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1. ຈດຸປະສງົ 

1.1. ນະໂຍບາຍນີນ້າໍໃຊກ້ບັ Loma Linda University Behavioral Medicine Center 

(“LLUBMC”) ພອ້ມກບັນະໂຍບາຍການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິ (Financial Assistance 

Policy, FAP), ໂດຍມເີຈດຕະນາເພຼືອໃຫເ້ປັນໄປຕາມຂໍກ້າໍນດົຂອງກດົໝາຍຣຖັບານກາງ, ຣຖັ, 

ແລະກດົໝາຍທອ້ງຖິ່ນ, ລວມເຖງິ, ແຕບ່ໍ່ຈາໍກດັຢ ແ່ຕ,່ ມາດຕາ 501(r) ຂອງກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ

ການເກບັພາສອີາກອນ (Internal Revenue Code, IRC) ຂອງປີ 1986, ສະບບັແກໄ້ຂ, ແລະ

ກດົລະບຽບທ່ີຢ ໃ່ນນ ັນ້. ນະໂຍບາຍນີເ້ປັນການຈດັຕ ັງ້ການປະຕບິດັທ່ີອາດຈະດາໍເນນີການໃນ   ກໍ

ລະນຂີອງການບ່ໍຈາ່ຍເງນິຄາ່ປ່ິນປວົທ່ີຈດັຫາໃຫໂ້ດຍທາງ LLUBMC ລວມເຖງິ ແຕບ່ໍ່ຈາໍກດັຢ ແ່ຕ ່

ການດາໍເນນີການທວງໜ້ີພິເສດ (Extraordinary Collection Actions, ECA).  LLUBMC 

ຈະບ່ໍປະຕເິສດການເບິ່ ງແຍງແບບສກຸເສນີ ຫ ຼື ການປ່ິນປວົທ່ີຈາໍເປັນອຼື່ ນໆ ໂດຍອງີໃສຄ່ວາມສາ

ມາດໃນການຈາ່ຍ. ຫ ກັການຊີນ້າໍຕາ່ງໆ ທ່ີຢ ໃ່ນນະໂຍບາຍນີແ້ມນ່ເພຼື່ ອປະຕບິດັຕ່ໍຄນົເຈບັທກຸຄນົ 

ແລະບກຸຄນົຕາ່ງໆ ທ່ີຮບັຜິດຊອບຢາ່ງເທ່ົາທຽມກນັພອ້ມດວ້ຍຄວາມເຄົາລບົ ແລະມກີຽດ ແລະ

ແມນ່ເພຼື່ ອຮບັປະກນັວາ່ ມກີານປະຕບິດັຕາມຂ ັນ້ຕອນຂອງການຮຽກເກບັເງນິແລະການເກບັ

ທວງໜ້ີທ່ີເໝາະສມົ ແລະເພຼື່ ອໃຫໝ້ ັນ້ໃຈວາ່ ໄດມ້ກີານພະຍາຍາມຢາ່ງສມົເຫດຜນົໃນການພິຈາລະ

ນາຕດັສນິວາ່ ບກຸຄນົທ່ີຮບັຜິດຊອບໃນການຈາ່ຍເງນິທງັໝດົ ຫ ຼື ຈາ່ຍເງນິບາງສວ່ນໃນບນັຊຂີອງ

ຄນົເຈບັນ ັນ້ແມນ່ມ ີເງ ຼື່ອນໄຂເໝາະສມົທ່ີຈະໄດຮ້ບັການຊວ່ຍເຫ ຼືອພາຍໃຕໂ້ຄງການ FAP ຫ ຼືບ່ໍ. 

