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I. ຈດຸປະສງົ. ຈດຸປະສງົຂອງ ການຮຽກເກບັເງນິຄນົປ່ວຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ ການເກບັເງນິແມນ່ເພ່ືອຮ ັ
ບປະກນັວາ່ Care New England (CNE) ສາ້ງຄາໍແນະນາໍ ແລະ ຄວບຄມຸ ການຮຽກເກບັເງນິ ແລະ 
ການເກບັເງນິ. ນະໂຍບາຍນີມ້າພອ້ມກບັນະໂຍບາຍວາ່ດວ້ຍການຊວ່ຍເຫືຼອດາ້ນການເງນິແມນ່ມເີປ້ົາໝາຍ
ທ່ີຈະໃຫບ້ນັລໄຸດຕ້າມຄວາມຕອ້ງການຂອງກດົໝາຍຂອງລດັຖະບານກາງ, ຂອງລດັ ແລະ ຂອງທອ້ງຖິ່ນ 
ລວມທງັ ແລະ ໂດຍບ່ໍມຂີໍຈ້າໍກດັໃນຂໍ ້§501(r) ຂອງປະມວນກດົໝາຍລາຍຮບັພາຍໃນ.   

 
II. ຂອບເຂດ. ນະໂຍບາຍນີນ້າໍໃຊກ້ບັ ໂຮງໝໍ New England ທກຸແຫງ່, ເຊິ່ ງລວມເຖງິ Butler Hospital, 

Women & Infants Hospital, Kent Hospital ແລະສິ່ ງສະເພາະທ່ີກຽ່ວຂອ້ງຈາໍນວນຫລວງຫລາຍທງັໝດົ, 
ສິ່ ງທ່ີລະບຂຸາ້ງລຸມ່ ແລະ ຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໂດຍ IRS ສາໍລບັຈດຸປະສງົຂອງ IRC 501(r), ຖາ້ແຕລ່ະ 
ໂຮງໝໍສະໜອງ ການບໍລິການທ່ີມ ີຄວາມຈາໍເປັນທາງການແພດ ຫລື ການບໍລິການສກຸເສນີພາຍໃນ 
ສະຖານທ່ີ CNE ໃດໜ່ຶງ. 
 

• Butler Hospital Allied Medical Services, LLC 
• Kent Ancillary Services, LLC 
• Affinity Physicians, LLC 
• W&I Ancillary Services, LLC 
• W&I Health Care Alliance, LLC 
• ກຸມ່ການແພດ Care New England 
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III. ນະໂຍບາຍ. ມນັເປັນນະໂຍບາຍຂອງ CNE ທ່ີຈະຮບັປະກນັໃຫໄ້ດວ້າ່ ທກຸຄວາມພະຍາຍາມດາໍເນນີການ
ສ ົ່ງໃບບນິເກບັເງນິ ແລະ ການເກບັເງນິນ ັນ້ປະຕບິດັຕາມຫຼກັການມາດຕະຖານ. Care New England ປະຕິ
ບດັຕ່ໍຄນົເຈັບທກຸຄນົເທ່ົາທຽມກນັ, ໂດຍບ່ໍຄາໍນງຶເຖງິປະກນັໄພ ແລະ ຄວາມສາມາດຈາ່ຍເງນິຂອງເຂົາເຈົາ້. 

 
IV. ນຍິາມ. ຄາໍສບັທ່ີບ່ໍທນັໄດໃ້ຫຄ້າໍນຍິາມໄວຢູ້ໃ່ນນະໂຍບາຍນີແ້ມນ່ມຄີວາມໝາຍດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີຄ້:ື 

(a) ໄລຍະການຮອ້ງຂໍ: ໄລຍະເວລາທ່ີບກຸຄນົໃດໜ່ຶງອາດຈະຍື່ ນຂໍການຊວ່ຍເຫືຼອທາງດາ້ນການເງນິ. 
ເພ່ືອໃຫໄ້ດຕ້າມມາດຖານກາໍນດົໄວຢູ້ໃ່ນ IRC §501(r)(6), CNE ອະນຍຸາດໃຫບ້ກຸຄນົຕາ່ງໆສະ
ໝກັຂໍການຊວ່ຍເຫືຼອທາງດາ້ນການເງນິມເີວລາເຖງິ 240 ວນັ ນບັຈາກວນັທີບກຸຄນົນ ັນ້ໄດຮ້ບັໃບ
ແຈງ້ເກບັເງນິຫຼງັການໃຫອ້ອກໂຮງໝໍໃບທາໍອດິ.  
 

