
 

ສັງລວມນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນ 
 
Select Specialty Hospital Nashville ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນສໍ າລັບການດູແລທ ່ ຈໍ າເປັນທາງການແພ 
ດແກ່ຄົນເຈັບທ ່ ບໍ່ ສາມາດຊໍ າລະເງິ ນໄດ້. ຕ່ໍໄປນ ້ ແມ່ນ້ມູນບົດສະຫ ຼຸ ບຂອງການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນທ ່ ມ ຢູ່ໃນ 

Select Specialty Hospital Nashville. 

ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນທ ່ ໃຫ້. ຖ້າທ່ານບໍ່ ມ ປະກັນໄພ ຫ ຼື  ມ ປະກັນໄພນ້ອຍ, ພວກເຮົ າໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງ 
ດ້ານການເງິ ນເພຼື່ ອການດູແລທ ່ ຈໍ າເປັນທາງການແພດ. ການດູແລທ ່ ມ ສິ ດລວມມ ການບໍ ລິ ການທ ່ ຈໍ າເປັນທາງດ້ານ 
ການປິ່ ນປົວຕາມທ ່ ກໍານົດໂດຍ Medicare (ການບໍ ລິ ການ ຫ ຼື  ລາຍການທ ່ ສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ 
ມ ຄວາມຈໍ າເປັນສໍ າລັບການວິ ນິ ດໄສ ຫ ຼື  ການປິ່ ນປົວພະຍາດ ຫ ຼື  ການບາດເຈັບ). 

ເພຼື່ ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນ, ທ່ານຕ້ອງອາໄສຢູ່ພາຍໃນ 100 ໄມຈາກສະຖານທ ່ .  
 

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການດູແລຟຣ  ຫ ຼື  100% ອອກຈາກຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄົນເຈັບຫ ັ ງຈາກການຈ່າຍປະກັນໄພແລ້ວ, 

ຖ້າລາຍຮັບຂອງຄອບຄົວຂອງທ່ານບໍ່ ເກ ນ 250% ຂອງຄໍ າແນະນໍ າລາຍຮັບ ຄວາມທຼຸ ກຍາກຂອງລັດຖະບານກາງ. 
ສ່ວນຫ ຼຸ ດອາດມ ໃຫ້ສໍ າລັບຄົນເຈັບທ ່ ບໍ່ ມ ປະກັນໄພ ແລະ ບາງຄົນທ ່ ມ ລາຍໄດ້ຄອບຄົວເຖິງ 400% 

ຂອງຂໍ ້ ແນະນໍ າລາຍຮັບຄວາມທຼຸ ກຍາກຂອງລັດຖະບານກາງ. ຜູ້ສະໝັກທັງໝົດຈະຖຼື ກກວດສອບສໍ າລັບການຄຼຸ້ ມຄອງ 

Medicaid ແລະ ຕ້ອງຮ່ວມມຼື ກັບຜູ້ຕາງໜ້າ Medicaid ເພຼື່ ອພິຈາລະນາການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນ.  
 

ວິ ທ ການເພ ່ ມເຕ ມເພຼື່ ອມ ຄຼຸ ນສົມບັດ. ຖ້າທ່ານບໍ່ ກົງກັບເງຼື່ ອນໄຂລາຍຮັບຂ້າງເທິ ງ, ໂດຍບໍ່ ຄໍ ານຶ ງເຖິງສະຖານ 
ະການປະກັນໄພຂອງທ່ານ, ທ່ານຈະຖຼື ກພິຈາລະນາເປັນກໍລະນ ສໍ າລັບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນ. ຕິດຕ່ໍພວກ
ເຮົ າເພຼື່ ອປຶ ກສາຫາລຼື ສະຖານະການສ່ວນບຼຸ ກຄົນ ຫ ຼື  ທາງດ້ານການເງິ ນທ ່ ພິເສດ ຫ ຼື  ຖ້າຫາກວ່າມ ສະຖານະການທາງ
ການແພດພິເສດທ ່ ມ ພຽງແຕ່ການປິ່ ນປົວສະໜອງໃຫ້ພຽງແຕ່ Select Specialty Hospital Nashville.  