2. ນະໂຍບາຍ 

2.1. LLUBMC ມຸງ່ໝ ັນ້ໃນການຊວ່ຍເຫ ຼືອບນັດາຄນົເຈບັຜ ທ່ີ້ມ ີແລະບ່ໍມປີະກນັພຍັ ໃຫບ້ນັລກຸດົເກນ ຂໍ້

ບງັຄບັດາ້ນການຊາໍລະເງນິຂອງເຂົາເຈົາ້ ແລະມຸງ່ໝ ັນ້ໃນການນາໍໃຊແ້ນວທາງປະຕບິດັດາ້ນການ

ຮຽກເກບັເງນິ ແລະການທວງໜ້ີທ່ີສະໝ ໍາ່ສະເໝີ ແລະສອດຄອ່ງກນັ ຕ່ໍຄນົເຈບັທກຸຄນົທ່ີມສີດິເໝາະ

ສມົ ສາໍລບັການຊວ່ຍເຫ ຼືອພາຍໃຕໂ້ຄງການ FAP.  

3. ລະບຽບການ 

3.1. LLUBMC ຈະບ່ໍເຂ້ົາໄປມສີວ່ນພວົພນັໃນ ECA, ທງັໂດຍທາງກງົ ຫ ຼື ຜາ່ນຜ ໃ້ຫບໍ້ລິການທ່ີໄດຮ້ບັ

ອະນຍຸາດຂອງຕນົ, ກອ່ນທ່ີຈະພະຍາຍາມຢາ່ງສມົເຫດຜນົໃນການພິຈາລະນາຕດັສນິວາ່ ຄນົເຈບັ

                                                           
 ຮບັເອົາມາຈາກນະໂຍບາຍການປະຕິບດັວຽກ C-55 ຂອງ Loma Linda University Medical Center. 
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ນ ັນ້ມສີດິເໝາະສມົທ່ີຈະໄດຮ້ບັການຊວ່ຍເຫ ຼືອພາຍໃຕໂ້ຄງການ LLUBMC FAP ຫ ຼືບ່ໍ. 

3.2. ມນັແມນ່ຂໍບ້ງັຄບັສາໍລບັຄນົເຈບັ ຫ ຼື ຜ ຮ້ບັປະກນັ (ອາ້ງເຖງິໃນບອ່ນນີໃ້ນຖານະ “ຄນົເຈບັ”) ໃນ

ການໃຫທ່ີ້ຢ ທ່າງໄປສະນທ່ີີຖຼືກຕອ້ງ ແລະເບໂີທຣະສບັທ່ີຖຼືກຕອ້ງ ໃນເວລາທ່ີຮບັບໍລິການ ຫ ຼື ໃນ 

ເວລາທ່ີມກີານຍາ້ຍ. ຖາ້ວາ່ ບນັຊບ່ໍີມທ່ີີຢ ທ່ີ່ໃຊກ້ານໄດ ້ ຫ ຼືເບໂີທຣະສບັ, ມນັອາດສ ົ່ງຜນົກະທບົຕ່ໍ

ການພິຈາລະນາຕດັສນິກຽ່ວກບັການໃຊຄ້ວາມພະຍາຍາມທ່ີສມົເຫດຜນົ.   

3.3. ເພຼື່ ອເປັນການເອຼືອ້ເຟຼື້ອຕ່ໍບນັດາຄນົເຈບັທ່ີມປີະກນັພຍັ, ການຮຽກຮອ້ງຂໍສນິທດົແທນຄ ັງ້ທາໍອດິນ ັນ້

ຈະຖຼືກຍຼື່ ນກບັບໍລິສດັປະກນັພຍັຂອງເຂົາເຈົາ້. ຜ ຈ້າ່ຍເງນິລາໍດບັທີສອງ ແລະ ຫ ຼື ທີສາມ ຈະໄດຮ້ບັ

ຄາໍຮຽກຮອ້ງຂໍສນິທດົແທນຈາກ LLUBMC ຫ ຼື ຕນົແທນທ່ີໄດຮ້ບັອະນຍຸາດຂອງເຂົາເຈົາ້ ໃນນາມ

ຂອງຄນົເຈບັ ຫ ງັຈາກໄດດ້າໍເນນີການແກໄ້ຂບນັຫາການຈາ່ຍສນິທດົແທນສາໍເລັດແລວ້ກບັຜ ຈ້າ່ຍ 

ປະກນັພຍັຫ ກັ. ບນັດາຄນົເຈບັທ່ີບ່ໍມປີະກນັພຍັຈະຖຼືກຮຽກເກບັເງນິໂດຍກງົສາໍລບັການຮຽກຮອ້ງຂໍ

ສນິທດົແທນຂອງເຂົາເຈົາ້ໂດຍ LLUBMC. 