(b) ໄລຍະການແຈງ້ເຕອືນ: ໄລຍະເວລາເລ່ີມຕ ົນ້ໃນມືທີ້ 121 ນບັແຕ ່ໃບແຈງ້ການເກບັເງນິ 
ຫລງັອອກໂຮງໝໍທາໍອດິ ແລະສິນ້ສດຸໃນ ມືທີ້ 240. ບກຸຄນົຕາ່ງໆສາມາດສະໝກັຂໍການຊວ່ຍເຫືຼອ
ທາງດາ້ນການເງນິໃນລະຫວາ່ງເວລານີໄ້ດ.້ ສາໍລບັຄນົເຈັບທ່ີມປີະກນັໄພ ຫືຼ ມປີະກນັໄພບ່ໍເຕັມ, 
ໃບແຈງ້ເກບັເງນິຫຼງັການໃຫອ້ອກໂຮງໝໍໃບທາໍອດິຈະໝາຍເຖງິການເລ່ີມຕ ົນ້ໄລຍະການແຈງ້ການ 
120 ວນັ ເຊິ່ ງອາດຈະບ່ໍມກີານລິເລ່ີມດາໍເນນີການເກບັເງນິພິເສດນາໍຄນົເຈັບ (“ໄລຍະການແຈງ້ 
120 ວນັ”). 

 

V. ຂ ັນ້ຕອນລະບຽບການ. ສາໍລບັບນັຊທ່ີີກາໍນດົເປັນ “ຈາ່ຍດວ້ຍຕນົເອງ” ແລະຫລືບນັຊທ່ີີຍອດເຫືຼອຫລງັຈາກ 
ການປະກນັໄພຫລກັ, ຈະປະຕບິດັການດາໍເນນີການຕ່ໍໄປນີ.້  
 
1. ການຮຽກເກບັເງນິພາຍໃນ ແລະ ການພະຍາຍາມເກບັເງນິ ລວມເຖງິ: 
 

a. ຕ ໍາ່ສດຸແມນ່ມໃີບແຈງ້ສາມ (3) ໃບ (ຫືຼ ແຈງ້ການຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຄນົເຈບັອນັທ່ີທຽບ
ເທ່ົາ) ຫຼງັຈາກໄດຮ້ບັການບໍລິການ ຖາ້ມທ່ີີຢູຖ່ກືຕອ້ງຢູໃ່ນແຟ້ມແລວ້. 

b. ຈະມຄີວາມພະຍາມໃນການເກບັເງນິພາຍໃນ ເພ່ືອແກໄ້ຂຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຄນົເຈບັທ່ີ
ຍງັຄາ້ງ. ອນັນີອ້າດຈະເປັນໃນຮບູແບບຂອງໜງັສເືກບັເງນິ, ແຈງ້ການທຽບເທ່ົາ ແລະ/ຫືຼ 
ການໂທຫາຄນົເຈບັ/ຜູຄ້ ໍາ້ປະກນັເປັນການສວ່ນຕວົ. 

c. ຖາ້ການຈດັແຈງເລື່ ອງການຊາໍລະແມນ່ໄດຈ້ດັແຈງກບັຄນົເຈບັ/ຜູຄ້ ໍາ້ປະກນັແລວ້ ການເກບັ
ເງນິຢູໃ່ນບນັຊຖີກືງດົໄປ ໃນຂະນະທ່ີຄນົເຈບັ/ຜູຮ້ບັປະກນັຕ່ໍວາ່ກບັແຜນປະກນັ. 

