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ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນ 

ຫ ຼັ ກຖານຢຼັ້ ງຢຼື ນທີ  2 

ເງຼື່ ອນໄຂກໍານ ດສໍ າລຼັ ບໂຄງການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນ – ບໍ່ ມີ ປະກຼັ ນໄພ 

ຖ້າສາມາດກໍານ ດໄດ້, ເອກະສານຕ່ໍໄປນີ ້ ຕ້ອງມາພ້ອມກຼັ ບໃບຄໍ າຮ້ອງຂໍ ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນຂອງ Care New 

England. 

1) ໃບຍຼື່ ນເສຍພາສີ ພ້ອມເອກະສານສະໜຼັ ບສະໜ ນສໍ າລຼັ ບປີ ຫ ້ າສຸດທີ່ ໄດ້ຍຼື່ ນ. 
 

2) ບຼັ ນທຶ ກລາຍຮຼັ ບ*(ເບິ ່ ງຄໍ າອະທິ ບາຍລະອຽດຢ ່ ລຸ່ມນີ ້ ) 
a) ສ ້ ນໃບຈ່າຍເງິ ນປະຈຸບຼັ ນ (ຕ່ໍາສຸດ 4 ອາທິ ດ) 

b) ໜຼັ ງສຼື ຮຼັ ບຮອງຄວາມພິການ 

c) ໜຼັ ງສຼື ຮຼັ ບຮອງປະກຼັ ນສຼັ ງຄ ມ (ບໍ່ ຈໍ າເປຼັ ນ ຖ້າມີ ໃບຢຼັ້ ງຢຼື ນເງິ ນຝາກໂດຍກ ງ ແລະ ບຼັ ນຊີ ສໍ າຮອງທະນາຄານ) 

d) ລາຍໄດ້ຂອງຄ ນເຈຼັ ບ (ການຍຼື່ ນເສຍພາສີ ) ເມຼື່ ອຄ ນຜ ້ ທີ່ ກໍາລຼັ ງຍຼື່ ນຂໍ ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອເປຼັ ນນຼັ ກຮຽນ 
 

3) ບຼັ ນທຶ ກຊຼັ ບສິ ນ**(ເບິ ່ ງຄໍ າອະທິ ບາຍລະອຽດຢ ່ ລຸ່ມນີ ້ ) 
a) ບຼັ ນຊີ ສໍ າຮອງທະນາຄານ ລວມທຼັ ງບຼັ ນຊີ ຝາກປະຢຼັ ດ, ບຼັ ນຊີ ກະແສລາຍວຼັ ນ, ໃບຢຼັ້ ງຢຼື ນການລ ງທຶ ນ, ເງິ ນປະ

ຈໍ າປີ , CD’s,  ບຼັ ນຊີ ຕະຫ າດເງິ ນ, ຮຸ້ນ, ພຼັ ນທະບຼັ ດ, ເງິ ນບໍ ານານ ແລະ IRAs 

b) ວ ງເງິ ນສ ດຂອງສຼັ ນຍາປະກຼັ ນຊີ ວິ ດ. 

c) ຊຼັ ບສິ ນສ່ວນຕ ວ (ນອກເໜຼື ອຈາກທີ່ ຢ ່ ອາໄສຕ ້ ນຕໍ ແລະ ພາຫະນະມີ ຈຼັ ກສໍ າລຼັ ບໃຊ້ສ່ວນຕ ວ 

 

4) ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງການແພດ ແລະ/ຫ ຼື  ການອະນຸມຼັ ດ/ການປະຕິເສດ HealthSource RI  
 

5) ສໍ າເນ າໃບຢຼັ້ ງຢຼື ນເສຍຊີ ວິ ດ ຖ້າມີ . 
 

6) ຫ ຼັ ກຖານຢຼັ້ ງຢຼື ນການເປຼັ ນນຼັ ກຮຽນ ຖ້າມີ . 
 

7) ໜຼັ ງສຼື ສະໜຼັ ບສະໜ ນ ຖ້າມີ . 
 

