
 

 

ປ ຶ້ ມຄ ູ່ ມືທ ູ່ ວອ ງການ: ວຽກບໍລິຫານທ ູ່ ວໄປ 

 

DES MOINES, IOWA ວັນທີເລີູ່ ມຕ ຶ້ ນ: 11/1996 ເລກທີ:  A-1006 

 ການທ ບທວນ/ການປັບປຸງແກຶ້ ໄຂຄັຶ້ ງສຸດທຶ້າຍ: 06/2019 ໜຶ້ າ 1 

 

ເລືູ່ ອງ:   

 

ໂຄງການດ ແລເບິູ່ ງແຍງຊຸມຊ ນ ແລະ ການຊູ່ວຍເຫ ື ອດຶ້ານການເງິນຂັຶ້ ນຮຶ້າຍແຮງຂອງ Broadlawns 

 

I. ນະໂຍບາຍ 

 

ສ ນການແພດ Broadlawns ຈະສະໜອງການຊູ່ວຍເຫ ື ອດຶ້ານການເງິນສໍາລັບການດ ແລທາງການແພດ ແລະ 

ການຢາໃຫຶ້ ກັບຜ ຶ້ ອາໄສທີູ່ ຍາກຈ ນ ທາງການເງິນ ແລະ ບັນລຸເງືູ່ ອນໄຂສະເພາະ ຫ ື  

ປະສ ບກັບເຫດການທາງການແພດທີູ່ ມີຜ ນກະທ ບດຶ້ານການເງິນທີູ່ ຮຶ້າຍແຮງຕາມ ເຊິູ່ ງໄດຶ້ ກໍານ ດ ໄວຶ້ ໃນນະໂຍບາຍນີຶ້ . 

 

ນະໂຍບາຍນີຶ້ ແມູ່ ນຖືກຈັດການພາຍໃຕຶ້ ຊືູ່  “ໂຄງການດ ແລຊຸມຊ ນຂອງ Broadlawns ແລະ ການຊູ່ວຍເຫ ື ອທາງການເງິນຂັຶ້ ນຮຶ້າຍແຮງ” 

ແລະ ຖືກປະຕິບັດນໍາໃຊຶ້ດັູ່ ງລຸູ່ມນີຶ້ :  

 

II. ຈຸດປະສ ງ 

 

ນະໂຍບາຍນີຶ້ ຈັດຕັຶ້ ງໂຄງຮູ່າງໃຫຶ້ສ ນການແພດ Broadlawns:  

 

(1) ລະບຸຄ ນເຈັບທີູ່ ອາດມີຄຸນສ ມບັດສໍາລັບການຊູ່ວຍເຫ ື ອດຶ້ານການເງິນ.  

(2) ສະໜອງການຊູ່ວຍເຫ ື ອດຶ້ານການເງິນໃຫຶ້ ກັບຄ ນເຈັບພາຍໃນຊຸມຊ ນ.  

(3) ຊ ດໃຊຶ້ການຊູ່ວຍເຫ ື ອດຶ້ານການເງິນ ໂດຍສອດຄູ່ອງລະບຽບຫ ັ ກການຂອງລັດ Iowa ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງ 

ໂຄງການການດ ແລຊຸມຊ ນຂອງ Broadlawns ແລະ ວິທີດໍາເນີນການຂອງ ສ ນການແພດ Broadlawns.  

(4) ເພືູ່ ອໃຫຶ້ສອດຄູ່ອງກັບພາກທີ 501(r) ຂອງຫ ັ ກການລາຍຮັບພາຍໃນ ແລະ ເພືູ່ ອຮັກສາສະຖານະການຍ ກເວັຶ້ ນພາສີ 

ຂອງອ ງກອນ, ສ ນການແພດ Broadlawns ໄດຶ້ ນໍາໃຊຶ້ນະໂຍບາຍນີຶ້  ແລະ ຈະເປີດເຜີຍຢູ່າງກວຶ້ າງຂວາງ, ສະໜອງ 

ຂໍຶ້ ສະຫ ຸ ບໃນພາສາທໍາມະດາ ແລະ ມີຢ ູ່ ໃນຫ າຍພາສາ.   ນອກຈາກນັຶ້ ນ, ອ ງກອນຈະໂພສໃນເວບໄຊຶ້ຂອງຕ ນກູ່ຽວກັບ 

ລາຍການຂອງຜ ຶ້ ໃຫຶ້ ບໍລິການດຶ້ານການດ ແລສຸຂະພາບ ເຊິູ່ ງມີການບໍລິການທີູ່ ຂ ຶ້ ນກັບນະໂຍບາຍນີຶ້ .  

 

ສ ນການແພດ Broadlawns ອາດຍອມຮັບຄ ນເຈັບໃຫຶ້ ມີສິດພາຍໃຕຶ້  ໂຄງການການດ ແລຊຸມຊ ນຂອງ Broadlawns 

ຜ ຶ້ ທີູ່ ບັນລຸບັນທັດຖານ ຂອງການມີສິດ ຕາມທີູ່ ໄດຶ້ ກໍານ ດໄວຶ້ຂຶ້ າງລຸູ່ມໃນນະໂຍບາຍນີຶ້ .  

 

III. ນິຍາມ 

 

A. ການຢ ູ່ອາໄສ:  ສ ນການແພດ Broadlawns ກໍານ ດຜ ຶ້ ອາໄສວູ່ າ ເປັນບຸກຄ ນທີູ່ ມີສັນຊາດສະຫະລັດອາເມຣິກາ ຫ ື  

ມີສະຖານະຜ ຶ້ ອາໄສ ຕູ່າງດຶ້າວທີູ່ ຖືກຈ ດທະບຽນ ເຊິູ່ ງອາໄສຢູ່າງເປັນອິດສະຫ ະໃນລັດ Iowa 

ໂດຍມີເຈດຕະນາທີູ່ ຈະສືບຕໍູ່ ອາໄສພາຍໃນເຂດປ ກຄອງທີູ່ ລະບຸ ໄວຶ້ ໃນລາຍການ.  

ບຸກຄ ນໃດໜ ູ່ ງບໍູ່ ຈໍາເປັນຕຶ້ອງອາໄສໃນເຂດປ ກຄອງ Polk ເປັນໄລຍະເວລາສະເພາະໃດໜ ູ່ ງກູ່ອນການປະກາດວູ່າຢ ູ່ອາໄສ.  

 

B. ຈ ານວນເງິນໂດຍທົູ່ ວໄປທີູ່ ຮຽກເກັບຈາກບຸກຄົນທີູ່ ມີປະກັນໄພ (AGB):  

ວິທີການດັູ່ ງຕໍູ່ ໄປນີຶ້ ແມູ່ ນນໍາໃຊຶ້ເພືູ່ ອຄິດໄລູ່ ຈໍານວນເງິນໂດຍທ ູ່ ວໄປທີູ່ ຮຽກເກັບຈາກບຸກຄ ນທີູ່ ມີປະກັນໄພ.    

 

AGB % = (ຜ ນລວມຂອງຈໍານວນເງິນທັງໝ ດທີູ່ ໄດຶ້ ຮັບອະນຸຍາດໂດຍຜ ຶ້ ຊໍາລະ Medicare + 

ຜ ນລວມຂອງຈໍານວນເງິນທັງໝ ດທີູ່ ໄດຶ້ ຮັບອະນຸຍາດໂດຍຜ ຶ້ ຮັບປະກັນໄພດຶ້ານສຸຂະພາບພາກເອກະຊ ນ + 

ຜ ນລວມຂອງຈໍານວນເງິນທັງໝ ດທີູ່ ໄດຶ້ ຮັບອະນຸຍາດໂດຍຜ ຶ້ ຊໍາລະ Medicaid ໃນລະຫວູ່າງຊູ່ວງເວລາ 12 

ເດືອນຍຶ້ອນຫ ັ ງ) / (ຜ ນລວມຂອງລວມຍອດຄູ່າໃຊຶ້ຈູ່າຍສໍາລັບຂໍຶ້ ຮຽກຮຶ້ອງດຽວກັນ).  

 

AGB = (ລວມຍອດຄູ່າໃຊຶ້ຈູ່າຍສໍາລັບການດ ແລທາງການແພດທີູ່ ຈໍາເປັນ ຫ ື  ການດ ແລທາງການແພດສຸກເສີນ) X 

AGB%. 
 

AGB% ຈະຖືກຄິດໄລູ່ ແລະ ອັບເດດບ ນພືຶ້ ນຖານປະຈໍາປີ ຕາມທີູ່ ໄດຶ້ລະບຸໄວຶ້ ໃນພາກສູ່ວນຕິດຄັດ ກ ຂອງນະໂຍບາຍນີຶ້ .  