d. ສາໍລບັອເີມວຕອບຄນືທງັໝດົ, ແມນ່ໄດມ້ຄີວາມພະຍາຍາມຊອກຫາທ່ີຢູທ່ີ່ຖກືຕອ້ງ ແລະ 
ການຕດິຕ່ໍໄປມາແມນ່ໄດຖ້ກືສ ົ່ງໄປຫາທ່ີຢູນ່ ັນ້. ຖາ້ບ່ໍສາມາດຊອກຫາທ່ີຢູທ່ີ່ຖກືຕອ້ງໄດ,້ ອາດ
ຈະມກີານໂທຫາໂດຍທາງໂທລະສບັ. 
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e. ຍອດເຫືຼອບນັຊທ່ີີບ່ໍໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂແມນ່ອາດຈະຖກືສ ົ່ງຕ່ໍໄປໃຫໜ້ວ່ຍງານເກບັເງນິ
ພາຍນອກທ່ີເຮັດວຽກໃນນາມຂອງ CNE ຫຼງັຈາກຜາ່ນໄປ 120 ວນັນບັຈາກໃບແຈງ້ເກບັເງນິ
ຫຼງັການໃຫອ້ອກໂຮງໝໍໃບທາໍອດິ ແລະ ຄນົເຈບັໄດຮ້ບັແຈງ້ການເປັນລາຍລກັອກັສອນກອ່ນ 
30 ວນັ ແລະ ໄດຮ້ບັສາໍເນົາໃບສງັລວມເປັນພາສາເຂ້ົາໃຈງາ່ຍ (PLS). ແຈງ້ການເປັນລາຍ
ລກັອກັສອນຈະບອກໃຫຮູ້ວ້າ່ ແຜນການຂອງ CNE ຮບັຜິດຊອບດາໍເນນີການອນັໃດແດ.່ 

f. ກອ່ນເລີ່ ມຕ ົນ້ພະຍາຍາມເກບັເງແິບບພິເສດໃດໜ່ຶງ, ຄນົເຈບັ ຫືຼ ບກຸຄນົຮບັຜິດຊອບທາງການ
ເງນິຈະໄດຮ້ບັການຈດັໃຫຢ້າ່ງໜອ້ຍ 120 ວນັນບັຈາກໃບແຈງ້ເກບັເງນິຫຼງັການໃຫອ້ອກໂຮງ
ໝໍໃບທາໍອດິ ແລະ ຄນົເຈບັໄດຮ້ບັແຈງ້ການເປັນລາຍລກັອກັສອນກອ່ນ 30 ວນັ ແລະ ໄດ້
ຮບັສາໍເນົາໃບສງັລວມເປັນພາສາເຂ້ົາໃຈງາ່ຍ (PLS). ແຈງ້ການເປັນລາຍລກັອກັສອນຈະ
ບອກໃຫຮູ້ວ້າ່ ແຜນການຂອງ CNE ຮບັຜິດຊອບດາໍເນນີການອນັໃດແດ.່  

g. ຍອດເຫືຼອບນັຊທ່ີີບ່ໍໄດແ້ກໄ້ຂບນັຫາຢາ່ງຖກືຕອ້ງອາດຈະຖກືນາໍສ ົ່ງເຖງິ ສາໍນກັງານ 
ການເກບັເງນິພາຍນອກ ທ່ີເຮັດວຽກຕາງໜາ້ CNE ຫາກຄນົປ່ວຍບ່ໍເຮັດຕາມ 
ການຊວ່ຍເຫືຼອດາ້ນການເງນິ. ນີຈ້ະນາໍໃຊກ້ບັ ຄນົປ່ວຍທກຸຄນົຢາ່ງເທ່ົາທຽມກນັ 
ໂດຍບ່ໍຄາໍນງຶເຖງິ ການຄຸມ້ຄອງປະກນັໄພ ແລະ ຈາໍນວນເງນິໂດລາ. ນີລ້ວມເຖງິ 
ການຂໍສະໝກັ Healthsource Rhode Island ຫລື CNE Charity Care ເມ ື່ອກຽ່ວຂອ້ງ. 