3.4. ເມ ຼື່ອທງັການແກໄ້ຂການຮຽກຮອ້ງສນິທດົແທນຈາກປະກນັພຍັຫ ກັ ແລະປະກນັພຍັທີສອງໄດເ້ກດີ

ຂ ນ້, ບນັຊທີງັໝດົບ່ໍວາ່ຈະມປີະກນັພຍັ ຫ ຼືບ່ໍມກີຕໍາມ ຈະຕອ້ງດາໍເນນີການຕາມຂ ັນ້ຕອນການເກບັ

ທວງເງນິອນັດຽວກນັສາໍລບັໜ້ີຍງັເຫ ຼືອຂອງຄນົເຈບັທ່ີຄບົກາໍນດົຊາໍລະກບັ LLUBMC. 

a. LLUBMC ຫ ຼື ຕນົແທນທ່ີໄດຮ້ບັອະນຍຸາດຈະບ່ໍມສີວ່ນຮວ່ມໃນ ECA ຈນົກວາ່ 150 ວນັ

ຫ ງັຈາກວນັທີຂອງການອອກໃບບນິເກບັຄາ່ເບິ່ ງແຍງຫ ງັການອອກຈາກໂຮງໝໍຄ ັງ້ທາໍອດິ 

ແລະກອ່ນທ່ີຈະມກີານດາໍເນນີການພະຍາຍາມຢາ່ງສມົເຫດຜນົໃນການພິຈາລະນາວາ່ ຄນົ

ເຈບັມສີດິເໝາະສມົທ່ີຈະໄດຮ້ບັການຊວ່ຍເຫ ຼືອດາ້ນການເງນິພາຍໃຕໂ້ຄງການ FAP ຫ ຼືບ່ໍ. 

b. LLUBMC ຫ ຼືຕວົແທນທ່ີໄດຮ້ບັອະນຍຸາດຂອງຕນົຈະໃຫໃ້ບແຈງ້ໜ້ີແກຄ່ນົເຈບັສີ່  (4) ໃບ

ຜາ່ນທາງໄປສະນ ີລວມເຖງິແຈງ້ການທ່ີລະບວຸາ່ມໂີຄງການການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິໃຫ້

ແກຄ່ນົເຈບັ ແລະພະຍາຍາມໂທຣຫາຄນົເຈບັຢາ່ງໜອ້ຍໜ ່ ງ (1) ຄ ັງ້ ຊ ່ ງເປັນຊວ່ງເວລາທ່ີ 

LLUBMC ຫ ຼື ຕວົແທນທ່ີໄດຮ້ບັອະນຍຸາດ ຈະສາມາດແຈງ້ໃຫຄ້ນົເຈບັຮ ກ້ຽ່ວກບັໂຄງການ 

FAP. 

c. ຢາ່ງໜອ້ຍສາມສບິ (30) ວນັກອ່ນເລ່ີມດາໍເນນີການ ECA ໃດໆ, ທາງ LLUBMC ຫ ຼື ຕນົ

ແທນທ່ີໄດຮ້ບັອະນຍຸາດຂອງຕນົຈະ: 

1) ໃຫແ້ຈງ້ການແກຄ່ນົເຈບັກຽ່ວກບັ ECA ຊ ່ ງ LLUBMC ເຈດຕະນາທ່ີຈະເລ່ີມ ດາໍ

ເນນີການທວງເກບັເອົາເງນິສາໍລບັການເບິ່ ງແຍງ. 

2) ໃຫເ້ອກະສານສະຫ ຸບແກຄ່ນົເຈບັໃນພາສາທ່ີເຂ້ົາໃຈງາ່ຍກຽ່ວກບັໂຄງການ FAP. 

