
 

 
 

ຫົວຂ ໍ້ : ການຮຽກເກັບເງິ ນ ແລະ ຄ ເລັກຊັນ 

 

ນະໂຍບາຍ: Select Specialty Hospital - Nashville ອອກໃບບິ ນຄ່າຄົນເຈັບ ແລະ 
ຜູໍ້ ຊ າລະເງິ ນບຸກຄົນທີ ສາມທີ່ ກ່ຽວຂໍ້ ອງຫ ັ ງຈາກໃຫໍ້ ການບ ລິ ການດູແລສຸຂະພາບແລໍ້ ວ. 

ນະໂຍບາຍນີ ໍ້ ໃຫໍ້ ຄ າແນະນ າທີ່ ຊັດເຈນ ແລະ ສອດຄ່ອງສ າລັບການດ າເນີ ນການຮຽກເກັບເງິ ນ 

ແລະ ການເກັບລວບລວມໃນລັກສະນະທີ່ ສ່ົງເສີ ມການປະຕິບັດຕາມ, ຄວາມພ ໃຈຂອງຄົນເຈັບ 

ແລະ ປະສິ ດທິ ພາບ. Select Specialty Hospital - Nashville ຈະໃຊໍ້ ໃບບິ ນແຈໍ້ ງໜີໍ້ , 

ຈົດໝາຍໂຕໍ້ ຕອບເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ໂທລະສັບ ຈະພະຍາຍາມຈະພະຍາຍາມຢ່າງ 
ພາກພຽນ ເພ ່ ອແຈໍ້ ງໃຫໍ້ ຄົນເຈັບກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງດໍ້ ານການເງິ ນຂອງເຂົ າເຈົ ໍ້ າ 
ແລະ ທາງເລ ອກ ການຊ່ວຍເຫ  ອທາງດໍ້ ານການເງິ ນທີ່ ມີ ຢູ່, ເຊັ່ ນດຽວກັນກັບການຕິດຕາມ 
ຄົນເຈັບກ່ຽວກັບບັນຊີ  ທີ່ ຍັງຄໍ້ າງຄາ. ນອກຈາກນັໍ້ ນ, ນະໂຍບາຍນີ ໍ້ ຕໍ້ ອງການ Select Specialty 

Hospital - Nashville ເພ ່ ອເຮັດໃຫໍ້ ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ ສົມເຫດສົມຜົນເພ ່ ອກ ານົດການມີ ສິ ດ 
ໄດໍ້ ຮັບຂອງຄົນເຈັບສ າລັບການຊ່ວຍເຫ  ອທາງດໍ້ ານການເງິ ນພາຍໃຕໍ້  Select Specialty 

Hospital - ນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫ  ອທາງດໍ້ ານການເງິ ນຂອງ Nashville 

ກ່ອນທີ່ ຈະມີ ສ່ວນຮ່ວມໃນການປະຕິບັດການເກັບເງິ ນພິເສດເພ ່ ອຮັບການຈ່າຍເງິ ນ. 

 

ຈຸດປະສົງ: ເພ ່ ອສໍ້ າງຕັໍ້ ງນະໂຍບາຍການເອີ ໍ້ ນເກັບເງິ ນ ແລະ ການເກັບເງິ ນທີ່ ສອດຄ່ອງກັບມາດຕາ 501(r) 

ຂອງລະຫັດລາຍຮັບພາຍໃນ ແລະ ລະບຽບການທີ່ ປະກາດໃຊໍ້ . ນະໂຍບາຍນີ ໍ້ ໄດໍ້ ຮັບການຮັບຮອງ
ເອົ າໂດຍຄະນະບ ລິ ຫານໃນ (ໃສ່ວັນທີ່ ) ແລະ ມີ ການທົບທວນຄ ນໃນທຸກໆສອງປີ ຫ ັ ງຈາກນັໍ້ ນ. 