 

2. ການຊວ່ຍເຫືຼອດາ້ນການເງນິ: ຖາ້ຄນົປ່ວຍບ່ໍສາມາດຊາໍລະຄາ່ບນິຂອງເຂົາເຈົາ້ສາໍລບັເຫດຜນົໃດນຶ່ ງ, 
ນະໂຍບາຍ ການຊວ່ຍເຫືຼອດາ້ນການເງນິ CNE (FAP), ການສງັລວມເປັນພາສາແບບທົ່ວໄປ (PLS), 

ຟອມຄາໍຮອ້ງ ແລະເອກະສານທ່ີຈາໍເປັນມໃີຫເ້ວັບໄຊທຂ໌ອງ CNE: www.carenewengland.org. 

ນອກຈາກນ ັນ້, ແຕລ່ະບກຸຄນົອາດຮອ້ງຂໍເອກະສານຕາ່ງໆທ່ີບ່ໍຕອ້ງເສຍຄາ່ໃດໆໂດຍຜາ່ນໄປສະນ,ີ 
ໂດຍການໂທຫາ (401) 921-7200, ຫລື ມາດວ້ຍຕນົເອງທ່ີໂຮງໝໍ CNE: 

 Butler Hospital: 345 Blackstone Boulevard, Providence RI 02906 
• ຫອ້ງການໃຫບໍ້ລິການເງນິຊວ່ຍເຫືຼອຄນົປ່ວຍ (Patient Financial 

Services Office), Sawyer Building, 1st  
• ຊ ົ່ວໂມງເຮັດວຽກຫອ້ງການ: ວນັຈນັ-ວນັສກຸ 8:00ໂມງເຊ້ົາ – 

4:30ໂມງແລງ  
• ໂທລະສບັ: (401) 455-6240 

 Kent Hospital: 455 Tollgate Road, Warwick, RI 02886 
• ຫອ້ງການທລຸະກດິຊ ັນ້ສອງ (Business Office, 2nd Floor) 

• ຊ ົ່ວໂມງເຮັດວຽກ: ຈນັເຖງິສກຸ 8:00 ໂມງເຊ້ົາ – 4:30 ໂມງແລງ  
• ໂທລະສບັ: (401)921-7200 

 Women & Infants Hospital: 101 Dudley Street, Providence RI 02905 
• ຫອ້ງການທລຸະກດິຊ ັນ້ນຶ່ ງ (Business Office, 1st Floor) 

• ຊ ົ່ວໂມງເຮັດວຽກ: ຈນັເຖງິສກຸ 8:00 ໂມງເຊ້ົາ – 4:30 ໂມງແລງ  
• ໂທລະສບັ: (401)921-7200 

http://www.carenewengland.org/
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 ການຊວ່ຍເຫືຼອດາ້ນການເງນິແມນ່ອາດຈະເຂ້ົາຫາໄດດ້ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້ 
• ຄນົເຈບັ ຫືຼ ຜູຕ້າງໜາ້ຂອງເຂົາເຈົາ້ອາດຈະຂໍການຊວ່ຍເຫືຼອທາງດາ້ນ

ການເງນິ 
• ພະນກັງານ CNE ອາດຈະສ ົ່ງຕ່ໍຄນົເຈບັ ຫືຼ ຜູຕ້າງໜາ້ຂອງເຂົາເຈົາ້ 
• ແພດສ ົ່ງຕ່ໍອາດຈະສ ົ່ງຕ່ໍຄນົເຈບັ ຫືຼ ຜູຕ້າງໜາ້ຂອງເຂົາເຈົາ້ 

 ນອກນ ັນ້ CNE ຈະເຜີຍແພ ່FAP ແລະ PLS ນີໃ້ນສິ່ ງສະເພາະທ່ີເຮົາໃຫບໍ້ລິການ. 