3) ພະຍາຍາມຕດິຕ່ໍດວ້ຍວາຈາກບັຄນົເຈບັ ຜາ່ນທາງໂທຣະສບັຕາມເບໂີທຣະສບັທ່ີຮ ້
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ຫ າ້ສດຸ. 

d. ໃນກລໍະນທ່ີີບ່ໍຈາ່ຍເງນິ ແລະຫ ງັຈາກໄດພ້ະຍາຍາມຢາ່ງສມົເຫດຜນົແລວ້ໃນການແຈງ້ແກ່

ຄນົເຈບັກຽ່ວກບັໂຄງການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິທ່ີມໃີຫ,້ ທາງ LLUBMC ຫ ຼືຕວົແທນທ່ີ

ໄດຮ້ບັອະນຍຸາດອາດລິເລ່ີມການທວງໜ້ີທ່ີ 150 ວນັ ຫ ງັຈາກວນັທີຂອງໃບແຈງ້ໜ້ີຫ ງັອອກ

ຈາກໂຮງໝໍຄ ັງ້ທາໍອດິ.   

e. ໃນກໍລະນີທ່ີໄດຮ້ບັໃບສະໝກັຂໍການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິ (Financial Assistance 

Application, ) ໃນລະຫວາ່ງຊວ່ງການຮບັສະໝກັ, ທາງ LLUBMC ຈະລະງບັ ECA 

ໃນຂະນະທ່ີເຂົາເຈົ້າພະຍາຍາມທ່ີຈະພິຈາລະນາຕດັສິນວາ່ ຄນົເຈັບມສີິດເໝາະສມົສາໍລບັ

ການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິພາຍໃຕໂ້ຄງການ FAP ຫ ຼືບ່ໍ.  ໃນກລໍະນທ່ີີໃບສະໝກັ FAA 

ບ່ໍຄບົຖວ້ນຊ ່ ງໄດຮ້ບັໃນລະຫວາ່ງຊວ່ງການຮບັສະໝກັ, ECA ຈະຖຼືກລະງບັ   ຊ ົ່ວຄາວບ່ໍ

ເກນີສາມສບິ (30) ວນັໃນຂະນະທ່ີ LLUBMC ໃຫໜ້ງັສຼືແຈງ້ການແກຄ່ນົເຈບັວາ່ ອາດມີ

ການລິເລ່ີມດາໍເນີນການ ECA ຫ ຼື ການດາໍເນີນການໃໝ່ ຖາ້ວາ່ ໃບສະໝກັໂຄງການ 

FAA ບ່ໍຄບົຖວ້ນສມົບ ນ. ການດາໍເນນີການທວງໜ້ີຈະກບັຄຼືນມາດາໍເນນີການ  ໃໝອ່ກີໃນ

ສະຖານະການຕ່ໍໄປນີ:້ (i) ມກີານດດັປບັບາງສວ່ນເກດີຂ ນ້, (ii) ຄນົເຈັບ    ບກົຜອ່ງບ່ໍ

ໃຫຄ້ວາມຮວ່ມມຼືກບັຂ ັນ້ຕອນຂອງການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິ, ຫ ຼື (iii) ຄນົເຈັບບ່ໍມສີິດ

ເໝາະສມົສາໍລບັການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິ. 

f. ຖວ້າ່ຜ ໃ້ຫບໍ້ລິການຝາ່ຍທີສາມ ຫ ຼື ອງົການທວງໜ້ີລະບວຸາ່ ຄນົເຈບັມເີງ ຼື່ອນໄຂກງົຕາມເກນ

ການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິຂອງ LLUBMC, ບນັຊຂີອງຄນົເຈບັອາດໄດຮ້ບັການ       

ພິຈາລະນາສາໍລບັການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິ. ການດາໍເນນີການ ECA ຈະຖຼືກລະງບັເປັນ