 
 

ຄ ານິ ຍາມ: ຂ ໍ້ ກ ານົດຕ ່ ໄປນີ ໍ້ ແມ່ນໝາຍເຖິງການຕີຄວາມໝາຍດ່ັງຕ ່ ໄປນີ ໍ້ ພາຍໃນນະໂຍບາຍນີ ໍ້ : 

 

A. ການປະຕິບັດການເກັບເງິ ນພິເສດ (ECAs) – ບັນຊີ ລາຍການຂອງກິດຈະກ າການເກັບລວບລວມ, 

ຕາມທີ່ ກ ານົດໂດຍ IRS ແລະ ຄັງເງິ ນ, ເຊິ່ ງອົງການຈັດຕັໍ້ ງການດູແລສຸຂະພາບອາດຈະປະ 
ຕິບັດຕ ່ ບຸກຄົນ ທີ່ ຈະໄດໍ້ ຮັບການຈ່າຍເງິ ນສ າລັບການດູແລພຽງແຕ່ ຫ ັ ງຈາກ ຄວາມພະຍາຍາ 
ມທີ່ ສົມເຫດສົມຜົນ ໄດໍ້ ຖ ກສໍ້ າງຂ ໍ້ ນເພ ່ ອກ ານົດວ່າບຸກຄົນນັໍ້ ນມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບການຊ່ວຍເຫ  ອທາງ 
ດໍ້ ານການເງິ ນ ຫ   ບ ່ . ການກະທ າເຫ ົ່ ານີ ໍ້ ລວມມີ ການລາຍງານຂ ໍ້ ມູນທີ່ ບ ່ ດີ ຕ ່ ອົງກອນສິ ນເຊ ່ ອ/ 
ອົງກອນລາຍງານພໍ້ ອມກັບການກະທ າທາງກົດໝາຍ/ການພິຈາລະນາຄະດີ . 

 

B. ນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫ  ອທາງດໍ້ ານການເງິ ນ (FAP) – ນະໂຍບາຍແຍກຕ່າງຫາກທີ່ ອະທິ ບາຍເຖິງ 
ໂຄງການການຊ່ວຍເຫ  ອທາງດໍ້ ານການເງິ ນຂອງ Select Specialty Hospital – Nashvilleລວມທັງເງ ່ ອນ 
ໄຂທີ່ ຄົນເຈັບຕໍ້ ອງຕອບສະໜອງໄດໍ້ ເພ ່ ອໃຫໍ້ ມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບການຊ່ວຍເຫ  ອທາງດໍ້ ານການເງິ ນ 

ລວມທັງຂະບວນການທີ່ ບຸກຄົນສາມາດຂ ຄວາມຊ່ວຍເຫ  ອໄດໍ້ . 

 

C. ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ ສົມເຫດສົມຜົນ – ການດ າເນີ ນການບາງຢ່າງທີ່ ອົງກອນການດູແລສຸຂະ 
ພາບຈະຕໍ້ ອງດ າເນີ ນການເພ ່ ອກ ານົດວ່າບຸກຄົນໃດໜ ່ ງມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບການຊ່ວຍເຫ  ອທາງດໍ້ ານການເງິ ນ
ພາຍໃຕໍ້ ນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫ  ອທາງດໍ້ ານການເງິ ນ ຫ   ບ ່ . ໂດຍທ່ົວໄປແລໍ້ ວ, ຄວາມພະຍາຍາມ 
ທີ່ ສົມເຫດສົມຜົນອາດຈະລວມເຖິງການພິຈາລະນາໂດຍສັນນິ ຖານວ່າມີ ຄຸນສົມບັດເໝາະສົມສ າລັບ
ຄວາມຊ່ວຍເຫ  ອທັງໝົດ ຫ   ບາງສ່ວນເຊັ່ ນດຽວກັນກັບການໃຫໍ້ ບຸກຄົນທີ່ ມີ  ແຈໍ້ ງການລາຍລັກອັກສ 
ອນກ່ຽວກັບ FAP ແລະ ຂັໍ້ ນຕອນການສະໝັກ. 

 



 

D. ວັນທຸລະກິດ – ມ ໍ້ ໃດກ ໄດໍ້ ທີ່ ເປັນວັນຈັນເຖິງວັນສຸກ, ຍົກເວັໍ້ ນວັນພັກແຫ່ງຊາດ. ນີ ໍ້ ບ ່ ລວມທໍ້ າຍອາທິ ດ 

ແລະ ວັນພັກແຫ່ງຊາດ. 

 

E. ວັນປະຕິທິ ນ – ມ ໍ້ ໃດກ ໄດໍ້ ຂອງອາທິ ດ, ລວມທັງທໍ້ າຍອາທິ ດ ແລະ ວັນພັກ. ໃຫໍ້ ສັງເກດວ່າທຸກໆວັນທຸລະ 
ກິດແມ່ນລວມເຂົ ໍ້ າເປັນວັນປະຕິທິ ນ. 