• ຄນົເຈບັທ່ີບ່ໍມປີະກນັໄພຈະໄດຮ້ບັແຈງ້ເລື່ ອງການຊວ່ຍເຫືຼອດາ້ນການເງນິໃນເວລາອອກໂຮງໝໍ. 
ຄນົເຈບັທກຸຄນົທ່ີມປີະກນັໄພ ພອ້ມທງັບ່ໍມປີະກນັໄພຈະໄດຮ້ບັແຈງ້ເລື່ ອງການຊວ່ຍເຫືຼອທາງດາ້ນ
ການເງນິຜາ່ນຂະບວນການດາໍເນນີໃບແຈງ້ສ ົ່ງໃບເກບັເງນິຄນົເຈບັເປັນເວລາ 120 ຫຼງັຈາກໃບ
ແຈງ້ເກບັເງນິຫຼງັການໃຫອ້ອກໂຮງໝໍໃບທາໍອດິສາໍລບັການເບິ່ ງແຍງດແູລ (“ໄລຍະການແຈງ້”). 

• ຄນົປ່ວຍອາດຂໍສະໝກັຮບັ ການຊວ່ຍເຫືຼອດາ້ນການເງນິເປັນເວລາສງູເຖງິ ມືທີ້ 240 
ຫລງັການສະໜອງ ໃບແຈງ້ບນິຫລງັການ ອອກໂຮງໝໍທາໍອດິ ສາໍລບັການດແູລ 
(“ໄລຍະການຮອ້ງຂໍ”).  

• ຖາ້ໄດສ້ ົ່ງໃບຄາໍຮອ້ງ FAP ທ່ີປະກອບຄບົຖວ້ນນ ັນ້ໄປໃນລະຫວາ່ງໄລຍະການສະໝກັ, ການດາໍ
ເນນີການຕ່ໍໄປນີຈ້ະຖກືດາໍເນນີໂດຍ CNE: 

• ECA ຄດັກບັຄນົປ່ວຍຈະຖກືໂຈະ; 
• ການຕດັສນິໃຈດາ້ນການມຄີນຸສມົບດັຈະດາໍເນນີ ແລະຖກືບນັທຶກເປັນເອກະສານຕາມເວລາ; 
• CNE ຈະແຈງ້ເຕອືນ ຄນົປ່ວຍເປັນໜງັສ ືກຽ່ວກບັ ການຕດັສນິໃຈ ແລະ ພ້ືນຖານສາໍລບັ 

ການຕດັສນິໃຈ; 
• ຈະໄດຮ້ບັໃບແຈງ້ບນິທ່ີປບັປງຸໃໝ ່ເຊິ່ ງຈະບ ົ່ງບອກ ຈາໍນວນເງນິທ່ີເປັນໜ້ີໂດຍ 

ຄນົປ່ວຍທ່ີມສີດິ FAP (ຖາ້ມ)ີ, ວທີິທ່ີຈາໍນວນເງນິດ ັງ່ກາ່ວຖກືຕດັສນິ ແລະ ເປີເຊັນ AGB 
ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ. 

• ຈາໍນວນເງນິທ່ີຈາ່ຍເກນີຈາໍນວນທ່ີເປັນໜ້ີໂດຍ ຄນົປ່ວຍທ່ີມສີດີ FAP 
ຈະຖກືຈາ່ຍເງນິຄນືອງີຕາມນ ັນ້ (ຖາ້ມ)ີ; ແລະ 

• ພາກສວ່ນທີສາມຈະໃຊມ້າດຕະການທ່ີມເີຫດຜນົທ່ີມຢີູທ່ງັໝດົເພ່ືອປ່ຽນມາດຕະການຂອງ 
ECA ຕ່ໍກບັຄນົປ່ວຍ ເພ່ືອເກບັໜ້ີສນິ ເຊ່ັນ ການເຮັດໃຫຄ້າໍຕດັສນິນ ັນ້ມຜີນົ ຫລື 
ການເພ່ີມຄາ່ປບັໃໝ ຫລື ການຍດຶຊບັ.  