*ບຼັ ນທຶ ກລາຍໄດ້:  ລາຍໄດ້ໝາຍເຖິງໃບຮຼັ ບເງິ ນສ ດປະຈໍ າປີ ທຼັ ງໝ ດຕ ວຈິ ງ ຫ ຼື  ປະມານໄວ້ກ່ອນຫຼັ ກພາສີ ຈາກ
ເງິ ນເດຼື ອນ, ຄ່າແຮງງານ, ລາຍໄດ້ຈາກທຸລະກິດສ່ວນຕ ວ, ລາຍໄດ້ລ້ຽງລ ກ, ລາຍໄດ້ຈາການເຊ ່ າ, ເງິ ນຊ ດເຊີ ຍ
ການຫວ່າງງານ, ປະກຼັ ນໄພຄວາມພິການຊ ່ ວຄາວ, ເງິ ນຊ່ວຍລ້ຽງລ ກ, ເງິ ນທີ່ ຜ ວຮ້າງເມຍໄປ, ເງິ ນຊ ດເຊີ ຍຜ ້ ເຮຼັ ດ
ວຽກ, ເງິ ນສະຫວຼັ ດດີ ການນຼັ ກຮ ບເກ ່ າ, ເງິ ນຈ່າຍຄ່າປະກຼັ ນສຼັ ງຄ ມ, ເງິ ນປຼັ ນຜ ນ ແລະ ລາຍໄດ້ຈາກດອກເບ້ຍ, ຄ່າ
ທໍານຽມ, ເງິ ນບໍ ານານເອກະຊ ນ ແລະ ຂອງລຼັ ດ, ແລະ ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອສຼັ ງຄ ມ.  ນອກຈາກນຼັ້ ນແລ້ວລາຍຮຼັ ບກ່ໍຍຼັ ງ
ລວມມີ ເງິ ນສະຫວຼັ ດດີ ການໃນການປະທ້ວງ, ເງິ ນໄດ້ສຸດທິ ຈາກການຖຼື ກຫວຍ ແລະ ຊະນະຈາກການພະນຼັ ນ ແລະ 
ການຈ່າຍເງິ ນປະກຼັ ນໄພຄຼັ້ ງດຽວ ຫ ຼື  ເງິ ນຊ ດເຊີ ຍການບາດເຈຼັ ບທີ່ ໄດ້ຮຼັ ບເປຼັ ນປີ  ເຊິ່ ງໄດ້ຂໍ ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານ
ການເງິ ນສໍ າລຼັ ບການບໍ ລິ ການຂອງໂຮງໝໍ. 

**ບຼັ ນທຶ ກຊຼັ ບສິ ນ: ຊຼັ ບສິ ນໝາຍເຖິງເງິ ນສ ດ, ຊຼັ ບສິ ນທຽບເທ ່ າເງິ ນສ ດ ແລະ ຊຼັ ບສິ ນວຼັ ດຖຸອຼື່ ນໆ ທີ່ ສາມາດປ່ຽນ
ເປຼັ ນເງິ ນສ ດໄດ້, ລວມທຼັ ງເງິ ນສ ດທີ່ ມີ ຢ ່ ໃນມຼື , ບຼັ ນຊີ ຝາກປະຢຼັ ດ, ບຼັ ນຊີ ກະແສລາຍວຼັ ນ, ໃບຢຼັ້ ງຢຼື ນການຝາກເງິ ນ 

(CDs), ບຼັ ນຊີ ຕະຫ າດເງິ ນ, ຮຸ້ນ (ທ ່ ວໄປ ແລະ ເລຼື ອກໄວ້), ພຼັ ນທະບຼັ ດ, ກອງທຶ ນຊ່ວຍເຫ ຼື ອເຊິ່ ງກຼັ ນແລະກຼັ ນ, IRAs, 

401(k) s, 403(b) s, 457s, ວ ງເງິ ນສ ດຢ ່ ໃນໜຼັ ງສຼື ສຼັ ນຍາປະກຼັ ນຊີ ວິ ດ, ຊຼັ ບສິ ນສ່ວນຕ ວ, ພາຫະນະມີ ເຄຼື່ ອງຈຼັ ກທີ່

ນອກເໜຼື ອໄປຈາກອຼັ ນທີ່ ໃຊ້ສ່ວນຕ ວ, ບ້ານຫ ຼັ ງທີ ສອງ ແລະ ຊຼັ ບສິ ນໃຫ້ເຊ ່ າ.  ຍ ກເວຼັ້ ນຊຼັ ບສິ ນທີ່ ຢ ່ ອາໄສຕ ້ ນຕໍ 

ແລະ ພາຫະນະມີ ຈຼັ ກສໍ າລຼັ ບໃຊ້ສ່ວນຕ ວ. 