 



 

 

ປ ຶ້ ມຄ ູ່ ມືທ ູ່ ວອ ງການ: ວຽກບໍລິຫານທ ູ່ ວໄປ 

 

DES MOINES, IOWA ວັນທີເລີູ່ ມຕ ຶ້ ນ: 11/1996 ເລກທີ:  A-1006 

 ການທ ບທວນ/ການປັບປຸງແກຶ້ ໄຂຄັຶ້ ງສຸດທຶ້າຍ: 06/2019 ໜຶ້ າ 2 

 

ເລືູ່ ອງ:   

 

ໂຄງການດ ແລເບິູ່ ງແຍງຊຸມຊ ນ ແລະ ການຊູ່ວຍເຫ ື ອດຶ້ານການເງິນຂັຶ້ ນຮຶ້າຍແຮງຂອງ Broadlawns 

 

C. ການດ ແລທາງການແພດທີູ່ ຈ າເປັນ:  ການບໍລິການທີູ່ ສອດຄູ່ອງກັບການກວດພະຍາດ ແລະ ການປິູ່ ນປ ວໂຣກຂອງຄ ນເຈັບ, 

ສອດຄູ່ອງກັບ ມາດຕະຖານການປະຕິບັດທາງການແພດທີູ່ ເໝາະສ ມ, 

ຈໍາເປັນເພືູ່ ອສະໜອງຄວາມຕຶ້ອງການທາງການແພດຂອງຄ ນເຈັບ ແລະ ເປັນເຫດຜ ນ 

ທີູ່ ນອກເໜືອຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງຄ ນເຈັບ ຫ ື  ແພດຂອງຄ ນເຈັບ ຫ ື  ຜ ຶ້ ໃຫຶ້ຄວາມດ ແລ ແລະ 

ການບໍລິການປະເພດທີູ່ ມີຄູ່າໃຊຶ້ຈູ່າຍ ໜຶ້ອຍສຸດ ເຊິູ່ ງຈະສະໜອງຄວາມຕຶ້ອງການທາງການແພດຂອງຄ ນເຈັບຢູ່າງສ ມເຫດສ ມຜ ນ.  

 

D. ນະໂຍບາຍການດ ແລທາງການແພດສຸກເສີນ:  ຕາມທີູ່ ໄດຶ້ລະບຸໄວຶ້ ໃນ ກ ດໝາຍວູ່າດຶ້ວຍ ການປິູ່ ນປ ວທາງການແພດສຸກເສີນ 

ແລະ ການເຈັບ ທຶ້ອງອອກລ ກ (EMTALA), ສະພາວະທາງການແພດທີູ່ ສະແດງອອກໂດຍອາການສາຫັດທ ີ່ ມີຄວາມຮຸນແຮງພຽງພໍ 

ແລະ ການຂາດການດ  

ແລທາງການແພດຢູ່າງຮີບດູ່ວນແມູ່ນຖືກຄາດຫວັງຢູ່າງສ ມເຫດສ ມຜ ນວູ່ າຈະສ ູ່ ງຜ ນໃຫຶ້ ສຸຂະພາບຂອງຄ ນເຈັບຢ ູ່ ໃນອັນຕະລາຍຢູ່າ

ງຮຸນແຮງ, ການເສືູ່ ອມເສຍຢູ່າງຮຸນແຮງຕໍູ່ ການເຮັດວຽກຂອງຮູ່າງກາຍ ຫ ື  

ການມີບັນຫາຢູ່າງຮຸນແຮງຂອງສູ່ວນໃດໜ ູ່ ງຂອງອະໄວຍະວະຮູ່າງກາຍ.   

ມັນຍັງລວມເຖິງຜ ຶ້ ຍິງຖືພາທີູ່ ກໍາລັງປະສ ບກັບການບີບຕ ວຂອງມ ດລ ກ. 

     
 

IV. ວິທີດໍາເນີນການ 

 

A. ການມີສິດໄດ້ຮັບການຊູ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິນ 

ການຊູ່ວຍເຫ ື ອທາງການເງິນແມູ່ນມີໃຫຶ້ ກັບການດ ແລທາງການແພດທີູ່ ຈໍາເປັນ ແລະ ການດ ແລທາງການແພດສຸກເສີນ 

ໂດຍສະໜອງໃຫຶ້ກັບຄ ນ ເຈັບທີູ່ ບັນລ ເງືູ່ ອນໄຂຂອງການມີສິດສໍາລັບໂຄງການດ ແລຊຸມຊ ນຂອງ Broadlawns ແລະ 

ໂຄງການຊູ່ວຍເຫ ື ອທາງການເງິນຂ ັ້ ນຮັ້າຍແຮງ.  
 

B. ວິທີດ າເນີນການໃນການອະນຸມັດ: 

ສ ນການແພດ Broadlawns ຈະເຮັດແບບຟອມອະມຸມັດການຊູ່ວຍເຫ ື ອດຶ້ານການເງິນໃຫັ້ຄ ບຖຶ້ວນ (“ແບບຟອມອະນຸມັດ”) 

ໃຫຶ້ ກັບຄ ນເຈັບແຕູ່  ລະຄ ນທີູ່ ໄດຶ້ ຮັບອະນຸມັດໃຫັ້ມີສິດຢ ູ່ພາຍໃຕຶ້  ໂຄງການດ ແລຊຸມຊ ນຂອງ Broadlawns.  

ແບບຟອມອະນຸມັດພິຈາລະນາເອກະສານຂອງການ ທ ບທວນດຶ້ານການບໍລິຫານ ແລະ ຂັຶ້ ນຕອນການອະນຸມັດທີູ່  ສ ນການແພດ 

Broadlawns ນໍາໃຊຶ້ເພືູ່ ອອະນຸມັດການມີສິດໃຫຶ້ຢ ູ່ພາຍໃຕຶ້  ໂຄງການດ ແລຊຸມຊ ນຂອງ Broadlawns. 

 

C. ການກ ານົດລາຍຮັບ 

ຍອດລາຍຮັບແມູ່ນຈະຖືກໃຊຶ້ເພືູ່ ອກໍານ ດການມີສິດ.   ການຄິດໄລູ່ຍອດລາຍຮັບຈະສອດຄູ່ອງກັບໂຄງການ Medicaid ຂອງລັດ Iowa.   

ລາຍຮັບສໍາລັບສະມາຊິກທຸກຄ ນໃນຄ ວເຮືອນ ແລະ ພາກສູ່ວນທີູ່ ຮັບຜິດຊອບຕໍູ່ ກ ດໝາຍເຊິູ່ ງບໍູ່ ໄດຶ້ຢ ູ່ ໃນຄ ວເຮືອນຈະຖືວູ່ າຢ ູ່ ໃນການ 

ກໍານ ດລະດັບຂອງລາຍຮັບ.  

 

ລາຍຮັບລວມເຖິງ ແຕູ່ບໍູ່ ຈໍາກັດ ຄູ່າຈຶ້າງ ແລະ ເງິນເດືອນ, ຜ ນປະໂຫຍດຈາກຄວາມເສຍອ ງຄະ, ຜ ນປະໂຫຍດຈາກການບໍານານ ຫ ື  

ເບຶ້ ຍບໍານານ, ລາຍຮັບຈາກຄູ່າເຊ າ, ຄູ່າທໍານຽມນໍຶ້ າມັນ ແລະ ແກສ, ຄູ່າຕອບແທນການວູ່າງວຽກ, ຜ ນປະໂຫຍດຈາກ VA, 

ການສ ູ່ ງເສີມເດັກນຶ້ ອຍ, ເງິນຄູ່າລຶ້ຽງ ເມຍທີູ່ ຮຶ້າງຈາກຜ ວ, ຜ ນປະໂຫຍດ, ເງິນປັນຜ ນຈາກຫຸຶ້ນ, ຄູ່າຕອບແທນຂອງພະນັກງານ, 

ການບໍລິຈາກສ ູ່ ງເສີມດຶ້ວຍຄວາມເມດຕາ ແລະ ອືູ່ ນໆ.    

 

ການບໍລິຈາກສ ູ່ ງເສີມດຶ້ວຍຄວາມເມດຕາແມູ່ນຊັບພະຍາກອນ/ຜ ນປະໂຫຍດທີູ່ ສະໜອງໂດຍບໍູ່ ມີການພິຈາລະນາ.  

ຄຸູ່ນຄູ່າທີູ່ ສ ມເຫດສ ມຜ ນ ຈະຖືກໃສູ່ໃນຊັບພະຍາກອນ/ຜ ນປະໂຫຍດເຫ  ູ່ ານີຶ້  ໂດຍພິຈາລະນາທຸກປັດໄຈທີູ່ ກູ່ ຽວຂຶ້ອງ.    

 

ຕາປະທັບອາຫານແມູ່ນຖືກຍ ກເວັຶ້ ນຈາກລາຍຮັບ ເພືູ່ ອຈຸດປະສ ງຂອງການກໍານ ດການມີສິດ.    

 

ຜ ຶ້ ສະໝັກທີູ່ ມີລາຍຮັບລວມກັນຕໍູ່ າກວູ່ າ ຫ ື  ເທ ູ່ າກັບຂອບເຂດຂອງລາຍຮັບຈະໄດຶ້ ຮັບສິດສໍາລັບ ໂຄງການດ ແລຊຸມຊ ນຂອງ 

Broadlawns. 
 