 

ຖາ້ໄດຮ້ບັ ຄາໍຮອ້ງ FAP ບ່ໍສມົບນູ, CNE ຈະໃຫກ້ານແຈງ້ການເປັນລາຍລກັອກັສອນແກບ່ກຸຄນົກຽ່ວຂອ້ງ 
ເຊິ່ ງຈະອະທິບາຍຂໍມ້ນູແລະເອກະສານເພ້ີມຕື່ ມທ່ີຈາໍເປັນໃນການເຮັດການຕດັສນິໃຈສາໍລບັການມສີດິ 
FAP, ການສງັລວມພາສາທ່ີໃຊທ້ ົ່ວໄປ (PLS), ແລະອະນຍຸາດແຕລ່ະຄນົມ ີເວລາ 30 ວນັໃນການ 
ໃຫຂ້ໍມ້ນູ. ນອກນ ັນ້ CNE ຈະໂຈະທກຸໆລາຍການຂອງ ECA ເພ່ືອຮບັການຊາໍລະສາໍລບັການດແູລ 
ໃນຊວ່ງເວລານີ.້ ແຕລ່ະຄນົຈະໄດຮ້ບັເບໂີທລະສບັເພ່ືອໂທຫາ ກຽ່ວກບັທກຸຄາໍຖາມພວົພນັກບັ 
ຂໍມ້ນູເພ່ີມເຕມີ ຫລື ເອກະສານທ່ີຈາໍເປັນ.  
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• ພນົລະເມອືງບ່ໍມປີະກນັໄພ: 
ຄນົເຈບັທກຸຄນົທ່ີບ່ໍມປີະກນັໄພກໍ່ອາດຈະປະກອບຂ ັນ້ຕອນການສະໝກັ FAP ໃຫສ້າໍເລັດໄດ.້ 
ເຂົາເຈົາ້ອາດຈະປຶກສາຫາລືຄນຸວດຸທິຂອງເຂົາເຈົາ້ສາໍລບັໂຄງການອື່ ນ ທ່ີອາດຈະຄຸມ້ຄອງເຂົາເຈົາ້
ໃນເລ່ືອງການເບິ່ ງແຍງດແູລສຂຸະພາບຂອງເຂົາເຈົາ້ເປັນບາງສວ່ນ ຫືຼ ທງັໝດົ. ທ່ີປຶກສາທາງດາ້ນ
ການເງນິ ແລະ ຜູຕ້າງໜາ້ຝາ່ຍບໍລິການດາ້ນການເງນິຄນົເຈບັພອ້ມໃຫກ້ານຊວ່ຍເຫືຼອຄນົເຈບັ. 
ຄນົເຈບັຈະໄດຮ້ບັໃບບນິພຽງແຕໜ່ອ້ຍກວາ່ຈາໍນວນໄດສ້ ົ່ງໃບບນິທ ົ່ວໄປ (AGB) ຫືຼ ເກບັໃນລາ
ຄາຫຸຼດຂອງ FAP ແລະ ການຫຸຼດລາຄາຈາ່ຍດວ້ຍຕວົເອງຕາມທ່ີອະທິບາຍໄວຢູ້ໃ່ນ FAP.  

 
• ພນົລະເມອືງມປີະກນັໄພ: 