  



ເງຼື່ ອນໄຂກໍານ ດສໍ າລຼັ ບໂຄງການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນ – ປະກຼັ ນໄພບໍ່ ພຽງພໍ 

ຖ້າສາມາດກໍານ ດໄດ້, ເອກະສານຕ່ໍໄປນີ ້ ຕ້ອງມາພ້ອມກຼັ ບໃບຄໍ າຮ້ອງຂໍ ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນຂອງ Care New 

England. 

1 ໃບຍຼື່ ນເສຍພາສີ ພ້ອມເອກະສານສະໜຼັ ບສະໜ ນສໍ າລຼັ ບປີ ຫ ້ າສຸດທີ່ ໄດ້ຍຼື່ ນ. 
 

2 ບຼັ ນທຶ ກລາຍຮຼັ ບ*(ເບິ ່ ງຄໍ າອະທິ ບາຍລະອຽດຢ ່ ລຸ່ມນີ ້ ) 
a. ສ ້ ນໃບຈ່າຍເງິ ນປະຈຸບຼັ ນ (ຕ່ໍາສຸດ 4 ອາທິ ດ) 

b. ໜຼັ ງສຼື ຮຼັ ບຮອງຄວາມພິການ 

c. ໜຼັ ງສຼື ຮຼັ ບຮອງປະກຼັ ນສຼັ ງຄ ມ (ບໍ່ ຈໍ າເປຼັ ນ ຖ້າມີ ໃບຢຼັ້ ງຢຼື ນເງິ ນຝາກໂດຍກ ງ ແລະ ບຼັ ນຊີ ສໍ າຮອງ
ທະນາຄານ) 

d. ລາຍໄດ້ຂອງຄ ນເຈຼັ ບ (ການຍຼື່ ນເສຍພາສີ ) ເມຼື່ ອຄ ນຜ ້ ທີ່ ກໍາລຼັ ງຍຼື່ ນຂໍ ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອເປຼັ ນນຼັ ກຮຽນ 
 

3 ບຼັ ນທຶ ກຊຼັ ບສິ ນ**(ເບິ ່ ງຄໍ າອະທິ ບາຍລະອຽດຢ ່ ລຸ່ມນີ ້ ) 
a. ບຼັ ນຊີ ສໍ າຮອງທະນາຄານ ລວມທຼັ ງບຼັ ນຊີ ຝາກປະຢຼັ ດ, ບຼັ ນຊີ ກະແສລາຍວຼັ ນ, ໃບຢຼັ້ ງຢຼື ນການລ ງ

ທຶ ນ, ເງິ ນປະຈໍ າປີ , CD’s,  ບຼັ ນຊີ ຕະຫ າດເງິ ນ, ຮຸ້ນ, ພຼັ ນທະບຼັ ດ, ເງິ ນບໍ ານານ ແລະ IRA’s 

b. ວ ງເງິ ນສ ດຂອງສຼັ ນຍາປະກຼັ ນຊີ ວິ ດ. 

c. ຊຼັ ບສິ ນສ່ວນຕ ວ (ນອກເໜຼື ອຈາກທີ່ ຢ ່ ອາໄສຕ ້ ນຕໍ ແລະ ພາຫະນະມີ ຈຼັ ກສໍ າລຼັ ບໃຊ້ສ່ວນຕ ວ) 
 

4 ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງການແພດ ແລະ/ຫ ຼື  ການອະນຸມຼັ ດ/ການປະຕິເສດ HealthSource RI  
 

5 ສໍ າເນ າໃບຢຼັ້ ງຢຼື ນເສຍຊີ ວິ ດ ຖ້າມີ . 
 

6 ຫ ຼັ ກຖານຢຼັ້ ງຢຼື ນການເປຼັ ນນຼັ ກຮຽນ ຖ້າມີ . 
 