ເວລາບ່ໍເກນີສາມສບິ (30) ວນັ ໃນຂະນະທ່ີ LLUBMC ຈະໃຫໜ້ງັສຼືແຈງ້ການແກຄ່ນົ

ເຈບັວາ່ ອາດມກີານລ່ິເລີມດາໍເນນີການ ECA ຫ ຼື ກບັຄຼືນມາດາໍເນນີການໃໝ ່ຖາ້ວາ່ ໃບສະ

ໝກັ ໂຄງການ FAA ບ່ໍສມົບ ນຄບົຖວ້ນ. ການດາໍເນນີການທວງໜ້ີຈະກບັຄຼືນມາ ດ າເນນີ

ການໃໝອ່ກີໃນສະຖານະການຕ່ໍໄປນີ:້ (i) ມກີານດດັປບັບາງສວ່ນເກດີຂ ນ້, (ii) ຄນົເຈບັ

ບກົຜອ່ງບ່ໍໃຫຄ້ວາມຮວ່ມມຼືກບັຂ ັນ້ຕອນຂອງການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິ, ຫ ຼື (iii) ຄນົເຈບັ

ບ່ໍມສີດິເໝາະສມົສາໍລບັການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິ. 

3.5. ໃນເວລາໃດໆ ກຕໍາມໃນລະຫວາ່ງຮອບການທວງໜ້ີນ ັນ້ ບນັດາຄນົເຈບັສາມາດສ ົ່ງຂໍມ້  ນດາ້ນການ

ເງນິເພຼື່ ອຂໍຮບັການພິຈາລະນາການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິຊ ່ ງສອດຄອ່ງຕາມໂຄງການ 

LLUBMC FAP. ແຫ ງ່ຊວ່ຍເຫ ຼືອທງັໝດົທ່ີມໃີຫ ້ ແລະການຈາ່ຍເງນິທ່ີມໃີຫຈ້າກຜ ຈ້າ່ຍຝາ່ຍທີ

ສາມຕອ້ງໄດຖ້ຼືກນາໍໃຊໝ້ດົກອ່ນທ່ີຈະມກີານພິຈາລະນາການຊວ່ຍເຫ ຼືອດ ັງ່ກາ່ວນ ັນ້. 

3.6. ບນັດາຄນົເຈບັແມນ່ຖຼືກຊຸກຍ ຜ້າ່ນເວັບໄຊແລະການສຼື່ ສານໂຕຕ້ອບກບັ LLUBMC ເພຼື່ ອດາໍເນນີ
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ການຈດັການດາ້ນການຈາ່ຍເງນິ ໂດຍສອດຄອ່ງຕາມ LLUBMC FAP ໃນກລໍະນທ່ີີການຈາ່ຍ

ເງນິຈາໍນວນເຕັມບ່ໍສາມາດເປັນໄປໄດ.້ 

4. ມາດຕະການໃນການເຜີຍແຜນ່ະໂຍບາຍດາ້ນການຮຽກເກບັເງນິ ແລະການທວງໜ້ີ 

4.1. ບນັດາສາໍເນົາຂອງນະໂຍບາຍການຮຽກເກບັເງນິ ແລະການທວງໜ້ີ, ນະໂຍບາຍການຊວ່ຍເຫ ຼືອ
ທາງການເງນິ (Financial Assistance Policy, FAP), ບດົສະຫ ຸບໃນພາສາທ່ີເຂ້ົາໃຈງາ່ຍຂອງ
ໂຄງການ FAP, ແລະໃບສະໝກັ      ໂຄງການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິ (Financial 
Assistance Application, FAA) ຈະຖຼືກເຜີຍແຜຢ່າ່ງກວາ້ງຂວາງ ແລະສາມາດຂໍເອົາໄດໃ້ນຮ ບ
ແບບຕ່ໍໄປນີ:້ 

4.2. ທາງອອນໄລນ ໌ທ່ີເວັບໄຊ LLUBMC,                         
 https://medical-center.lomalindahealth.org/financial-assistance#LLUBMC 

4.3. ໂດຍທາງໂທຣະສບັ ທ່ີສ ນບໍລິການລ ກຄາ້ຂອງ LLUBMC ທ່ີເບໂີທຣ (909) 651-4177 

4.4. ໂດຍທາງໄປສະນ ີ ທ່ີສ ນບໍລິການລ ກຄາ້ LLUBMC, P.O. Box 700, Loma Linda, CA 
92354 