 

 

ປ ຶ້ ມຄ ູ່ ມືທ ູ່ ວອ ງການ: ວຽກບໍລິຫານທ ູ່ ວໄປ 

 

DES MOINES, IOWA ວັນທີເລີູ່ ມຕ ຶ້ ນ: 11/1996 ເລກທີ:  A-1006 

 ການທ ບທວນ/ການປັບປຸງແກຶ້ ໄຂຄັຶ້ ງສຸດທຶ້າຍ: 06/2019 ໜຶ້ າ 3 

 

ເລືູ່ ອງ:   

 

ໂຄງການດ ແລເບິູ່ ງແຍງຊຸມຊ ນ ແລະ ການຊູ່ວຍເຫ ື ອດຶ້ານການເງິນຂັຶ້ ນຮຶ້າຍແຮງຂອງ Broadlawns 

 

ການຄິດໄລູ່ລາຍຮັບ:   ສໍາລັບຜ ຶ້ ໃຫຍູ່ , ຄໍາສັບ “ລາຍຮັບທັງໝ ດປະຈໍາປີ” ໃນໃບສະໝັກສໍາລັບການຊູ່ວຍເຫ ື ອໝາຍເຖິງ 

ຜ ນລວມຂອງຍອດ ລາຍຮັບປະຈໍາປີ  (“ລາຍຮັບ”) ຂອງຄ ນເຈັບແຕູ່ລະຄ ນ ແລະ ຜ ວເມຍຂອງຄ ນເຈັບ.   

ຖຶ້າຄ ນເຈັບເປັນຜ ຶ້ ຍັງບໍູ່ ກະສຽນ, ຄໍາສັບ “ລາຍຮັບທັງໝ ດປະຈໍາປີ” ໃນໃບສະໝັກສໍາລັບການຊູ່ວຍເຫ ື ອຂອງ Broadlawns 

ໝາຍເຖິງລາຍຮັບຈາກຄ ນເຈັບ, ແມູ່ຂອງຄ ນເຈັບ ແລະ ພໍູ່ ຂອງຄ ນເຈັບ.  

 

D. ຕາຕະລາງຂອບເຂດລາຍຮັບ 

ຕາມທີູ່ ກໍານ ດໂດຍສອດຄູ່ອງກັບສະໝັກສໍາລັບການຊູ່ວຍເຫ ື ອຂອງ Broadlawns, ສ ນການແພດ Broadlawns 

ອາດຈໍາແນກຄ ນເຈັບທັງໝ ດ ທີູ່ ມີລາຍຮັບໜຶ້ ອຍກວູ່າ ຫ ື  ເທ ູ່ າກັບ 400% ຂອງນະໂຍບາຍຄວາມທຸກຍາກ ທີູ່ ໄດຶ້ ອັບເດດປະຈໍາປີໃນ 

ທະບຽນລັດຖະບານກາງ ໂດຍກະຊວງ ສຸຂະພາບ ແລະ ການບໍລິການມະນຸດຂອງ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ 

(“ນະໂຍບາຍລາຍຮັບທຸກຍາກແຫູ່ງລັດຖະບານກາງ”) ຕາມທີູ່ ມີສິດຢ ູ່ພາຍໃຕຶ້  ໂຄງການດ ແລຊຸມຊ ນຂອງ Broadlawns, 

ຖືວູ່ າບັນທັດຖານຂອງການມີສິດເຊິູ່ ງມີຜ ນຢ ູ່ບູ່ ອນອືູ່ ນໃນນະໂຍບາຍ ນີຶ້ ຖືກບັນລຸ. 

 

ການດ ແລກຸສ ນສ ມບ ນຈະຖືກສະໜອງໃຫຶ້ ກັບຄ ນເຈັບທີູ່ ມີປະກັນໄພບໍູ່ ພຽງພໍ ແລະ ບໍູ່ ມີປະກັນໄພເລີຍ ເຊິູ່ ງມີລາຍຮັບ 300% ຫ ື  

ຕໍູ່ າກວູ່ ານະໂຍບາຍລາຍຮັບທຸກຍາກແຫູ່ງລັດຖະບານການ. 

 

ສໍາລັບຄ ນເຈັບທີູ່ ມີປະກັນໄພບໍູ່ ພຽງພໍ ແລະ ບໍູ່ ມີປະກັນໄພ ເຊິູ່ ງມີລາຍຮັບລະຫວູ່າງ 301% ແລະ 400% 

ຂອງນະໂນບາຍລາຍຮັບທຸກຍາກ ແຫູ່ງລັດຖະບານກາງ, 

ສູ່ວນຫ ຸ ດແມູ່ນຈະຖືກສະໜອງໃຫຶ້ເພືູ່ ອຈໍາກັດພັນທະການຊໍາລະຂອງຄ ນເຈັບໃຫຶ້ຢ ູ່ ໃນຈໍານວນຂອງຍອດບັນຊີຂອງຄ ນເຈັບ 

ຫ ັ ງຈາກຫັກເປີເຊັນສູ່ວນຫ ຸ ດທີູ່ ຖືກນໍາໃຊຶ້ກັບລາຍຮັບຂອງຄ ນເຈັບ ຕາມທີູ່ ໄດຶ້ລະບຸໄວຶ້ ໃນຕາຕະລາງຂຶ້ າງລຸູ່ມນີຶ້ : 

 

ສູ່ວນຫ ຸ ດ % ນະໂຍບາຍລາຍຮັບທຸກຍາກແຫູ່ງລັດຖະບານກາງຂອງປີປັດຈຸບັນສ າລັບຂະໜາດຄອບຄົວ 

100% ລາຍຮັບຄອບຄ ວໜຶ້ ອຍກວູ່າ ຫ ື  ເທ ູ່ າກັບ 300% ຂອງ FPIG 

AGB ເທ ູ່ ານັຶ້ ນ ລາຍຮັບຄອບຄ ວແມູ່ນ 301% ຫາ 400% ຂອງ FPIG 

  
 

ຄ ນເຈັບທີູ່ ບໍູ່ ມີປະກັນໄພ ເຊິູ່ ງມີລາຍຮັບລະຫວູ່າງ 133% ແລ 400% ຂອງນະໂຍບາຍລາຍຮັບທຸກຍາກຂອງລັດຖະບານກາງ ແລະ 

ບໍູ່ ສາມາດ ລ ງທະບຽນໃນການແລກປູ່ ຽນປະກັນໄພຂອງສະຖານຕະຫ າດໃນລັດ Iowa 

ກູ່ອນກໍານ ດເວລາການລ ງທະບຽນຈະມີສິດສໍາລັບນະໂຍບາຍນີຶ້ , ແຕູ່ຈໍາເປັນຕຶ້ອງລ ງທະບຽນໃນຊູ່ວງໄລຍະການລ ງທະບຽນດັູ່ ງຕໍູ່ ໄປນີຶ້ .  

ຄວາມລ ຶ້ ມເຫ ວທີູ່ ຈະລ ງທະບຽນໃນລະຫວູ່າງຊູ່ວງໄລຍະການລ ງທະບຽນ ດັູ່ ງຕໍູ່ ໄປນີຶ້ ອາດສ ູ່ ງຜ ນໃນການສ ນເສຍການມີສິດ.  

ບຸກຄ ນທີູ່ ສ ນເສຍການຄຸຶ້ມຄອງເນືູ່ ອງຈາກການລ ຶ້ ມເຫ ວທີູ່ ຈະຊໍາລະຄູ່າປະກັນໄພໃນການແລກ ປູ່ ຽນປະກັນໄພຂອງສະຖານຕະຫ າດໃນລັດ 

Iowa ແມູ່ນບໍູ່ ມີສິດສໍາລັບໂຄງການນີຶ້ . 

 

ນະໂຍບາຍນີຶ້ ແມູ່ ນໃຊຶ້ໄດຶ້ ກັບການຮັບຜິດຊອບສູ່ວນແລກຂອງຄ ນເຈັບ.  ໃຊຶ້ບໍູ່ ໄດຶ້ ກັບສູ່ວນຫ ຸ ດທີູ່ ລະບຸໄວຶ້ພາຍໃຕຶ້  A-1015 

ສູ່ວນຫ ຸ ດຊໍາລະດຶ້ວຍ ຕ ນເອງສໍາລັບການຊໍາລະທັນທີ.  

 

BMC ອາດຍ ກເວັຶ້ ນ ຫ ື  ຫ ຸ ດຜູ່ ອນການຮັບຜິດຊອບສູ່ວນແລກຂອງການປະກັນໄພຮູ່ວມຂອງ Medicare ແລະ Medicaid ເທ ູ່ ານັຶ້ ນ 

ໂດຍອີງຕາມຄວາມຕຶ້ອງການດຶ້ານການເງິນ ຖຶ້າບັນລຸຕາມເງືູ່ ອນໄຂດັູ່ ງຕໍູ່ ໄປນີຶ້ :    

 

 ໃບສະຫ ະສິດ ຫ ື  ສູ່ວນຫ ຸ ດແມູ່ນບໍູ່ ໄດຶ້ ໂຄສະນາ.   

(ມັນເປັນເລືູ່ ອງເໝາະສ ມທີູ່ ຈະໃຫຶ້ ຄໍາແນະນໍາກັບຄ ນເຈັບບ ນພືຶ້ ນຖານສູ່ວນບຸກຄ ນວູ່ າ ໃບສະຫ ະສິດຂອງການຊໍາລະຮູ່ວມ ຫ ື  

ການຮັບຜິດຊອບສູ່ວນແລກໃນເຫດການຄວາມຈໍາເປັນທາງການເງິນທີູ່ ເປັນໄປໄດຶ້  ແລະ ຄ ນເຈັບ 

ອາດສະໝັກສໍາລັບຜ ນປະໂຫຍດດັູ່ ງກູ່າວໃນເວລາ ຫ ື  ທັນທີກູ່ອນສະໜອງການປິູ່ ນປ ວ.) 