7 ໜຼັ ງສຼື ສະໜຼັ ບສະໜ ນ ຖ້າມີ . 
 

8 ລາຍຈ່າຍ ແລະ ໜ້ີສິ ນ 

9 ໃບຢຼັ້ ງຢຼື ນຫ ້ າສຸດສໍ າລຼັ ບສຼັ ນຍາຜ່ອນບ້ານ/ການເຊ ່ າ, ພາສີ ຊຼັ ບສິ ນ, ສິ່ ງອໍ ານວຍຄວາມສະດວກ, ການຈ່າຍຄ່າ
ລ ດ/ການໃຫ້ເຊ ່ າ, ບຼັ ດເຄຣດິ ດ, ເງິ ນກ ້ ເປຼັ ນງວດ, ປະກຼັ ນໄພລ ດ/ບ້ານ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງການແພດ ແລະ ຄ່າໃຊ້
ຈ່າຍອຼື່ ນໆ. 

 

 

*ບຼັ ນທຶ ກລາຍໄດ້:  ລາຍໄດ້ໝາຍເຖິງໃບຮຼັ ບເງິ ນສ ດປະຈໍ າປີ ທຼັ ງໝ ດຕ ວຈິ ງ ຫ ຼື  ປະມານໄວ້ກ່ອນຫຼັ ກພາສີ ຈາກເງິ ນເດຼື ອນ, 

ຄ່າແຮງງານ, ລາຍໄດ້ຈາກທຸລະກິດສ່ວນຕ ວ, ລາຍໄດ້ລ້ຽງລ ກ, ລາຍໄດ້ຈາການເຊ ່ າ, ເງິ ນຊ ດເຊີ ຍການຫວ່າງງານ, ປະກຼັ ນ
ໄພຄວາມພິການຊ ່ ວຄາວ, ເງິ ນຊ່ວຍລ້ຽງລ ກ, ເງິ ນທີ່ ຜ ວຮ້າງເມຍໄປ, ເງິ ນຊ ດເຊີ ຍຜ ້ ເຮຼັ ດວຽກ, ເງິ ນສະຫວຼັ ດດີ ການນຼັ ກ
ຮ ບເກ ່ າ, ເງິ ນຈ່າຍຄ່າປະກຼັ ນສຼັ ງຄ ມ, ເງິ ນປຼັ ນຜ ນ ແລະ ລາຍໄດ້ຈາກດອກເບ້ຍ, ຄ່າທໍານຽມ, ເງິ ນບໍ ານານເອກະຊ ນ ແລະ 
ຂອງລຼັ ດ, ແລະ ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອສຼັ ງຄ ມ.  ນອກຈາກນຼັ້ ນແລ້ວລາຍຮຼັ ບກ່ໍຍຼັ ງລວມມີ ເງິ ນສະຫວຼັ ດດີ ການໃນການປະທ້ວງ, 

ເງິ ນໄດ້ສຸດທິ ຈາກການຖຼື ກຫວຍ ແລະ ຊະນະຈາກການພະນຼັ ນ ແລະ ການຈ່າຍເງິ ນປະກຼັ ນໄພຄຼັ້ ງດຽວ ຫ ຼື  ເງິ ນຊ ດເຊີ ຍການ
ບາດເຈຼັ ບທີ່ ໄດ້ຮຼັ ບເປຼັ ນປີ  ເຊິ່ ງໄດ້ຂໍ ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນສໍ າລຼັ ບການບໍ ລິ ການຂອງໂຮງໝໍ. 