4.5. ໂດຍຕດິປະກາດໄວ ້ແລະສາໍເນົາເອກະສານ ຫ ຼື ໃບປິວໂຄສະນາ ໃນພະແນກສກຸເສນີຕາ່ງໆ, ບອ່ນ
ຮບັຄນົເຈບັ ແລະ ຫອ້ງການທລຸະກດິຕາ່ງໆ ຂອງໂຮງໝໍທກຸແຫງ່ຂອງ LLUBMC, ໃນພາສາທ່ີ  
ເໝາະສມົສາໍລບັພຼື້ນທ່ີບໍລິການຂອງໂຮງໝໍ. 

4.6. ດວ້ຍຕນົເອງ ຜາ່ນການພບົປະກບັທ່ີປ ກສາດາ້ນການເງນິ, ຕາມຄວາມຈາໍເປັນ, ກບັບນັດາຄນົເຈບັ

ທ່ີ    ໂຮງໝໍຂອງ LLUBMC, ແລະດວ້ຍການປ ກສາຫາລຼືຈາກເຈົາ້ໜາ້ທ່ີທ່ີໄດຮ້ບັມອບໝາຍ, 

ເມ ຼື່ອເໝາະສມົ. 

4.7. ໂດຍໃບແຈງ້ໜ້ີ ຊ ່ ງຈະມເີບໂີທຣະສບັເພຼື່ ອສອບຖາມຕາ່ງໆ ກຽ່ວກບັການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິ. 

5. ຄາໍນຍິາມ 

5.1. “ຊວ່ງການສະໝກັ” ໝາຍເຖງິ ຊວ່ງລະຍະເວລາທ່ີບກຸຄນົໃດໜ ່ ງສາມາດສະໝກັຂໍຮບັການຊວ່ຍ

ເຫ ຼືອທາງການເງນິໄດ.້ ຊວ່ງການສະໝກັຈະສິນ້ສດຸໃນ 240 ວນັຫ ງັຈາກທາງ LLUBMC ສ ົ່ງຈດົ

ໝາຍ ຫ ຼື ສ ົ່ງອເີມວໃຫແ້ກບ່ກຸຄນົນ ັນ້ພອ້ມກບັໃບແຈງ້ໜ້ີຄາ່ເບິ່ ງແຍງໃບທາໍອດິ, ແຕ ່LLUBMC 

ອາດ  ຂະຫຍາຍເວລາໃຫໃ້ນສະຖານະການພິເສດ. 

5.2. “ຜ ໃ້ຫບໍ້ລິການທ່ີໄດຮ້ບັອະນຍຸາດ” ໝາຍເຖງິ ບນັດາຜ ໃ້ຫບໍ້ລິການທ່ີ LLUBMC ອາດເຮັດສນັ

ຍາດວ້ຍເພຼື່ ອໃຫເ້ຮັດ ແລະສ ົ່ງຈດົໝາຍ, ແຈງ້ການ, ໃບບນິ ແລະ/ຫ ຼື ລາຍງານອຼື່ ນໆ ໃຫແ້ກຄ່ນົ

ເຈບັກຽ່ວກບັຈາໍນວນເງນິທ່ີຄນົເຈບັຄາ້ງໜ້ີ ແລະເພຼື່ ອໃຫຕ້ດິຕ່ໍຄນົເຈບັກຽ່ວກບັການຊາໍລະເງນິສາໍ

ລບັໃບບນິທ່ີຄາ້ງຊາໍລະ. 