 ສູ່ວນຫ ຸ ດບໍູ່ ໄດຶ້ ຖືກສະເໜີເປັນປະຈໍາ, 

ແຕູ່ໃຫຶ້ ກັບຄ ນເຈັບເທ ູ່ ານັຶ້ ນທີູ່ ມີຄວາມຕຶ້ອງການດຶ້ານການເງິນທີູ່ ປາຖະໜາຢາກລ ງສະໝັກ. 

 



 

 

ປ ຶ້ ມຄ ູ່ ມືທ ູ່ ວອ ງການ: ວຽກບໍລິຫານທ ູ່ ວໄປ 

 

DES MOINES, IOWA ວັນທີເລີູ່ ມຕ ຶ້ ນ: 11/1996 ເລກທີ:  A-1006 

 ການທ ບທວນ/ການປັບປຸງແກຶ້ ໄຂຄັຶ້ ງສຸດທຶ້າຍ: 06/2019 ໜຶ້ າ 4 

 

ເລືູ່ ອງ:   

 

ໂຄງການດ ແລເບິູ່ ງແຍງຊຸມຊ ນ ແລະ ການຊູ່ວຍເຫ ື ອດຶ້ານການເງິນຂັຶ້ ນຮຶ້າຍແຮງຂອງ Broadlawns 

 

ຄ ນເຈັບທີູ່ ໄດຶ້ ຮັບປະກັນທີູ່ ບັນລຸເງືູ່ ອນໄຂການຊູ່ວຍເຫ ື ອດຶ້ານການເງິນອາດໃຫຶ້ພັນທະສໍາລັບຈໍານວນເງິນສໍາລັບການປະກັນໄພຮູ່ວມ ຫ ື  

ການຮັບຜິດ ຊອບສູ່ວນແລກ ອີງຕາມນະໂຍບາຍນີຶ້ .   

 

ສໍາລັບຄ ນເຈັບທີູ່ ບໍູ່ ມີຄຸນສ ມບັດສໍາລັບການຊູ່ວຍເຫ ື ອດຶ້ານການເງິນພາຍໃຕຶ້ນະໂຍບາຍການດ ແລຊຸມຊ ນຂອງ Broadlawns 

ອາດມີສິດຢ ູ່ພາຍໃຕຶ້  ການຊູ່ວຍເຫ ື ອດຶ້ານການເງິນຂັຶ້ ນຮຶ້າຍແຮງ, 

ຖືວູ່ າໄດຶ້ປະຕິບັດຕາມບັນທັດຖານຂອງການມີສິດເຊິູ່ ງມີຜ ນຢ ູ່ບູ່ ອນອືູ່ ນໃນນະໂຍບາຍນີຶ້ . 

 

E. ການຢ້ັງຢຼື ນລາຍຮັບ  : 

ສ ນການແພດ Broadlawns ຈະຮຶ້ອງຂໍໃຫຶ້ຄ ນເຈັບສະໜອງການຢັຶ້ ງຢືນລາຍຮັບ.  

 

i. ເອກະສານທີູ່ ຢ້ັງຢຼື ນລາຍຮັບ:  ລາຍຮັບອາດຖືກຢັຶ້ ງຢືນຜູ່ ານທາງກ ນໄກດັູ່ ງຕໍູ່ ໄປນີຶ້ :  ແບບຟອມ IRS W-2, 

ຄໍາຖະແຫ ງຂອງຄູ່າຈຶ້າງ ແລະ ລາຍຮັບ; ການສ ູ່ ງເງິນຊໍາລະຄູ່າຈຶ້າງ; ຜ ນກໍາໄລພາສີ; ຄວາມປອດໄພສັງຄ ມ, 

ຄູ່າຕອບແທນຂອງພະນັກງານ ຫ ື  ຈ ດໝາຍກໍານ ດ ຄູ່າຕອບແທນການວູ່າງວຽກ; 

ການຢັຶ້ ງຢືນທາງໂທລະສັບໂດຍຜ ຶ້ ຈຶ້າງງານກູ່ຽວກັບຍອດລາຍຮັບປະຈໍາປີຂອງຄ ນເຈັບ; ຫ ື  ໃບຢັຶ້ ງຢືນ ຂອງທະນາຄານ.  

ຖຶ້າຄ ນເຈັບບໍູ່ ໄດຶ້ສະໜອງເອກະສານນີຶ້ , ສ ນການແພດ Broadlawns ຈະສ ູ່ ງຈ ດໝາຍຮຶ້ອງຂໍເອກະສານໃຫຶ້ກັບຄ ນເຈັບ. 

 

ii. ເອກະສານບ ູ່ ມີຢ ູ່ : ໃນກໍລະນີທີູ່ ຄ ນເຈັບບໍູ່ ສາມາດສະໜອງເອກະສານເພືູ່ ອຢັຶ້ ງຢືນລາຍຮັບ, ສ ນການແພດ Broadlawns 

ອາດຢັຶ້ ງຢືນລາຍຮັບຂອງຄ ນເຈັບ (i) ໂດຍໃຫຶ້ຄ ນເຈັບເຊັນໃບສະໝັກສໍາລັບການຊູ່ວຍເຫ ື ອເພືູ່ ອຢືນຢັນຄວາມແທຶ້ຈິງຂອງ 

ຂໍຶ້ ມ ນລາຍຮັບທີູ່ ສະໜອງ ແລະ/ຫ ື  ຜູ່ ານທາງຂະບວນການຢັຶ້ ງຢືນພາຍນອກທີູ່ ຂໍຮຶ້ອງໂດຍ ສ ນການແພດ 

ຜູ່ ານທາງຜ ຶ້ ຂາຍທີູ່ ໄດຶ້ ຮັບ ອໍານາດຂອງຄະນະກໍາມະການຈັດການ ຫ ື  (ii) 

ຜູ່ ານການການຢັຶ້ ງຢືນເປັນລາຍລັກອັກສອນຂອງພະນັກງານຂອງ ສ ນການແພດ Broadlawns 

ໂດຍຕືູ່ ມໃບສະໝັກສໍາລັບການຊູ່ວຍເຫ ື ອວູ່ າ ຄ ນເຈັບຢັຶ້ ງຢືນກັບ ສ ນການແພດ Broadlawns ທາງປາກເປ ູ່ າກູ່ຽວ 

ກັບການຄິດໄລູ່ລາຍຮັບ.  ໃນກໍລະນີທີູ່ ຄ ນເຈັບບໍູ່ ສາມາດສະໜອງເອກະສານເພືູ່ ອຢັຶ້ ງຢືນລາຍຮັບໄດຶ້ , ສ ນການແພດ 

Broadlawns ຈະຮຽກຮຶ້ອງໃຫຶ້ ມີການອະທິບາຍເຖິງເຫດຜ ນທີູ່ ຄ ນເຈັບບໍູ່ ສາມາດສະໜອງເອກະສານທີູ່ ຮຽກຮຶ້ອງ. 

 

iii. ປະເພດຄ າຢ້ັງຢຼື ນລາຍຮັບທີູ່ ຍັງຄ້າງຢ ູ່ :  ໃນລະຫວູ່າງຂະບວນການຢັຶ້ ງຢືນ, ໃນຂະນະທີູ່ ສ ນການແພດ Broadlawns 

ກໍາລັງເກັບ ຂໍຶ້ ມ ນທີູ່ ຈໍາເປັນເພືູ່ ອກໍານ ດລາຍຮັບຂອງຄ ນເຈັບ ພຶ້ ອມທັງບັນທັດຖານການມີສິດອືູ່ ນໆ, 

ຄ ນເຈັບອາດຖືກປະຕິບັດໃນຖານະຄ ນ ເຈັບທີູ່ ຊໍາລະ ໂດຍສອດຄູ່ອງກັບນະໂຍບາຍຂອງ ສ ນການແພດ Broadlawns. 