 

ຂັໍ້ ນຕອນຫ ັ ກ: 

 

I. ໃບບິ ນເກັບເງິ ນປະກັນໄພ 

 

A. ສ າລັບຄົນເຈັບທີ່ ມີ ປະກັນໄພ, Select Specialty Hospital - Nashvilleຈະອອກໃບບິ ນຄ່າບ  
ລິ ການບຸກຄົນທີ ສາມທີ່ ກ່ຽວຂໍ້ ອງ (ອີ ງຕາມຂ ໍ້ ມູນທີ່ ສະໜອງໂດຍຄົນເຈັບ ຫ   ການກວດສອບ) 

ໃນລັກສະນະທັນເວລາ. 
 

B. ຖໍ້ າການຮຽກຮໍ້ ອງຖ ກປະຕິເສດຫ  ບ ່ ດ າເນີ ນການໂດຍຜູໍ້ ຊ າລະເງິ ນເນ ່ ອງຈາກຄວາມຜິດພາດໂດຍ, 

Select Specialty Hospital - Nashville ຫ   ຜູໍ້ ໃຫໍ້ ບລິ ການເກັບເງິ ນທີ່ ໄດໍ້ ຮັບອະນຸຍາດ, 

ຄົນເຈັບຈະບ ່ ຖ ກເອີ ໍ້ ນເກັບເງິ ນສ າລັບຈ ານວນທີ່ ເກີນກວ່າທີ່ ຄົນເຈັບຈະຕິດໜີໍ້ . 

ຜູໍ້ ຈ່າຍເງິ ນໄດໍ້ ຈ່າຍຄ່າຮຽກຮໍ້ ອງທົດແທນ. 

 

C. ຖໍ້ າການຮຽກຮໍ້ ອງຖ ກປະຕິເສດ ຫ   ບ ່ ໄດໍ້ ດ າເນີ ນການໂດຍຜູໍ້ ຈ່າຍເງິ ນເນ ່ ອງຈາກປັດໃຈທີ່ ຢູ່ນ 
ອກການຄວບຄຸມຂອງອົງກອນຂອງພວກເຮົ າ, ພະນັກງານຈະຕິດຕາມຜົນກັບຜູໍ້ ລະເງິ ນ ແລະ 
ຄົນເຈັບຕາມຄວາມເໝາະສົມເພ ່ ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການແກໍ້ ໄຂການຮຽກຮໍ້ ອງ. 

ຖໍ້ າການແກໍ້ ໄຂບ ່ ເກີດຂ ໍ້ ນຫ ັ ງຈາກຄວາມພະຍາຍາມຕິດຕາມຢ່າງລະມັດລະວັງ, Select Specialty 

Hospital - Nashville ອາດຈະເອີ ໍ້ ນເກັບຄ່າຄົນເຈັບ ຫ   ດ າເນີ ນການອ ່ ນໆທີ່ ສອດຄ່ອງກັບກົດລະບຽບ 

ແລະ ມາດຕະຖານອຸດສາຫະກ າໃນປະຈຸບັນ. 

 

II. ໃບບິ ນຄ່າຄົນເຈັບ 

 

A. ຄົນເຈັບທີ່ ບ ່ ມີ ປະກັນໄພຈະຖ ກຮຽກເກັບເງິ ນໂດຍກົງ ແລະ ທັນເວລາ ແລະ ພວກເຂົ າຈະໄດໍ້ ຮັບ 
ໃບແຈໍ້ ງຍອດເປັນສ່ວນໜ ່ ງຂອງຂະບວນການເອີ ໍ້ ນເກັບເງິ ນຕາມປົກກະຕິຂອງອົງກອນ. 

 

B. ຄົນເຈັບທີ່ ບ ່ ມີ ປະກັນໄພທີ່ ບ ່ ມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບການຊ່ວຍເຫ  ອທາງດໍ້ ານການເງິ ນພາຍໃຕໍ້ ນະໂຍບາຍກ
ານຊ່ວຍເຫ  ອທາງດໍ້ ານການເງິ ນອາດຈະມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບການປັບຄ່າໃຊໍ້ ຈ່າຍດໍ້ ວຍຕົນເອງ. 

ການປັບຄ່າດໍ້ ວຍຕົນເອງໃດໆກ ຕາມທີ່ ນ າໃຊໍ້ ຈະຖ ກຍົກເລີ ກຖໍ້ າຢູ່ໃນຄວາມຄຸ່ມຄອງປະກັນໄພ. 