ຄນົປ່ວຍທ່ີມປີະກນັໄພແລະກາໍລງັຊອກຫາ ການບໍລິການການແພດທ່ີຈາໍເປັນ ເຊິ່ ງບ່ໍນອນໃນ 
ຜນົປະໂຫຍດພາຍໃຕ ້ແຜນປະກນັໄພຂອງເຂົາເຈົາ້ ແມນ່ສດິສາໍລບັ ການຫລດຸລາຄາ ຫລື 
ອາດຍື່ ນ ຄາໍຮອ້ງ ການຊວ່ຍເຫືຼອດາ້ນການເງນິ. ການຫລດຸລາຄານີ ້ຈະໄດຮ້ບັພຽງແຕເ່ມ ື່ອ 
ການບໍລິການ ຖກືຈາ່ຍເຕັມໃນເວລາທ່ີເຂ້ົາມາໃຊບໍ້ລິການ. ຈະບ່ໍມກີານຍກົເວັນ້ສາໍລບັສວ່ນຫລດຸ 
ໃນເວລາ ການຮຽກເກບັເງນິ. ການບໍລິການ IVF ແມນ່ການຍກົເວັນ້ຕ່ໍກບັ ນະໂຍບາຍນີ ້
ແລະບນັດາ ຄນົປ່ວຍສາມາດໄດຮ້ບັ ການຫລດຸລາຄາ ຫາກຜນົປະໂຫຍດບ່ໍໄດນ້ອນຢູພ່າຍໃຕ ້
ນະໂຍບາຍ ປະກນັໄພຂອງຄນົປ່ວຍ. ການຫລດຸເວລາທ່ີນາໍໃຊຈ້ະແມນ່ຫລດຸ 44% 

ຂອງຄາ່ບໍລິການໃຊຈ້າ່ຍທງັໝດົ.  
3. ການມຄີນຸສມົບດັຄບົຖວ້ນຂອງໜ້ີເສຍ: ຍອດເຫືຼອບນັຊທ່ີີບ່ໍໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂແມນ່ອາດຈະຖກືສ ົ່ງຕ່ໍໄປ

ໃຫໜ້ວ່ຍງານເກບັເງນິພາຍນອກທ່ີເຮັດວຽກໃນນາມຂອງ CNE ຫຼງັຈາກຜາ່ນໄປ 120 ວນັນບັຈາກໃບ
ແຈງ້ເກບັເງນິຫຼງັການໃຫອ້ອກໂຮງໝໍໃບທາໍອດິ ແລະ ຄນົເຈບັໄດຮ້ບັແຈງ້ການເປັນລາຍລກັອກັສອນ
ກອ່ນ 30 ວນັ ແລະ ໄດຮ້ບັສາໍເນົາໃບສງັລວມເປັນພາສາເຂ້ົາໃຈງາ່ຍ (PLS). ແຈງ້ການເປັນລາຍລກັ
ອກັສອນຈະບອກໃຫຮູ້ວ້າ່ ແຜນການຂອງ CNE ຮບັຜິດຊອບດາໍເນນີການອນັໃດແດ.່ 

 
ຈາໍນວນເງນິເຫ່ົຼານີໄ້ດເ້ຮັດໃຫກ້ານດາໍເນນີການເກບັເງນິປກົກະຕໝິດົໄປຕາມທ່ີກາ່ວໄວຢູ້ລຸ່ມ່ນີຄ້:ື 

• ໃບແຈງ້ (3) ໃບແມນ່ໄດສ້ ົ່ງໄປໃຫກ້ບັຜູຄ້ ໍາ້ປະກນັ 
• ໄດມ້ຄີວາມພະຍາມໃນການເກບັເງນິພາຍໃນແລວ້ ເພ່ືອແກໄ້ຂຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງ

ຄນົເຈບັທ່ີຍງັຄາ້ງ. ອນັນີອ້າດຈະເປັນໃນຮບູແບບຂອງໜງັສເືກບັເງນິ, ແຈງ້ການ
ທຽບເທ່ົາ ແລະ/ຫືຼ ການໂທຫາຄນົເຈບັ/ຜູຄ້ ໍາ້ປະກນັເປັນການສວ່ນຕວົ. 