 

F. ການມີສິດແບບສັນນິຖານເອົາເອງ 

ຄ ນເຈັບທີູ່ ບັນລຸບັນທັດຖານການມີສິດແບບສັນນິຖານພາຍໃຕຶ້ພາກສູ່ວນນີຶ້ ອາດໄດຶ້ ຮັບອະນຸມັດການຊູ່ວຍເຫ ື ອດຶ້ານການເງິນ 

ໂດຍບໍູ່ ຕືູ່ ມໃບສະໝັກ ສໍາລັບການຊູ່ວຍເຫ ື ອທາງການເງິນ.  ເອກະສານທີູ່ ສະໜັບສະໜ ນຄຸນສ ມບັດຂອງຄ ນເຈັບ ຫ ື  

ການມີສູ່ວນຮູ່ວມໃນໂຄງການທີູ່ ລະບຸໄວຶ້ ໃນ ລາຍການຂຶ້າງລຸູ່ມຕຶ້ອງໄດຶ້ ຮັບ ແລະ ຮັກສາໄວຶ້ ໃນໄຟຣ໌. 

i. ການມີສິດແບບສັນນິຖານເອ າເອງອາດຖືກກໍານ ດບ ນພືຶ້ ນຖານສະພາບການຊີວິດສູ່ວນບຸກຄ ນທີູ່ ລວມເຖິງ: 

a. ການມີສິດໃນຕາປະທັບອາຫານ 

b. ການມີສູ່ວນຮູ່ວມໃນໂຄງການແມູ່ ຍິງ, ເດັກນຶ້ ອຍແຮກເກີດ ແລະ ເດັກນຶ້ ອຍ (WIC) 

c. ໂຄງການອາຫານສວາຍຂອງໂຮງຮຽນທີູ່ ໄດຶ້ ຮັບເງິນອຸດໜຸນ 

d. ການມີສິດສໍາລັບໂຄງການຊູ່ວຍເຫ ື ອຂອງລັດ ຫ ື  ທຶ້ອງຖິູ່ ນອືູ່ ນໆ 

e.  ຄ ນບໍູ່ ມີບຶ້ ານ ຫ ື  ຄ ນທີູ່ ໄດຶ້ ຮັບການດ ແລຈາກບູ່ ອນພັກອາໄສຂອງຄ ນບໍູ່ ມີບຶ້ ານ ຫ ື  ຄຣິນິກຟຣີ 

f. B. ຄ ນເຈັບເສຍຊີວິດໂດຍບໍູ່ ມີຊັບສິນທີູ່ ຮ ຶ້ຈັກ 

 
 

G. ພະນັກງານຂອງໂຄງການ  

ພະແນກໃຫຶ້ ຄໍາປ ກສາດຶ້ານການເງິນຈະບໍລິຫານ ໂຄງການດ ແລຊຸມຊ ນຂອງ Broadlawns.  

ຜ ຶ້ ຄວບຄຸມຈະຈຶ້າງພະນັກງານທີູ່ ຈໍາເປັນເພືູ່ ອດໍາເນີນ ໂຄງການຢູ່າງມີປະສິດຕິພາບ.   ຜ ຶ້ ຄວບຄຸມຈະຮັບປະກັນວູ່ າ 



 

 

ປ ຶ້ ມຄ ູ່ ມືທ ູ່ ວອ ງການ: ວຽກບໍລິຫານທ ູ່ ວໄປ 

 

DES MOINES, IOWA ວັນທີເລີູ່ ມຕ ຶ້ ນ: 11/1996 ເລກທີ:  A-1006 

 ການທ ບທວນ/ການປັບປຸງແກຶ້ ໄຂຄັຶ້ ງສຸດທຶ້າຍ: 06/2019 ໜຶ້ າ 5 

 

ເລືູ່ ອງ:   

 

ໂຄງການດ ແລເບິູ່ ງແຍງຊຸມຊ ນ ແລະ ການຊູ່ວຍເຫ ື ອດຶ້ານການເງິນຂັຶ້ ນຮຶ້າຍແຮງຂອງ Broadlawns 

 

ພະນັກງານທຸກຄ ນທີູ່ ຢ ູ່ພາຍໃຕຶ້ການນໍາພາຂອງເຂ າມີຄວາມຊໍານານ ແລະ ມີຄວາມຮ ຶ້ ໃນທຸກບັນຫາທີູ່ ກູ່ ຽວຂຶ້ອງກັບ 

ໂຄງການດ ແລຊຸມຊ ນຂອງ Broadlawns ພຶ້ ອມທັງໂຄງການເຫ  ູ່ ານັຶ້ ນທີູ່ ໜູ່ ວຍງານແຫູ່ງລັດ ແລະ ລັດຖະບານກາງ ອືູ່ ນໆ 

ໄດຶ້ ນໍາສະເໜີເພືູ່ ອສະໜອງການດ ແລດຶ້ານການແພດ ແລະ ໂຮງໝໍໃຫຶ້ ກັບຜ ຶ້ ຮັບທີູ່ ມີຄຸນສ ມບັດ.   

 

ສໍາລັບຊູ່ວງໄລຍະທີູ່ ໜຶ້ ອຍສຸດ ເຈັດ (7)  ປີຕັຶ້ ງແຕູ່ມືຶ້ ລ ງສະໝັກຂອງຄ ນເຈັບ, ສ ນການແພດ Broadlawns 

ຈະຮັກສາເອກະສານເຊິູ່ ງພຽງພໍຕໍູ່  ການລະບຸຄ ນເຈັບແຕູ່ລະຄ ນທີູ່ ໄດຶ້ ຮັບອະນຸຍາດສະຖານະວູ່ າ ມີສິດສໍາລັບໂຄງການດ ແລຊຸມຊ ນຂອງ  

Broadlawns, ລາຍຮັບຂອງຄ ນເຈັບ, ວິທີການທີູ່ ໃຊຶ້ເພືູ່ ອຢັຶ້ ງຢືນລາຍຮັບຂອງຄ ນເຈັບ ແລະ 

ບຸກຄ ນທີູ່ ຖືກອະນຸຍາດໃຫຶ້ ຮັບສະຖານະວູ່ າເປັນ ຄ ນເຈັບທີູ່ ມີສິດໃນໂຄງການດ ແລຊຸມຊ ນ ຂອງ Broadlawns. 

 

H. ການບ ູ່ ລ າອຽງ 

ພະນັກງານທີູ່ ໄດຶ້ ຮັບມອບໝາຍຈະຍອມຮັບ ແລະ 

ດໍາເນີນງານການລ ງສະໝັກເພືູ່ ອການມີສິດທັງໝ ດໃຫຶ້ ກັບຜ ຶ້ ອາໄສທີູ່ ຂັດສ ນຂອງເຂດປ ກຄອງ Polk. 

ບໍູ່ ມີການຈໍາແນກພາຍໃຕຶ້ນະໂຍບາຍເຫ  ູ່ ານີຶ້ ທີູ່ ກູ່ ຽວຂຶ້ອງກັບການມີສິດ ຫ ື  ຂໍຶ້ ບັນຍັດຂອງການດ ແລສຸຂະພາບ ດຶ້ວຍເຫດຂອງຊ ນຊາດ, 

ສີຜິວ, ສາສະໜາ, ເພດ, ອາຍຸ, ຄວາມເສຍອ ງຄະ ຫ ື  ຊ ນຊາດກໍາເນີດ. 

 

I. ຜ ້ ໃຫ້ບ ລິການທີູ່ ຖຼື ກມອບອ ານາດ 

ຜ ນປະໂຫຍດສໍາລັບໂຄງການນີຶ້ ຈະ ເທົູ່ ານ້ັນ   ຕາມທີູ່ ໄດຶ້ລະບຸໄວຶ້ ໃນສ ນການແພດ Broadlawn; ການຊໍາລະໃຫຶ້ ກັບຜ ຶ້ ໃຫຶ້ ບໍລິການ, 

ໂຮງໝໍ, ຮຶ້ານຂາຍຢາ ຫ ື  ວິຊາການຄ ນອືູ່ ນໆແມູ່ນ ຖຼື ກເກຼື ອດຫ້າມ, 

ນອກຈາກຖືກອະນຸຍາດໄວຶ້ສະເພາະໃນພາກສູ່ວນອືູ່ ນໆຂອງນະໂຍບາຍນີຶ້ . 

 

J. ຜົນປະໂຫຍດທີູ່ ຄ້າຍຄຼື /ພາກສູ່ວນທີສາມ 

ໂຄງການດ ແລຊຸມຊ ນຂອງ Broadlawns ແລະ 

ການຊູ່ວຍເຫ ື ອທາງການເງິນຂັຶ້ ນຮຶ້າຍແຮງຈະສະໜອງຜ ນປະໂຫຍດເປັນຫ ນທາງສຸດທຶ້າຍ ເທ ູ່ ານັຶ້ ນ; ເຂດເຂດປ ກຄຸມໃດກໍຕາມ ແລະ 

ອືູ່ ນໆທັງໝ ດແມູ່ນສໍາຄັນຕໍູ່ ໂຄງການນີຶ້ .  ຜ ຶ້ ສະໝັກຈະບໍູ່ ມີສິດສໍາລັບຜ ນປະໂຫຍດຂອງໂຄງການນີຶ້  ໃນຂະນະທີູ່ ຖືກໂຈະ ຫ ື  

ຕັດສິດຈາກແຫ ູ່ ງພາກສູ່ວນທີສາມ ຍຶ້ອນການສໍຶ້ ໂກງ ຫ ື  ການໃຊຶ້ໄປໃນທາງທີູ່ ຜິດ. 

 

K. ມີປະກັນໄພບ ູ່ ພຽງພ /ບ ູ່ ມີປະກັນໄພ 

ຄ ນເຈັບໃນເຂດປ ກຄອງ Polk ທີູ່ ມີ Medicaid ຫ ື  ອ ງກອນຈັດການການດ ແລຂອງ Medicaid ເປັນແຫ ູ່ ງສະໜອງທ ນຫ ັ ກ ຫ ື  

ບໍູ່ ມີປະກັນໄພ ອາດມີສິດສໍາລັບໂຄງການດ ແລຊຸມຊ ນ.  ຄ ນເຈັບທີູ່ ມີແຜນການປະກັນໄພເຫ  ູ່ ານີຶ້ ຖືກກໍານ ດວູ່ າຍາກຈ ນ 

ພາຍໃຕຶ້ນະໂຍບາຍລາຍຮັບ ແລະ ຊັບພະຍາກອນຂອງລັດ Iowa. 