5.3. “ການດາໍເນີນການທວງໜ້ີພິເສດ (Extraordinary Collection Action, ECA)” ໝາຍເຖິງ 

ການປະຕິບດັຕາ່ງໆ ທ່ີດາໍເນນີການໂດຍ LLUBMC ຊ ່ ງຕາ້ນກບັບກຸຄນົໃນສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັ

ການທວງເອົາການຊາໍລະເງນິຕາມໃບບິນສາໍລບັຄາ່ເບິ່ ງແຍງຮກັສາຊ ່ ງຢ ພ່າຍໃຕນ້ະໂຍບາຍການ

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__medical-2Dcenter.lomalindahealth.org_financial-2Dassistance-23llubmc&d=DwMFaQ&c=2au6Wc4YyA9xDf1Xwd-ZHbREYaQgjsJ8ttjU4m7jy4w&r=6LZKiIydDys3SmhixGsU0A&m=mcIRcrpB-i0LSehgSlRFf_ogBhFoH6KGEI002iZ-4y4&s=tHnearMj2hXLUzatBGZaJj7R8urk7WDbnYqxpUpw764&e=


 

ປະເພດ: ການບໍລິຫານຈດັການດາ້ນການເງນິ ລະຫດັ: BC-55 

  ໜາ້: 5 ຈາກ 6  

ຫວົຂໍ:້ ການຮຽກເກບັເງນິ ແລະການທວງໜ້ີ 

 

 

ຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງການເງິ ນຂອງ LLUBMC ແລະອາດລວມເຖງິສິ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້ (a) ການຂາຍໜ້ີ

ຂອງບຸກຄນົນ ັນ້ໃຫແ້ກຝ່າ່ຍອຼື່ ນ ຍກົເວັ້ນແຕຈ່ະມກີານກາໍນດົໄວຢ້່າງຊດັເຈນໃນກດົໝາຍຂອງຣຖັ

ບານກາງ; (b) ການລາຍງານຂໍມ້  ນໃນທາງລບົກຽ່ວກບັບຸກຄນົນ ັນ້ໃຫແ້ກຫ່ອ້ງການເຄຣດດິຜ ້ບໍລິ

ໂພກ; ແລະ (c) ດາໍເນນີການບາງຢາ່ງທ່ີຕອ້ງມຂີ ັນ້ຕອນທາງກດົໝາຍ ຫ ຼື ກະບວນການຍດຸຕທິມັ

ຕາມທ່ີບ ົ່ງໄວ ້ໃນ ກດົໝາຍຣຖັບານກາງ, ລວມເຖງິ ການໄດສ້ິດໃນການຄອບຄອງຊບັສິນ, ການ

ຍ ດ ອະສງັຫາລິມະຊບັ, ການຍ ດຊບັຕາມຄາໍສ ັງ່ສານ/ການຍ ດຊບັສິນ, ການຟ້ອງຮອ້ງຄະດ,ີ ຊ ່ ງ

ຈະເປັນສາເຫດເຮັດໃຫບຸ້ກຄນົຖຼືກໝາຍສານຍ ດເອົາຊບັສິນ, ແລະຖຼືກອາຍດັຄາ່ຈາ້ງ. ECA ບ່ໍ

ລວມເຖິງສິດໃນການຄອບຄອງຊບັສິນໃດໆ ທ່ີທາງໂຮງໝໍມສີິດທ່ີຈະອາ້ງເອົາພາຍໃຕກ້ດົໝາຍ

ຂອງຣຖັ ຊ ່ ງໄດຈ້າກການພິພາກສາຕດັສນິ, ການຕກົລງົຊາໍລະເງນິ ຫ ຼື ການຕ່ໍຮອງໜ້ີສນິທ່ີເປັນໜ້ີ

ກບັບຸກຄນົ (ຫ ຼື ຕວົແທນຂອງບຸກຄນົ) ເນຼື່ ອງຈາກເປັນຜນົມາຈາກການບາດເຈັບສວ່ນຕວົຊ ່ ງໄດ້

ຮບັການເບິ່ ງແຍງ ຮກັສາຈາກໂຮງໝໍ.    

5.4. “ນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງການເງິ ນ” ໝາຍເຖງິ ນະໂຍບາຍທ່ີຈດັຕ ັງ້ຂ ນ້ໂດຍ 

LLUBMC ເພຼື່ ອເປັນຂໍກ້າໍນດົສາໍລບັການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິໃຫແ້ກບ່ນັດາຄນົເຈບັທ່ີມສີດິ

ເໝາະສມົ ຊ ່ ງມຄີວາມຈາໍເປັນທ່ີຕອ້ງໄດຮ້ບັການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິ, ໂດຍສະເພາະແມນ່ໂຄງ

ການ LLUBMC FAP.  