C. ການແກໍ້ ໄຂການຈ່າຍດໍ້ ວຍຕົນເອງບ ່ ໄດໍ້ ຊ່ວຍບັນເທົາ ຫ   ໃຫໍ້ ອະໄພການຊ າລະເງິ ນສົດຕາມຈຸດ 
ບ ລິ ການທີ່ ຄົນເຈັບອາດຈະຕໍ້ ອງຈ່າຍ.  

 

D. ສ າລັບຄົນເຈັບຜູໍ້ ປະກັນໄພ, ຫ ັ ງຈາກການຮຽກຮໍ້ ອງໄດໍ້ ຮັບການດ າເນີ ນການໂດຍຜູໍ້ ຈ່າຍເງິ ນ 
ພາກສ່ວນທີ ສາມແລໍ້ ວ, Select Specialty Hospital - Nashvilleຈະອອກໃບບິ ນເກັບເງິ ນຄົນເຈັບ 
ຕາມເວລາທີ່ ກ ານົດສ າລັບຈ ານວນເງິ ນທີ່ ຕໍ້ ອງຮັບຜິດຊອບຂອງເຂົ າເຈົ ໍ້ າຕາມການກ ານົດໂດຍຜົນປ
ະໂຫຍດປະກັນໄພຂອງເຂົ າເຈົ ໍ້ າ. 

 
 

E. Select Specialty Hospital - Nashville ອາດຈະອະນຸມັດແຜນການຊ າລະເງິ ນ 

(ໄລຍະເວລາການຊ າລະຄ ນສູງສຸດ 2 ປີ ) ສ າລັບຄົນເຈັບທີ່ ຊີ ໍ້ ໃຫໍ້ ເຫັນວ່າພວກເຂົ າອາດຈະ 
ມີ ຄວາມຫຍຸໍ້ ງຍາກໃນການຈ່າຍຍອດເງິ ນຂອງພວກເຂົ າໃນງວດດຽວ. 

 



 

1. Select Specialty Hospital - Nashville CEO ແລະ ຜູໍ້ ອ ານວຍການການເອີ ໍ້ ນເກັບເງິ ນ ແລະ 
ບັນຊີ ຜູໍ້ ຮັບມີ ສິ ດອ ານາດໃນການຍົກເວັໍ້ ນນະໂຍບາຍນີ ໍ້ ໃນແຕ່ລະກ ລະນີ . 

 

2. Select Specialty Hospital - Nashville 

ບ ່ ຈ າເປັນຕໍ້ ອງຍອມຮັບການຈັດການການຊ າລະເງິ ນທີ່ ເລີ່ ມຕົໍ້ ນໂດຍຄົນເຈັບ ແລະ 
ອາດຈະສ່ົງບັນຊີ ໄປຫາອົງກອນເກັບເງິ ນຕາມທີ່ ລະບຸໄວໍ້ ຂໍ້ າງລຸ່ມນີ ໍ້ ຖໍ້ າຄົນເຈັບບ ່ ເຕັມໃຈທີ່ ຈະຈ່າຍເງິ ນທີ່

ຍອມຮັບໄດໍ້  ຫ   ມີ ແຜນການຊ າລະເງິ ນທີ່ ຖ ກກ ານົດໄວໍ້ ຜິດກົດໝາຍ. 

 

III. ການປະຕິບັດໃນການເກັບກ າ 
 

A. ໃນການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂໍ້ ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຂ ໍ້ ກ ານົດທີ່ ລະບຸໄວໍ້ ໃນນະໂຍບາຍນີ ໍ້ , 

Select Specialty Hospital - Nashville ອາດຈະມີ ສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກ າການລວບລວມ, ລວມທັງ 

ECAs, ເພ ່ ອເກັບກ າຍອດຄົງຄໍ້ າງ. 