 

L. ການສະໝັກ/ການແຈ້ງການ 

ການສະໝັກສໍາລັບຜ ນປະໂຫຍດຂອງໂຮງໝໍພາຍໃຕຶ້ໂຄງການນີຶ້ ຈະຖືກຍອມຮັບໃນລະຫວູ່າງຊ ູ່ ວໂມງທຸລະກິດປ ກກະຕິທີູ່ ຫຶ້ອງການໃຫຶ້ ຄໍາ

ປ ກສາ ດຶ້ານການເງິນ ທີູ່ ສ ນການແພດ Broadlawns. 

 

ນະໂຍບາຍ ແລະ ວິທີດໍາເນີນການຈະຖືກນໍາໃຊຶ້ເພືູ່ ອໃຫຶ້ພຶ້ ອມໃນການກໍານ ດການມີສິດ.  

ຜ ຶ້ ສະໝັກຈະໄດຶ້ ຮັບແຈຶ້ງການເປັນລາຍລັກອັກສອນ ໃນການອະນຸມັດ ຫ ື  ການປະຕິເສດ.  

ການແຈຶ້ງການປະຕິເສດຈະຕາມມາດຶ້ວຍເຫດຜ ນສໍາລັບການບໍູ່ ມີສິດ.   

 

ສ ນການແພດ Broadlawns ຈະຂໍຮຶ້ອງໃຫຶ້ຄ ນເຈັບແຕູ່ລະຄ ນລ ງສະໝັກສໍາລັບ ໂຄງການດ ແລຊຸມຊ ນຂອງ Broadlawns ຫ ື  

ການຊູ່ວຍເຫ ື ອ ດຶ້ານການເງິນຂັຶ້ ນຮຶ້າຍແຮງຕືູ່ ມແບບຟອມການລ ງສະໝັກ (“ໃບລ ງສະໝັກສໍາລັບການຊູ່ວຍເຫ ື ອ Broadlawns”).  

ໃບລ ງສະໝັກສໍາລັບ ການຊູ່ວຍເຫ ື ອອະນຸຍາດໃຫຶ້ ມີການເກັບກໍາຂໍຶ້ ມ ນໂດຍສອດຄູ່ອງກັບລະບຽບຫ ັ ກການຂອງລັດ Iowa 

ພຶ້ ອມທັງຂໍຶ້ ມ ນໃນການກໍານ ດການມີສິດ ພາຍໃຕຶ້ໂຄງການຕູ່າງໆທີູ່ ນອກເໜືອ ໂຄງການດ ແລຊຸມຊ ນ Broadlawns ແລະ 

ການຊູ່ວຍເຫ ື ອດຶ້ານການເງິນຂັຶ້ ນຮຶ້າຍແຮງ.  ຖຶ້າຄ ນເຈັບບໍູ່ ບັນລຸຕາມບັນທັດຖານຂອງການມີສິດ, ຄ ນເຈັບອາດບໍູ່ ຖືກລະບຸວູ່ າ 

ມີສິດສໍາລັບໂຄງການນີຶ້ . 



 

 

ປ ຶ້ ມຄ ູ່ ມືທ ູ່ ວອ ງການ: ວຽກບໍລິຫານທ ູ່ ວໄປ 

 

DES MOINES, IOWA ວັນທີເລີູ່ ມຕ ຶ້ ນ: 11/1996 ເລກທີ:  A-1006 

 ການທ ບທວນ/ການປັບປຸງແກຶ້ ໄຂຄັຶ້ ງສຸດທຶ້າຍ: 06/2019 ໜຶ້ າ 6 

 

ເລືູ່ ອງ:   

 

ໂຄງການດ ແລເບິູ່ ງແຍງຊຸມຊ ນ ແລະ ການຊູ່ວຍເຫ ື ອດຶ້ານການເງິນຂັຶ້ ນຮຶ້າຍແຮງຂອງ Broadlawns 

 
 

M. ຄ າຮ້ອງຂ ສ າລັບການພິຈາລະນາຄຼື ນໃໝູ່  

ຖຶ້າຜ ຶ້ ສະໝັກຖືກປະຕິເສດຜ ນປະໂຫຍດພາຍໃຕຶ້  ໂຄງການດ ແລຊຸມຊ ນ Broadlawns, ບຸກຄ ນນັຶ້ ນມີສິດທີູ່ ຈະອຸທອນຄໍາຕັດສິນນັຶ້ ນກັບ 

ຜ ຶ້ ຄວບຄຸມ ຂອງພະແນກໃຫຶ້ ຄໍາປ ກສາດຶ້ານການເງິນ.  

ຜ ຶ້ ສະໝັກຈໍາເປັນຕຶ້ອງອຸທອນເປັນລາຍລັກອັກສອນເພືູ່ ອຍືູ່ ນເລືູ່ ອງໃຫຶ້ ກັບຜ ຶ້ ຄວບ ຄຸມຂອງພະແນກໃຫຶ້ ຄໍາປ ກສາດຶ້ານການເງິນພາຍໃນ 

10 ມືຶ້ ນັບແຕູ່ມືຶ້ ຖືກປະຕິເສດ.  

 

N. ຄວາມລ້ົມເຫ ວທີູ່ ຈະຮູ່ວມມຼື  

ຜ ຶ້ ສະໝັກມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການສະໜອງຂໍຶ້ ມ ນຈໍາເປັນຕູ່າງໆທີູ່ ຖືວູ່ າຈໍາເປັນຕໍູ່ ນະໂຍບາຍນີຶ້  ແລະ ຕໍູ່ ຜ ຶ້ ໃຫຶ້ ຄໍາປ ກສາພາຍໃນ 30 

ມືຶ້ ນັບແຕູ່ມືຶ້ ລ ງສະໝັກ; ຄວາມລ ຶ້ ມເຫ ວທີູ່ ຈະສະໜອງຂໍຶ້ ມ ນທີູ່ ຮຶ້ອງຂໍໃນເວລາກໍານ ດຈະສ ູ່ ງຜ ນຕໍູ່ ການລ ງສະໝັກທີູ່ ບໍູ່ ຄ ບຖຶ້ວນ ແລະ 

ຈະກໍູ່ ໃຫຶ້ ເກີດການປະຕິເສດ. 

 

ຄວາມລ ຶ້ ມເຫ ວໂດຍຜ ຶ້ ສະໝັກທີູ່ ຈະປະຕິບັດຕາມ ບໍູ່ ວູ່ າໃນລັກສະນະໃດກໍຕາມ 

ພຶ້ ອມກັບການລ ງສະໝັກທັງໝ ດສໍາລັບໂຄງການຊູ່ວຍເຫ ື ອແຫູ່ງ ລັດຖະບານກາງ, ລັດ, ເຂດປ ກຄອງ ຫ ື  ອືູ່ ນໆ 

ເຊິູ່ ງເປັນເລືູ່ ອງສ ມເຫດສ ມຜ ນທີູ່ ບຸກຄ ນດັູ່ ງກູ່າວຈະມີຄຸນສ ມບັດ ແລະ ເຊິູ່ ງເປັນເລືູ່ ອງສໍາຄັນໃນໂຄງ ການນີຶ້ ຈະກໍູ່ ໃຫຶ້ ເກີດການປະຕິເສດ.  

 

ການສະເໜີຂໍຶ້ ມ ນຜິດໆໂດຍຜ ຶ້ ສະໝັກເພືູ່ ອໃຫຶ້ ມີຄຸນສ ມບັດສໍາລັບໂຄງການນີຶ້  ຈະກໍູ່ ໃຫຶ້ ເກີດການປະຕິເສດ 

ລວມເຖິງການປະຕິເສດໃນຂອບເຂດ ປ ກຄຸມໃນອະດີດໃດໆກໍຕາມ. 

 

ການສຶ້າງຂໍຶ້ ມ ນປອມຈະສ ູ່ ງຜ ນໃນການປະຕິເສດການຊູ່ວຍເຫ ື ອຂອງໂຄງການ.  ຫ ັ ງຈາກທີູ່ ຄ ນເຈັບໄດຶ້ ຮັບອະນຸຍາດວູ່ າມີສິດໃນ 

ໂຄງການດ ແລ ຊຸມຊ ນຂອງ Broadlawns ແລະ ສ ນການແພດ Broadlawns 

ຄ ຶ້ ນພ ບວູ່ າຂໍຶ້ ມ ນທີູ່ ສະໜອງໃນການລ ງສະໝັກສໍາລັບການຊູ່ວຍເຫ ື ອບໍູ່ ເປັນ ຄວາມຈິງ, ການຊູ່ວຍເຫ ື ອດຶ້ານການເງິນຈະຖືກຖອນ 

ບ ນພືຶ້ ນຖານຂອງຜ ນບັງຄັບຍຶ້ອນຫ ັ ງ ແລະ/ຫ ື  ປັດຈຸບັນ. 

 
 

O. ໄລຍະເວລາຂອງການມີສິດ 

ການອະນຸມັດຜ ນປະໂຫຍດພາຍໃຕຶ້ໂຄງການນີຶ້ ຈະບໍູ່ ເກີນສິບສອງເດືອນ.  