5.5. “ປະມວນກົດໝາຍພາສີ ອາກອນ ມາດຕາ (Internal Revenue Code) 501(r)” ລວມ

ເຖງິ ກດົລະບຽບທ່ີນາໍໃຊກ້ບັບນັດາໂຮງໝໍການກສຸນົ. 

5.6. “ການເບິ່ ງແຍງທ່ີຈາໍເປັນທາງການແພດ” ໝາຍເຖງິ ການບໍລິການເບິ່ ງແຍງສຂຸະພາບຕາມທ່ີນຍິາມ

ໄວໂ້ດຍກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍສະຫວດັດກີານ ແລະສະຖາບນັຂອງຣຖັຄາລິຟໍເນຽ (California 

Welfare & Institutions Code) §14059.5.  ການບໍລິການທ່ີຈາໍເປັນທາງການແພດ ຫ ຼື ມຄີວາມ

ຈາໍເປັນໃນທາງການແພດ ແມນ່ໃນກລໍະນເີມ ຼື່ອມເີຫດຜນົສມົຄວນ ແລະຈາໍເປັນເພຼື່ ອປກົປ້ອງ ຊວີດິ, 

ເພຼື່ ອປ້ອງກນັການເຈບັທ່ີສາໍຄນັ ຫ ຼື ປ້ອງກນັຄວາມພິການທ່ີສາໍຄນັ, ຫ ຼື ເພຼື່ ອບນັເທົາຄວາມເຈບັປວ

ດຮນຸແຮງ.” ການບໍລິການທ່ີບ່ໍລວມຢ ໃ່ນຄາໍອະທິບາຍນີ ້ໄດແ້ກ ່ການບໍລິການສະເພາະຊ ່ ງສາມາດ

ບາໍບດັຮກັສາໄດຢ້າ່ງມປີະສດິທິພາບໃນທາງການແພດດວ້ຍວທີິການອຼື່ ນ. ຍກົຕວົຢາ່ງ ແມນ່: 1) 

ການບໍລິການດາ້ນຄວາມງາມ ແລະ/ຫ ຼື ການຜາ່ຕດັເສມີຄວາມງາມ; 2) ການບໍລິການເຮັດໝນັ; 3) 

ການແກໄ້ຂສາຍຕາ; 4) ການບາໍບດັຮກັສາດວ້ຍລງັສໂີປຣຕອນ; 5) ການຮກັສາໂດຍໃຊຫຸ້ນ່ຍນົ

ຊວ່ຍ; 6) ອປຸະກອນເສມີຮາ່ງກາຍ/ອປຸະກອນທຽມ;  7) ການຖຼືພາແທນ; ຫ ຼື 8) ການບໍລິການອຼື່ ນໆ 

ທ່ີເຮັດເພຼື່ ອຄວາມສະດວກ ແລະ/ຫ ຼື ຄວາມສະບາຍຂອງຄນົເຈບັເປັນຫ ກັ. 

5.7.  “ບົດສະຫ ຼຸ ບໃນພາສາທີ່ ເຂົ ົ້ າໃຈງ່ າຍ” ໝາຍເຖງິ ບດົສະຫ ຸບຂອງ ນະໂຍບາຍການ

ຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງການເງິ ນ ຊ ່ ງອາ່ນງາ່ຍ, ເຂ້ົາໃຈງາ່ຍ ແລະນາໍໃຊງ້າ່ຍ. 
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6. ເອກະສານອາ້ງອງີທ ົ່ວໄປດາ້ນນະໂຍບາຍ 

6.1. ນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງການເງິ ນຂອງ LLUBMC  

 

 

 

ອະນມຸດັແລວ້:  ຄະນະກາໍມະການບໍລິຫານ;  ຜ ບໍ້ລິຫານສ ງສດຸຂອງ LLUBMC;  ຮອງປະທານອາວໂຸສດາ້ນການ

ເງນິຂອງ LLUBMC;  ຄະນະກາໍມະການ LLUBMC 