 

B. ກິດຈະກ າການເກັບລວບລວມທ່ົວໄປອາດຈະປະກອບມີ ການໂທຫາການຕິດຕາມໃບແຈໍ້ ງຍອດ. 

 

C. ຍອດເງິ ນຂອງຄົນເຈັບອາດຈະຖ ກສ່ົງໄປຫາພາກສ່ວນທີ ສາມເພ ່ ອເກັບກ າຂ ໍ້ ມູນ. Select Specialty 

Hospital - Nashville ຈະຮັກສາຄວາມເປັນເຈົ ໍ້ າຂອງໜີໍ້ ສິ ນໃດໆທີ່ ອໍ້ າງເຖິງອົງການເກັບກູໍ້  ແລະ 
ບັນຊີ ຄົນເຈັບຈະຖ ກສ່ົງຕ ່ ສ າລັບການລວບລວມພຽງແຕ່ມີ ຂ ໍ້ ແນະນ າຕ ່ ໄປນີ ໍ້ : 

 

1. ມີ ພ ໍ້ ນຖານທີ່ ສົມເຫດສົມຜົນທີ່ ຈະເຊ ່ ອວ່າຄົນເຈັບເປັນໜີໍ້ ສິ ນ. 

 

2. ຜູໍ້ ຊ າລະເງິ ນຂອງພາກສ່ວນທີ ສາມໄດໍ້ ຖ ກເອີ ໍ້ ນເກັບເງິ ນຢ່າງຖ ກຕໍ້ ອງ ແລະ ໜີໍ້ ສິ ນທີ່ ເຫ  ອແມ່ນ 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄົນເຈັບ. ຄົນເຈັບຈະບ ່ ຖ ກເກັບເງິ ນສ າລັບຈ ານວນເງິ ນໃດໆທີ່ ບ ລິ ສັດປະ 
ກັນໄພມີ ໜໍ້ າທີ່ ຕໍ້ ອງຈ່າຍ. 

 

3. Select Specialty Hospital - Nashvilleຈະບ ່ ອໍ້ າອິ ງບັນຊີ ສ າລັບການເກັບເງິ ນໃນຂະນະ 
ທີ່ ການຮໍ້ ອງຂ ຍັງລ ຖໍ້ າການຊ າລະເງິ ນຂອງຜູໍ້ ຊ າລະ. ຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ, Select Specialty Hospital - 

Nashville ອາດຈະຈັດປະເພດການຮຽກຮໍ້ ອງບາງຢ່າງເປັນ "ປະຕິເສດ" ຖໍ້ າການຮຽກຮໍ້ ອງດ່ັງ 
ກ່າວຢູ່ໃນໂໝດ "ລ ຖໍ້ າ" ສ າລັບໄລຍະເວລາທີ່ ບ ່ ສົມເຫດສົມຜົນ, ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມພະ 
ຍາຍາມເພ ່ ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການແກໍ້ ໄຂ. 

 

4. ບັນຊີ ຈະບ ່ ຖ ກສ່ົງໄປຮຽກເກັບເງິ ນໃນກ ລະນີ ທີ່ ການປະຕິເສດການອໍ້ າງສິ ດເກີດຈາກຂ ໍ້ ຜິດພາດ 

Select Specialty Hospital - Nashville ແນວໃດກ ່ ຕາມ, ພາກສ່ວນຄົນເຈັບຂອງການຮ 
ຽກຮໍ້ ອງດ່ັງກ່າວອາດຈະຖ ກສ່ົງຕ ່ ກັບການເກັບເງິ ນຖໍ້ າຍັງບ ່ ໄດໍ້ ຊ າລະ. 

 

5. Select Specialty Hospital - Nashville ຈະບ ່ ສ່ົງບັນຊີ ສ າລັບການເກັບລວບລວມທີ່ ຄົນເຈັບໄດໍ້ ສະ
ໝັກຂ ການຊ່ວຍເຫ  ອທາງດໍ້ ານການເງິ ນໃນເບ ໍ້ ອງແລະຄົນເຈັບຍັງບ ່ ທັນໄດໍ້ ຮັບການແຈໍ້ ງໃຫໍ້ ຊາບ
ກ່ຽວກັບການຕັດສິ ນໃຈ, ເນ ່ ອງຈາກວ່າຄົນເຈັບໄດໍ້ ປະຕິບັດຕາມການຮໍ້ ອງຂ ໍ້ ມູນທີ່ ກ ານົດໄວໍ້ ໃນລະ
ຫວ່າງຂັໍ້ ນຕອນການສະໝັກ. 