ເງືູ່ ອນໄຂຂອງຜ ນປະໂຫຍດທີູ່ ຖືກອະນຸມັດຈະຂ ຶ້ ນກັບສະພາບການທາງ ການເງິນ ແລະ ການແພດຂອງຜ ຶ້ ສະໝັກ.  

ການຕໍູ່ ເຕີູ່ ມຜ ນປະໂຫຍດແມູ່ນມີໃຫຶ້ຫ ັ ງຈາກການກໍານ ດວູ່ າ ເງືູ່ ອນໄຂຂອງການມີສິດຖືກບັນລຸຕາມ ຂໍຶ້ ມ ນທີູ່ ໄດຶ້ ຮັບອັບເດດ.  

ໂຄງການນີຶ້ ສະຫງວນສິດທີູ່ ຈະປະເມີນການມີສິດຂອງຜ ຶ້ ຮັບຄືນໃໝູ່  ຖຶ້າມີການປູ່ ຽນແປງໃນລາຍຮັບໃນລະຫວູ່າງ ໄລຍະ 

ເວລາທີູ່ ອະນຸມັດການມີສິດ.  ຍິູ່ ງໄປກວູ່ານັຶ້ ນ, ໂຄງການສະຫງວນສິດທີູ່ ຈະປະເມີນການມີສິດຂອງຜ ຶ້ ຮັບຄືນໃໝູ່  

ເວລາທີູ່ ດ ແລຄ ນເຈັບໃນໂຮງໝໍ ຈໍາເປັນເພືູ່ ອກໍານ ດການມີສິດຂອງຜ ຶ້ ຮັບສໍາລັບໂຄງການອືູ່ ນໆ. 

 
 

P. ສ ນການແພດ Broadlawns ການແທກສາຍຕາສ າລັບເຮັດແວູ່ນຕາ/ແວູ່ນຕາ 

ສ ນການແພດ Broadlawns ຈະສະໜອງການຊູ່ວຍເຫ ື ອດຶ້ານການເງິນສໍາລັບແວູ່ນຕາໃຫຶ້ ກັບຜ ຶ້ ອາໄສທີູ່ ທຸກຍາກທາງການເງິນ ແລະ 

ບັນລຸ ຕາມເງືູ່ ອນໄຂສະເພາະ ຕາມທີູ່ ໄດຶ້ ກໍານ ດໄວຶ້ ໃນ ໂຄງການດ ແລຊຸມຊ ນຂອງ Broadlawns...  

(ສິູ່ ງນີຶ້ ຍ ກເວັຶ້ ນຄ ນໃດກໍຕາມທີູ່ ບໍູ່ ໄດຶ້ ບັນລຸ ການກໍານ ດໃນການເປັນຜ ຶ້ ອາໄສຂອງເຂດປ ກຄອງ Polk.) 

 
 

Q. ຜ ້ ສະໝັກທີູ່ ມີສິດ 

ມີພຽງຜ ຶ້ ອາໄສຂອງເຂດປ ກຄອງ Polk ເທ ູ່ ານັຶ້ ນທີູ່ ບັນລຸເງືູ່ ອນໄຂດຶ້ານລາຍຮັບ, ຊັບພະຍາກອນ, ການຢ ູ່ອາໄສ ແລະ ຄຣິນິກ 

ຕາມທີູ່ ຈັດຕັຶ້ ງຂ ຶ້ ນໂດຍ ຄະນະກໍາມະການຈັດການ ອາດມີສິດສໍາລັບຜ ນປະໂຫຍດພາຍໃຕຶ້  ນະໂຍບາຍຂອງໂຄງການດ ແລຊຸມຊ ນຂອງ 

Broadlawns.   
 



 

 

ປ ຶ້ ມຄ ູ່ ມືທ ູ່ ວອ ງການ: ວຽກບໍລິຫານທ ູ່ ວໄປ 

 

DES MOINES, IOWA ວັນທີເລີູ່ ມຕ ຶ້ ນ: 11/1996 ເລກທີ:  A-1006 

 ການທ ບທວນ/ການປັບປຸງແກຶ້ ໄຂຄັຶ້ ງສຸດທຶ້າຍ: 06/2019 ໜຶ້ າ 7 

 

ເລືູ່ ອງ:   

 

ໂຄງການດ ແລເບິູ່ ງແຍງຊຸມຊ ນ ແລະ ການຊູ່ວຍເຫ ື ອດຶ້ານການເງິນຂັຶ້ ນຮຶ້າຍແຮງຂອງ Broadlawns 

 

ການຄິດໄລູ່ສະມາຊິກຄອບຄ ວໂດຍກ ງແມູ່ນຈໍາເປັນ.  

ຄ ນເຈັບທີູ່ ຮຶ້ອງຂໍການຊູ່ວຍເຫ ື ອພາຍໃຕຶ້ໂຄງການນີຶ້ ຈໍາເປັນຕຶ້ອງສະແດງການຢັຶ້ ງຢືນຈໍານວນ ຄ ນໃນຄ ວເຮືອນຂອງຄ ນເຈັບ. 

 

ການຄິດໄລູ່ຈໍານວນຂອງສະມາຊິກໃນຄ ວເຮືອນສໍາລັບການມີສິດຂອງຜ ຶ້ ໃຫຍູ່ຈະສອດຄອງກັບບັນທັດຖານ Medicaid ຂອງລັດ Iowa.  

ສ ນການແພດ Broadlawns ຈະລວມເຖິງຄ ນເຈັບ, ຜ ວເມຍຂອງຄ ນເຈັບ ແລະ ຜ ຶ້ ອາໄສອືູ່ ນໆທີູ່ ຖືກຕຶ້ອງຕາມກ ດໝາຍ. 

 

ການຄິດໄລູ່ຈໍານວນສະມາຊິກໃນກໍລະນີການມີສິດຂອງຜ ຶ້ ຍັງບໍູ່ ທັນກະສຽນ   ຈະສອດຄູ່ອງກັບບັນທັດຖານ Medicaid ຂອງລັດ Iowa.  

ສ ນການແພດ Broadlawns ຈະລວມເຖິງຄ ນເຈັບ, ແມູ່ຂອງຄ ນເຈັບ ແລະ 

ຜ ຶ້ ອາໄສອືູ່ ນໆທີູ່ ຖືກຕຶ້ອງຕາມກ ດໝາຍຂອງແມູ່ ຂອງຄ ນເຈັບ ແລະ ພໍູ່ ຂອງຄ ນເຈັບ ແລະ 

ຜ ຶ້ ອາໄສອືູ່ ນໆທີູ່ ຖືກຕຶ້ອງຕາມກ ດໝາຍຂອງພໍູ່ ຂອງຄ ນເຈັບ. 

 

ຄ ນເຈັບທີູ່ ໝ ດອາຍຸ ທີູ່ ບໍູ່ ມີຊັບສິນອາດຖືວູ່ າ ບໍູ່ ມີລາຍຮັບເພືູ່ ອຈຸດປະສ ງຂອງການຄິດໄລູ່ລາຍຮັບຂອງ ສ ນການແພດ Broadlawns.  

ເອກະສານຂອງລາຍຮັບບໍູ່ ຈໍາເປັນສໍາລັບຄ ນເຈັບທີູ່ ໝ ດອາຍຸ ທີູ່ ບໍູ່ ມີຊັບສິນ. 

 

ສະມາຊິກຄອບຄ ວອາດຈໍາເປັນໃນການສະໝັກສໍາລັບການສະໜອງທ ນອືູ່ ນໆແທນຄ ນເຈັບທີູ່ ໝ ດອາຍຸກູ່ອນທີູ່ ຈະມີສິດສໍາລັບ 

ໂຄງການດ ແລຊຸມຊ ນຂອງ Broadlawns. 

 

ໃນຂະນະທີູ່ ກໍາລັງຜູ່ ານຂະບວນການຢັຶ້ ງຢືນໃນເຫດການທີູ່ ຜ ຶ້ ສະໝັກຕຶ້ອງການຢາຕາມແພດສັູ່ ງ, 

ທາງເລືອກຈະຖືກນໍາສະເໜີໃຫຶ້ ກັບຄ ນເຈັບ ເຊັູ່ ນ ການຊູ່ວຍເຫ ື ອທ ູ່ ວໄປຜູ່ ານທາງພະແນກຄອບຄ ວຊຸມຊ ນ ແລະ ເຍ າວະຊ ນ.  

ລ ກຄຶ້າອາດໄດຶ້ ຮັບສິດຈໍາກັດເປັນເວລາຫ າຍສຸດ 15 ມືຶ້ ຫ ັ ງຈາກການລ ງສະໝັກເບືຶ້ ອງຕ ຶ້ ນ. 

 

ຄ ນເຈັບທຸກຄ ນທີູ່ ຕໍູ່ າກວູ່ າ 19 ປີ ຕຶ້ອງສະໝັກຫ ວຂໍຶ້  XIX ຫ ື  ໂຄງການເດັກນຶ້ ອຍມີສຸຂະພາບດີ ແລະ ປະພ ດດີຂອງລັດ Iowa (Hawk-

I) ເພືູ່ ອພິຈາລະນາການມີສິດສໍາລັບ ໂຄງການດ ແລຊຸມຊ ນຂອງ Broadlawns.  ການປະຕິເສດທີູ່ ຈະຈູ່າຍເບຶ້ ຍປະກັນໄພໃນໂຄງການ 

Hawk-I ຈະບໍູ່ ໄດຶ້ ຮັບອະນຸຍາດໃຫຶ້ເປັນພືຶ້ ນຖານຂອງການມີສິດສໍາລັບ ໂຄງການດ ແລຊຸມຊ ນຂອງ Broadlawns. 