**ບຼັ ນທຶ ກຊຼັ ບສິ ນ: ຊຼັ ບສິ ນໝາຍເຖິງເງິ ນສ ດ, ຊຼັ ບສິ ນທຽບເທ ່ າເງິ ນສ ດ ແລະ ຊຼັ ບສິ ນວຼັ ດຖຸອຼື່ ນໆ ທີ່ ສາມາດປ່ຽນເປຼັ ນເງິ ນ
ສ ດໄດ້, ລວມທຼັ ງເງິ ນສ ດທີ່ ມີ ຢ ່ ໃນມຼື , ບຼັ ນຊີ ຝາກປະຢຼັ ດ, ບຼັ ນຊີ ກະແສລາຍວຼັ ນ, ໃບຢຼັ້ ງຢຼື ນການຝາກເງິ ນ (CDs), ບຼັ ນຊີ ຕະ
ຫ າດເງິ ນ, ຮຸ້ນ (ທ ່ ວໄປ ແລະ ເລຼື ອກໄວ້), ພຼັ ນທະບຼັ ດ, ກອງທຶ ນຊ່ວຍເຫ ຼື ອເຊິ່ ງກຼັ ນແລະກຼັ ນ, IRAs, 401(k) s, 403(b) s, 457s, 

ວ ງເງິ ນສ ດຢ ່ ໃນໜຼັ ງສຼື ສຼັ ນຍາປະກຼັ ນຊີ ວິ ດ, ຊຼັ ບສິ ນສ່ວນຕ ວ, ພາຫະນະມີ ເຄຼື່ ອງຈຼັ ກທີ່ ນອກເໜຼື ອໄປຈາກອຼັ ນທີ່ ໃຊ້ສ່ວນ
ຕ ວ, ບ້ານຫ ຼັ ງທີ ສອງ ແລະ ຊຼັ ບສິ ນໃຫ້ເຊ ່ າ.  ຍ ກເວຼັ້ ນຊຼັ ບສິ ນທີ່ ຢ ່ ອາໄສຕ ້ ນຕໍ ແລະ ພາຫະນະມີ ຈຼັ ກສໍ າລຼັ ບໃຊ້ສ່ວນຕ ວ. 

 



 



ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນ 

ຫ ຼັ ກຖານຢຼັ້ ງຢຼື ນທີ  3: 

ອຼັ ດຕາຄິ ດໄລ່ຄ່າທ ານຽມ 

ໂຄງການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນ CNE 

ຂ ້ ແນະນ າການມີ ສິ ດໄດ້ຮຼັ ບດ້ານການເງິ ນປີ  2017 

ມີ ຜົນນ າໃຊ້ 3/1/2017 

            

             ເປີ ເຊຼັ ນຂອງລະດຼັ ບຄວາມ
ທຸກຍາກ:   200% 210% 220% 230% 240% 250% 260% 270% 280% 290% 300% 

ຂະໜາດຄອບຄົວ       
  FPG     

ໜ້ີສິ ນຄົນເຈຼັ ບປີ  2017   0% 20% 40% 60% 80% 90% 90% 90% 95% 95% 95% 

1 12,060  24,120  25,326  26,532  27,738  28,944  30,150  31,356  32,562  33,768  34,974  36,180  

ໜ້ີສິ ນສູງສຸດຕ ່ ປີ      2,533  2,653  2,774  2,894  3,015  3,136  3,256  3,377  3,497  3,618  

2 16,240  32,480  34,104  35,728  37,352  38,976  40,600  42,224  43,848  45,472  47,096  48,720  

ໜ້ີສິ ນສູງສຸດຕ ່ ປີ      3,410  3,573  3,735  3,898  4,060  4,222  4,385  4,547  4,710  4,872  

3 20,420  40,840  42,882  44,924  46,966  49,008  51,050  53,092  55,134  57,176  59,218  61,260  

ໜ້ີສິ ນສູງສຸດຕ ່ ປີ            4,288   4,492    4,697    4,901      5,105      5,309      5,513      5,718      5,922      6,126  

4 24,600  49,200  51,660  54,120  56,580  59,040  61,500  63,960  66,420  68,880  71,340  73,800  

ໜ້ີສິ ນສູງສຸດຕ ່ ປີ      5,166  5,412  5,658  5,904  6,150  6,396  6,642  6,888  7,134  7,380  

5 28,780  57,560  60,438  63,316  66,194  69,072  71,950  74,828  77,706  80,584  83,462  86,340  

ໜ້ີສິ ນສູງສຸດຕ ່ ປີ      6,044  6,332  6,619  6,907  7,195  7,483  7,771  8,058  8,346  8,634  

6 32,960  65,920  69,216  72,512  75,808  79,104  82,400  85,696  88,992  92,288  95,584  98,880  