  



 

IV. ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ ສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ການປະຕິບັດການເກັບລວບລວມແບບພິເສດ (ECAs) 

 

A. ກ່ອນທີ່ ຈະມີ ສ່ວນຮ່ວມໃນ ECAs, Select Speciality Hospital - Nashville ຈະຕໍ້ ອງພະຍາຍາມ 
ທີ່ ສົມເຫດສົມຜົນເພ ່ ອກ ານົດວ່າບຸກຄົນໃດໜ ່ ງມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບການຊ່ວຍເຫ  ອທາງດໍ້ ານການເງິ ນພ
າຍໃຕໍ້ ນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫ  ອທາງດໍ້ ານການເງິ ນຂອງພວກເຮົ າ: 

 

1. ECAs ອາດຈະເລີ່ ມຕົໍ້ ນພຽງແຕ່ເມ ່ ອ 120 ວັນປະຕິທິ ນໄດໍ້ ຜ່ານໄປນັບຕັໍ້ ງແຕ່ຄ າຖະ 
ແຫ ງການຫ ັ ງຈາກການລົງຂາວທ າອິ ດໄດໍ້ ຖ ກສະໜອງໃຫໍ້ . 

 

2. ຢ່າງໜໍ້ ອຍ 30 ວັນຕາມປະຕິທິ ມກ່ອນທີ່ ຈະເລີ ໍ້ ມ ECAs Select Speciality Hospital - Nashville 

ຈະຕໍ້ ອງດ າເນີ ນການຕ ່ ໄປນີ : 

 

a. ແຈໍ້ ງເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫໍ້ ບຸກຄົນທີ່ ຊີ ໍ້ ບອກເຖິງຄວາມພໍ້ ອມຂອງການຊ່ວຍເຫ  ອທາງດໍ້ ານກ
ານເງິ ນ, ລາຍການ ECAs ທີ່ ເປັນໄປໄດໍ້ ທີ່ ອາດຈະຖ ກປະຕິບັດເພ ່ ອຮັບການຊ າລະເງິ ນ ແລະ 
ກ ານົດເສັໍ້ ນຕາຍ ຫ ັ ງຈາກນັໍ້ ນ ECAs ອາດຈະຖ ກລິ ເລີ່ ມ (ບ ່ ເກີນ 120 ມ ໍ້ ຕາມປະຕິທິ ນຫ ັ ງຈາກ 
ໃບບິ ນທ າອິ ດຫ ັ ງການລົງຂາວ. ຖະແຫ ງການ ແລະ 30 ວັນປະຕິທິ ນຫ ັ ງຈາກແຈໍ້ ງການເປັນ 
ລາຍລັກອັກສອນ). 

 

b. ສະເໜີບົດສະຫ ຸ ບທີ່ ເປັນພາສາທ າມະດາຂອງ FAP ພໍ້ ອມກັບແຈໍ້ ງການທີ່ ອະທິ ບາຍໄວໍ້ ຂໍ້ າງເທິ ງ. 

 

B. ຫ ັ ງຈາກໃຊໍ້ ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ ສົມເຫດສົມຜົນເພ ່ ອກ ານົດການມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບການຊ່ວຍເຫ  ອທາງດໍ້ ານກາ
ນເງິ ນຕາມທີ່ ໄດໍ້ ລະບຸໄວໍ້ ຂໍ້ າງເທິ ງ, Select Specialty Hospital - Nashville (ຫ   ຜູໍ້ ໃ້ໍ້ ບ ລິ ການທີ່ ໄດໍ້ ຮັບອະ 
ນຸຍາດຂອງຕົນ) ອາດຈະໃຊໍ້  ECAs ໃດໆຕ ່ ໄປນີ ໍ້ ເພ ່ ອຮັບເງິ ນຄ່າການດູແລ: 

 

1. ການລາຍງານຂ ໍ້ ມູນທີ່ ບ ່ ເພ່ິງປະສົງກ່ຽວກັບໜ່ວຍງານລາຍງານສີ ນເຊ ່ ອຜູໍ້ ບ ລິ ໂພກ ຫ   

ໜ່ວຍງານສີ ນເຊ ່ ອ 

 

2. ເລີ່ ມຕົໍ້ ນຂະບວນການທາງດໍ້ ານກົດໝາຍ ຫ   ຂະບວນການຍຸຕິທ າເພ ່ ອຈຸດປະສົງໃນການກູໍ້ ຄ ນຈ າ 
ນວນເງິ ນທີ່ ຍັງຄໍ້ າງຊ າລະ. 

 

C. ໜີໍ້ ສິ ນໂຮງໝ ອາດຈະຖ ກບັນທ ກໄວໍ້ ເພ ່ ອຮັບປະກັນການຊ າລະຈາກການຮຽກຮໍ້ ອງຄວາມຮັບຜິ
ດຊອບຂອງພາກສ່ວນທີ ສາມ (ເຊັ່ ນ: ລົດຍົນ, ຄ່າຊົດເຊີ ຍຂອງຜູໍ້ ອອກແຮງງານ). 