ສິ່ ງທ ່ ທ່ານຈະຖຼື ກຄິ ດຄ່າບໍ ລິ ການ. ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍຂອງພວກເຮົ າ, 

ທ່ານຈະບໍ່ ຖຼື ກຄິ ດຄ່າທໍານຽມເພ ່ ມເຕ ມສໍ າລັບການດູແລທ ່ ຈໍ າເປັນທາງດ້ານການປິ່ ນປົວຫ າຍກ່ວາຈໍ ານວນທ ່ ພວກເຮົ າ
ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວເອ ້ ນເກັບຄ່າຄົນເຈັບທ ່ ມ ການຄຼຸ້ ມຄອງ Medicare. 

ວິ ທ ການໄດ້ຮັບສໍ າເນົ ານະໂຍບາຍ ແລະ ຄໍ າຮ້ອງສະໝັກຂອງພວກເຮົ າ. ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບສໍ າເນົ າຂອງນະ 
ໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນຢ່າງເຕັມທ ່ ຂອງພວກເຮົ າ, ບົດສະຫ ຼຸ ບພາສາທໍາມະດາ, ແລະ 
ແບບຟອມຄໍ າຮ້ອງສະໝັກໂດຍບໍ່ ເສຍຄ່າໃນທຼຸ ກວິ ທ ຕ່ໍໄປນ ້ : ໃນເຂດການຮັບສະໝັກຂອງສະ 
ຖານທ ່ ຂອງພວກເຮົ າຢູ່ທ ່  2000 Hayes Street, Nashville, TN 37203; ທາງອອນລາຍ ທ ່  

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

ໂດຍການໂທຫາຫ້ອງການທຼຸ ລະກິດຂອງພວກເຮົ າທ ່  888-868-1103.  

ວິ ທ ການສະໝັກ ແລະ ຮັບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອ. ທ່ານອາດຈະສະໝັກຂໍ ເອົ າຢູ່ຈຼຸ ດໃດໜ່ຶງໃນຂ້ັນຕອນການເຂົ ້ າ  
ຫ ຼື  ການຮຽກເກັບເງິ ນໂດຍການເຮັດສໍ າເລັດ ແລະ ສ່ົງຄໍ າຮ້ອງສະໝັກ ແລະ ການໃຫ້ຂໍ ້ ມູນລາຍຮັບ. 

ຄໍ າຮ້ອງສະໝັກການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນທັງໝົດ, ບໍ່ ວ່າຈະສໍ າເລັດດ້ວຍຕົນເອງ, ອອນລາຍ, ການຈັດສ່ົງ  
ຫ ຼື  ທາງໄປສະນ , ຈະຖຼື ກສ່ົງຕ່ໍໃຫ້ຫ້ອງການທຼຸ ລະກິດສູນກາງຂອງພວກເຮົ າສໍ າລັບການປະເມ ນຜົນ ແລະ 
ການປະມວນຜົນ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫ ຼື ອໃນການສະໝັກ, ກະລຼຸ ນາຕິດຕ່ໍຫາພະແນກການເປ ດ
ບໍ ລິ ການຂອງພວກເຮົ າ ຫ ຼື  ໂທຫາຫ້ອງການທຼຸ ລະກິດສູນກາງຂອງພວກເຮົ າໄດ້ທ ່ ເບ  888.868.1103.  

ສໍ າເນົ ານະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນຂອງພວກເຮົ າ, ແບບຟອມຄໍ າຮ້ອງສະໝັກ ແລະ ບົດສະຫ ຼຸ ບນ ້  

ແມ່ນມ ຢູ່ໃນພາສາອັງກິດ, ສະເປນ, ອາຣັບ, ຫວຽດນາມ, ພາສາຈ ນຕົວຫຍໍ ້ , ຈ ນແບບດ້ັງເດ ມ, ລາວ ແລະ ເກົາຫ  .  

(ປະໂຫຍກດຽວກັນໃນທຼຸ ກພາສາສໍ າລັບການໂພສ). 

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

