ້າ 19 ໃນ 19 

 

ການຊື່ ວຍເຫ ື ອດ້ານວຽກງານ
ທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງ: 

 

 