 

D. ຖໍ້ າຄົນເຈັບມີ ຍອດຄໍ້ າງຈ່າຍສ າລັບການດູແລທີ່ ສະໜອງໃຫໍ້ ກ່ອນໜໍ້ ານີ ໍ້  Select Specialty Hospital - 

Nashville ອາດຈະມີ ສ່ວນຮ່ວມໃນ ECA ຂອງການເລ ່ ອນ, ປະຕິເສດ ຫ   ຮຽກຮໍ້ ອງໃຫໍ້ ມີ ການຈ່າຍເງິ ນ 

ກ່ອນທີ່ ຈະສະໜອງການດູແລທີ່ ຈ າເປັນທາງການແພດເພ່ີມເຕີມພຽງແຕ່ເມ ່ ອຂັໍ້ ນຕອນຕ ່ ໄປນີ ໍ້ ຖ ກປະ
ຕິບັດ: 

 

1. Select Specialty Hospital - Nashville ໃຫໍ້ ຄົນເຈັບດໍ້ ວຍຄ າຮໍ້ ອງສະໝັກ FAP ແລະ 
ບົດສະຫ ຸ ບເປັນພາສາທ າມະດາຂອງ FAP. 

 

2. Select Specialty Hospital - Nashville ໃຫໍ້ ແຈໍ້ ງການເປັນລາຍລັກອັກສອນທີ່ ຊີ ໍ້ ບອກເຖິງຄວາມ 
ພໍ້ ອມຂອງການຊ່ວຍທາງເຫ  ອທາງດໍ້ ານການເງິ ນ ແລະ ກ ານົດເວລາກ ານົດໃດໆຫ ັ ງຈາກນັໍ້ ນຄ າ 
ຮໍ້ ອງສະໝັກທີ່ ສ າເລັດສ າລັບການຊ່ວຍເຫ  ອສ າລັບຕອນການດູແລທີ່ ຜ່ານມາຈະບ ່ ຖ ກຍອມຮັບອີ ກຕ ່
ໄປ. ກ ານົດເວລານີ ໍ້ ຕໍ້ ອງເປັນເວລາຢ່າງໜໍ້ ອຍ 30 ວັນຕາມປະຕິທິ ນຫ ັ ງຈາກວັນທີ ແຈໍ້ ງການ ຫ    
240 ວັນຕາມປະຕິທິ ນຫ ັ ງຈາກໃບແຈໍ້ ງຍອດການອອກໃບບິ ນຄັໍ້ ງທ າອິ ດຫ ັ ງການອອກໃບບິ ນສ າລັບ 
ການດູແລລ່ວງໜໍ້ າ—ອັນໃດກ ໄດໍ້ ຕ ່ ມາ. 

 



 

3. Select Specialty Hospital - Nashville ຂະບວນການ, ບົນພ ໍ້ ນຖານທີ່ ເລັ່ ງລັດ, ຄ າຮໍ້ ອງສະໝັກ 

FAP ໃດສ າລັບການດູແລທີ່ ຜ່ານມາໄດໍ້ ຮັບພາຍໃນກ ານົດເວລາທີ່ ກ ານົດໄວໍ້ . 

 

E. Select Specialty Hospital - Nashville ມີ ໜໍ້ າທີ່ ຮັບຜິດຊອບໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ ສົມເຫດສົມຜົນ 
ໃນການພິຈາລະນາວ່າບຸກຄົນໃດມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບການຊ່ວຍເຫ  ອທາງດໍ້ ານການເງິ ນ ແລະ 
ການຕັດສິ ນໃຈວ່າອົງກອນອາດຈະດ າເນີ ນການຕາມ ECAs ທີ່ ລະບຸໄວໍ້ ໃນນະໂຍບາຍນີ ໍ້ . 

 

V. ການຊ່ວຍເຫ  ອທາງດໍ້ ານການເງິ ນ 

 

A. ຄົນເຈັບທີ່ ຖ ກຮຽກເກັບເງິ ນທັງໝົດຈະມີ ໂອກາດຕິດຕ ່ ກັບ Select Specialty Hospital - Nashville 

ກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫ  ອທາງດໍ້ ານການເງິ ນສ າລັບບັນຊີ ຂອງເຂົ າເຈົ ໍ້ າ, ທາງເລ ອກແຜນການຈ່າຍເງິ ນ 

ແລະ ໂຄງການອ ່ ນໆທີ່ ນ າໃຊໍ້ ໄດໍ້ . 