ໜ້ີສິ ນສູງສຸດຕ ່ ປີ      6,922  7,251  7,581  7,910  8,240  8,570  8,899  9,229  9,558  9,888  

7 37,140  74,280  77,994  81,708  85,422  89,136  92,850  96,564  100,278  103,992  107,706  111,420  

ໜ້ີສິ ນສູງສຸດຕ ່ ປີ      7,799  8,171  8,542  8,914  9,285  9,656  10,028  10,399  10,771  11,142  

8 41,320  82,640  86,772  90,904  95,036  99,168  103,300  107,432  111,564  115,696  119,828  123,960  

ໜ້ີສິ ນສູງສຸດຕ ່ ປີ              8,677    9,090    9,504    9,917    10,330    10,743    11,156    11,570    11,983    12,396  
 

ຄົນເຈຼັ ບຈະຖຼື ກເກຼັ ບຄ່າໜ້ອຍກວ່າໜ້ີສູງສຸດຕ ່ ປີ  ຫ ຼື  AGB, ເອົ າອຼັ ນທີ່ ໜ້ອຍກວ່າ. 



 

ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນ 

ຫ ຼັ ກຖານຢຼັ້ ງຢຼື ນທີ  4 

ຈໍ ານວນໄດ້ສ ່ ງໃບບິ ນທ ່ ວໄປ (AGB) 

ອີ ງຕາມ IRC §501(r) (5) CNE ນໍ າໃຊ້ວິ ທີ ການເບິ່ ງກຼັ ບຄຼື ນ (Look-Back Method ) ເພຼື່ ອຄິ ດໄລ່ເປີ ເຊຼັ ນ AGB ຂອງ
ຕ ນເອງ. % ຂອງ AGB ແມ່ນໄດ້ຄິ ດໄລ່ປະຈໍ າປີ  ແລະ ໄດ້ອີ ງຕາມທຸກຂໍ ້ ຮຽກຮ້ອງທີ່ ໄດ້ຮຼັ ບອະນຸຍາດຈາກຄ່າບໍ ລິ
ການ Medicare (Fee-for-Service) + ປະກຼັ ນໄພສຸຂະພາບເອກະຊ ນ (Private Health Insures) ທຸກອຼັ ນຕະຫ ອດໄລ
ຍະ 12 ເດຼື ອນ, ຫານໃຫ້ກຼັ ບຄ່າທຼັ ງໝ ດກ່ຽວຂ້ອງກຼັ ບຂໍ ້ ຮຽກຮ້ອງເຫ  ່ ານຼັ້ ນ. % ຂອງ AGB ຈະຖຼື ກນໍ າໃຊ້ກຼັ ບຄ່າທຼັ ງ
ໝ ດ ເພຼື່ ອກໍານ ດ AGB. 

 

ບຸກຄ ນໃດກ່ໍຕາມທີ່ ໄດ້ຮຼັ ບການກໍານ ດວ່າມີ ສິ ດໄດ້ຮຼັ ບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນພາຍໃຕ້ FAP ນີ ້ ຈະບໍ່ ຖຼື ກ
ເກຼັ ບຄ່າຫ າຍກວ່າ AGB ສໍ າລຼັ ບການບໍ ລິ ການເບິ່ ງແຍງດ ແລສຸຂະພາບທີ່ ຈໍ າເປຼັ ນທາງການແພດອຼື່ ນໆ ຫ ຼື  ສຸເສີ ນ. 

ບຸກຄ ນໃດກ່ໍຕາມທີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮຼັ ບ FAP ຈະຖຼື ກເກຼັ ບຄ່າໜ້ອຍກວ່າ AGB ຫ ຼື  ລາຄາຫ ຸ ດໃດໜ່ຶງທີ່ ມີ ໃຫ້ຢ ່ ພາຍໃຕ້ນະ
ໂຍບາຍນີ ້ ສະເໝີ. 

 

 

ມີ ຜ ນນໍ າໃຊ້ 1 ຕຸລາ 2016 
 

Butler Hospital     47% 

Memorial Hospital of Rhode Island  34% 

Kent County Memorial Hospital   32% 

Women and Infants Hospital    40% 

 