• ການຜິດສນັຍາແຜນການຊາໍລະ.  
• ຄນົເຈບັບ່ໍເຮັດຕາມນະໂຍບາຍວາ່ດວ້ຍການຊວ່ຍເຫືຼອດາ້ນການເງນິ. ນີລ້ວມເຖງິ 

ການຂໍສະໝກັ Healthsource Rhode Island ຫລື CNE Charity Care ເມ ື່ອກຽ່ວຂອ້ງ. 
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CNE ຈະແຈງ້ການໃຫແ້ກຄ່ນົເຈບັເປັນລາຍລກັອກັສອນຢາ່ງໜອ້ຍ 30 ວນັກອ່ນເຂ້ົາຮວ່ມໃນ 
ECA ໃດໜ່ຶງ. ແຈງ້ການເປັນລາຍລກັອກັສອນ 30 ວນັຈະບອກວາ່ ແຜນ ECAs CNE ອນັໃດຢູ່
ໃນການດາໍເນນີການຫຼງັຈາກ 30 ວນັ ໃນກລໍະນບ່ໍີມກີານຊາໍລະ ແລະ ຈະເອົາສາໍເນົາຂອງໃບສງັ
ລວມເປັນພາສາເຂ້ົາໃຈງາ່ຍ (PLS) ເຂ້ົາໄວນ້າໍ.  

 
  ກດິຈະກາໍການເກບັເງນິທ່ີໄດຮ້ບັອະນມຸດັ (ຂອງ ECA): 

• ຍດຶເອົາຊບັສນິຂອງບກຸຄນົໃຊໜ້ີ້; 
• ອາຍດັ ຫລື ຍດຶ ບນັຊທີະນາຄານຂອງບກຸຄນົ ຫລຶ ຊບັສນິສວ່ນຕວົອື່ ນ; 
• ເລີ່ ມຕ ົນ້ການດາໍເນນີທາງແພງ່ຕ່ໍກບັບກຸຄນົ; 
• ອາຍດັເງນິຄາ່ຈາ້ງຂອງບກຸຄນົ. 

 
ກດິຈະກາໍການເກບັເງນິທ່ີຫວງຫາ້ມ (ຂອງ ECA): 

• ການຂາຍໜ້ີສນິຂອງບກຸຄນົໃຫກ້ບັຝາ່ຍອື່ ນ; 
• ການລາຍງານຂໍມ້ນູທ່ີເປັນຜນົເສຍກຽ່ວກບັບກຸຄນົກບັ ສາໍນກັງານ ການລາຍງານ 

ສນິເຊື່ ອຜູຊ້ມົໃຊ ້ຫລື ກມົສນິເຊື່ ອ; 
• ເລື່ ອນກາໍນດົອອກໄປ, ປະຕເິສດ ຫລື ຮຽກຮອ້ງການຊາໍລະກອ່ນສະໜອງ 

ການດແູລທ່ີຈາໍເປັນທາງການແພດ ເພາະວາ່ ບກຸຄນົນ ັນ້ບ່ໍໄດຊ້າໍລະ 
ສາໍລບັການດແູລທ່ີຜາ່ນມາ; 

• ຍດຶຈາໍນອງ ອງັສງັຫາລິມມະຊບັຂອງບກຸຄນົ; 
• ກໃໍຫມ້ກີານຈບັກມຸບກຸຄນົ; 
• ກໃໍຫບ້ກຸຄນົໄດຮ້ບັຄາໍສ ັງ່ການຍດຶຊບັສນິຈາກສານ. 

 
ໜວ່ຍງານເກບັເງນິທກຸໜວ່ຍງານທ່ີລະບບົນາໍໃຊຈ້ະມບີດົແນະນາໍເປັນລາຍລກັອກັສອນ ເຊິ່ ງລະບຸ
ລະດບັຄວາມພະຍາຍາມໃນການເກບັເງນິຕາມທ່ີ CNE ໃຫສ້ດິອະນຍຸາດ. ນອກຈາກນ ັນ້, 
ສາໍນກັງານການເກບັເງນິທງັໝດົຈະປະຕບິດັຕາມຂ ັນ້ຕອນລະບຽບການການເກບັເງນິອນັດຽວກນັ 
ສາໍລບັຄນົປ່ວຍທງັໝດົໂດຍບ່ໍນງຶເຖງິ ການຄຸມ້ຄອງປະກນັໄພ ສາໍລບັຈາໍນວນເງນິຄກືນັ.  

ອະນມຸດັແລວ້ [5/3/18] 

ດດັແກແ້ລວ້ [10/22/18, 11/20/18] 