 

B. Select Specialty Hospital – Nashville ຂອງນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫ  ອທາງດໍ້ ານການເງິ ນແມ່ນມີ ຢູ່ 
ໃນພາສາອັງກິດ, ສະເປນ ແລະ ຈີ ນ. ຮໍ້ ອງຂ ສ າເນົ າຟຣີ : 

 

1. ດໍ້ ວຍຕົນເອງຢູ່ທີ່ : 

 
Select Specialty Hospital - Nashville 

ພະແນກຮັບສະໝັກ 

2000 Hayes Street, Suite 1052 
Nashville, TN 37203 

 

2. ໂດຍການໂທຫາພະແນກການເປີ ດບ ລິ ການທີ່  (615)-284-6708 

 

3. ອອນລາຍຢູ່ທີ່  https://www.selectspecialtyhospitals.com/locations-and-

tours/tn/nashville/nashville/ 
 

VI. ບ ລິ ການລູກຄໍ້ າໂທໂດຍບ ່ ຕໍ້ ອງເສຍຄ່າ: 
 

A. ໃນລະຫວ່າງຂັໍ້ ນຕອນການຮຽກເກັບເງິ ນ ແລະ ການເກັບເງິ ນ, Select Specialty Hospital - 

Nashville ຈະໃຫໍ້ ບ ລິ ການລູກຄໍ້ າທີ່ ມີ ຄຸນນະພາບໂດຍການປະຕິບັດຕາມຄ າແນະນ າຕ ່ ໄປນີ ໍ້ : 

 

1. Select Specialty Hospital - Nashville ຈະບັງຄັບໃຊໍ້ ມາດຕະຖານຄວາມອົດທົນ 
ທີ່ ບ ່ ມີ ການລ່ວງລະເມີ ດ, ຂ່ົມເຫັງ, ດູຖູກ, ຫ ອກລວງ, ຫ   ພາສາທີ່ ຫ ອກລວງ ຫ   

ການປະພ ດຂອງພະນັກງານ ຫ   ຜູໍ້ ຂາຍທີ່ ໄດໍ້ ຮັບອະນຸຍາດ. 

 

2. Select Specialty Hospital - Nashville ຈະຮັກສາຂະບວນການສ າລັບຄ າຖາມຂອງຄົນເຈັບ ແລະ / 
ຫ   ຂ ໍ້ ຂັດແຍໍ້ ງ, ເຊິ່ ງປະກອບມີ ເບີ ໂທລະສັບຟຣີ ທີ່ ຄົນເຈັບອາດຈະໂທຫາ ແລະ ທີ່ ຢູ່ຫໍ້ ອງການທຸລະກິດ 

ທີ່ ໂດດເດັ່ ນທີ່ ພວກເຂົ າອາດຈະຂຽນເຖິງ. ຂ ໍ້ ມູນນີ ໍ້ ຈະສະແດງຢູ່ໃນໃບບິ ນເກັບເງິ ນ ແລະ 
ໃບແຈໍ້ ງຍອດການຮຽກເກັບເງິ ນທີ່ ສ່ົງໄປ. 

 

3. ຫ ັ ງຈາກໄດໍ້ ຮັບການຕິດຕ ່ ຈາກຄົນເຈັບ (ທາງໂທລະສັບ ຫ   ເປັນລາຍລັກອັກສອນ), ພະນັກງານຂອງ 

Select Specialty Hospital - Nashville ຈະຕິດຕ ່ ກັບທັນທີ ທີ່ ເປັນໄປໄດໍ້  ແລະ ຈະຕອບກັບເປັ 
ນລາຍລັກອັກສອນພາຍໃນ 10 ມ ໍ້ . 

 

4. Select Specialty Hospital - Nashville ພະແນກບ ລິ ການລູກຄໍ້ າຈະຮັກສາບັນທ ກການຮໍ້ ອງທຸກ 
ຂອງຄົນເຈັບທີ່ ຈະມີ ໃຫໍ້ ສ າລັບການກວດສອບ. 

 

https://www.selectspecialtyhospitals.com/locations-and-tours/tn/nashville/nashville/
https://www.selectspecialtyhospitals.com/locations-and-tours/tn/nashville/nashville/