 

ມັນເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜ ຶ້ ສະໝັກທີູ່ ຈະລາຍງານການປູ່ ຽນແປງໃດກໍຕາມ ແລະ ທັງໝ ດໃນລາຍຮັບຂອງຄ ວເຮືອນ ແລະ 

ສະຖານະການປະກັນໄພພາຍໃນ 10 ມືຶ້ ທຸລະກິດ 

 

R. ບູ່ ອນຢ ູ່ອາໄສ 

ບຸກຄ ນທີູ່ ບັນລຸນິຍາມຂອງການຢ ູ່ອາໄສສໍາລັບເຂດປ ກຄອງ Polk ຕາມທີູ່ ໄດຶ້ ບັນລະຍາຍໄວຶ້ ໃນນະໂຍບາຍນີຶ້ ແມູ່ ນມີສິດສໍາລັບການຊູ່ວຍ 

ເຫ ື ອດຶ້ານການເງິນ. 

 

S. ຊັບພະຍາກອນ 

ສ ນການແພດ Broadlawns ຈະປະຕິບັດຕາມໂຄງການ Medicaid ຂອງລັດ Iowa ເພືູ່ ອກໍານ ດຂອບເຂດຊັບພະຍາກອນສໍາລັບການ 

ມີສິດຢ ູ່ພາຍໃຕຶ້ໂຄງການດ ແລຊຸມຊ ນຂອງ Broadlawns ແລະ ການຊູ່ວຍເຫ ື ອທາງການເງິນຮຶ້າຍແຮງ. 

 

T. ການຊູ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິນຮ້າຍແຮງຂອງ Broadlawns  

ຖຶ້າຄູ່າໃຊຶ້ຈູ່າຍທັງໝ ດຂອງຄ ນເຈັບສໍາລັບໄລຍະເວລາ 90 ມືຶ້ ເກີນ 10% ຂອງຍອດລາຍຮັບປະຈໍາປີຂອງຄອບຄ ວ, 

ຄວາມດຸນດູ່ຽງຂອງຄ ນເຈັບ ອາດຖືກຫ ຸ ດລ ງເຫ ື ອ 10% ຂອງຍອດລາຍຮັບປະຈໍາປີຂອງຄອບຄ ວ ແລະ 

ເງິນທີູ່ ຍັງເຫ ື ອຢ ູ່ອາດຕັຶ້ ງຂ ຶ້ ນໃນແຜນການຊໍາລະທີູ່ ຍອມຮັບໄດຶ້  ຜູ່ ານທາງພະແນກໃຫຶ້ ຄໍາປ ກສາດຶ້ານການເງິນຂອງ BMC.   

 

ຖຶ້າຄອບຄ ວມີຫ າຍກວູ່າ $10,000 ຊັບສິນຄູ່ອງຕ ວ ຄ ນເຈັບກໍບໍູ່ ມີຄຸນສ ມບັດສໍາລັບ ການຊູ່ວຍເຫ ື ອດຶ້ານການເງິນຮຶ້າຍແຮງ ແລະ 

ຕຶ້ອງຮັບຜິດຊອບກັບຈໍານວນເງິນຄຶ້າງຄາໃນບັນຊີ.     

 

U. ຢາຕາມແພດສັູ່ ງ 



 

 

ປ ຶ້ ມຄ ູ່ ມືທ ູ່ ວອ ງການ: ວຽກບໍລິຫານທ ູ່ ວໄປ 

 

DES MOINES, IOWA ວັນທີເລີູ່ ມຕ ຶ້ ນ: 11/1996 ເລກທີ:  A-1006 

 ການທ ບທວນ/ການປັບປຸງແກຶ້ ໄຂຄັຶ້ ງສຸດທຶ້າຍ: 06/2019 ໜຶ້ າ 8 

 

ເລືູ່ ອງ:   

 

ໂຄງການດ ແລເບິູ່ ງແຍງຊຸມຊ ນ ແລະ ການຊູ່ວຍເຫ ື ອດຶ້ານການເງິນຂັຶ້ ນຮຶ້າຍແຮງຂອງ Broadlawns 

 

ໂຄງການດ ແລຊຸມຊ ນຂອງ Broadlawns 

ຈະບໍູ່ ສະໜອງຢາຕາມແພດສັູ່ ງໃຫຶ້ ກັບຄ ນເຈັບທີູ່ ມີສິດໃນໂຄງການພາຍໃຕຶ້ ຂໍຶ້ ກໍານ ດທີູ່ ບັນລະຍາຍຂຶ້ າງລຸູ່ມ. 

 

1. ຢາຕາມແພດສັູ່ ງຕຶ້ອງບໍູ່ ເກີນການສະໜອງຄັຶ້ ງດຽວໃນຈໍານວນ 30 ມືຶ້  ແລະ ບໍູ່ ເກີນວັນທີໝ ດອາຍຸຂອງການມີສິດ. 

2. ຢາຕາມແພດສັູ່ ງແມູ່ນຢ ູ່ ໃນຕໍາລັບຢາຂອງໂຄງການດ ແລຊຸມຊ ນຂອງ Broadlawns. 

3. ຢາຕາມແພດສັູ່ ງແມູ່ນຖືກຂຽນຂ ຶ້ ນໂດຍຜ ຶ້ ໃຫຶ້ ບໍລິການທີູ່ ໄດຶ້ ຮັບອະນຸມັດຂອງ ໂຄງການດ ແລຊຸມຊ ນຂອງ Broadlawns. 

4. ຄ ນເຈັບທີູ່ ຢ ູ່ ໃນໂຮງໝໍ/ຄ ນເຈັບພາຍໃຕຶ້ການສັງເກດ: 

ຜ ຶ້ ອາໄສທີູ່ ບໍູ່ ມີປະກັນໄພຂອງເຂດປ ກຄອງ Polk ທີູ່ ເປັນບຸກຄ ນລໍຖຶ້າ ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມແຂງແຮງຂອງລັດ Iowa ຫ ື  

ທາງເລືອກສະຖານຕະຫ າດແຫູ່ງລັດ Iowa ຈະໄດຶ້ ຮັບການສະໜອງທາງການຢາເປັນຈໍານວນ 10 ມືຶ້  

ຜ ຶ້ ອາໄສທີູ່ ບໍູ່ ມີປະກັນໄພ ເຊິູ່ ງບໍູ່ ໄດຶ້ຢ ູ່ ໃນເຂດປ ກຄອງ Polk 

ຈະຕຶ້ອງມີໃບສະຫ ະສິດສໍາລັບຮຶ້ານຂາຍຢາໂດຍຜ ຶ້ ອໍານວຍການໃຫຍູ່ດຶ້ານການແພດ 

5. ຄ ນເຈັບທີູ່ ບໍູ່ ໄດຶ້ຢ ູ່ ໃນໂຮງໝໍ/ຄ ນເຈັບໃນຄຣິນິກທີູ່ ກໍາລັງລໍຖຶ້າການດຸແລຊຸມຊ ນເບືຶ້ ອງຕ ຶ້ ນອາດຈະມີສິດສໍາລັບຮຶ້ານຂາຍຢາ 

Broadlawns ຈ ນເຖິງ 15 ມືຶ້  ນັບຕັຶ້ ງແຕູ່ມືຶ້ ລ ງສະໝັກ. 

 

V. ອຸປະກອນການແພດທີູ່ ທົນທານ (DME) 

ການບໍລິການເຫ  ູ່ ານີຶ້ ແມູ່ ນຖືກຄຸຶ້ມຄອງພາຍໃຕຶ້ໂປຣແກຣມນີຶ້ ເທ ູ່ ານັຶ້ ນ 

ໃນເວລາທີູ່ ຜ ຶ້ ໃຫຶ້ ບໍລິການທີູ່ ຖືກອະນຸມັດໄດຶ້ສະໜອງພາຍໃນສ ນການແພດ Broadlawn. 

 

W. ການບ ລິການທີູ່ ບ ູ່ ຄຸ້ມຄອງ 

ສ ນການແພດ Broadlawns ສະຫງວນສິດໃນການຈໍາກັດການບໍລິການທີູ່ ຂ ຶ້ ນກັບນະໂຍບາຍຂອງໂຄງການດ ແລຊຸມຊ ນຂອງ 

Broadlawns. 
 

X. ບ ູ່ ມີຜົນໃນນະໂຍບາຍຂອງໂຮງໝ ອຼືູ່ ນ 

ນະໂນບາຍການຊູ່ວຍເຫ ື ອນີຶ້ ຈະບໍູ່ ປູ່ ຽນແປງ ຫ ື  

ແກຶ້ໄຂນະໂຍບາຍອືູ່ ນທີູ່ ກູ່ ຽວຂຶ້ອງກັບຄວາມພະຍາຍາມເພືູ່ ອຮັບເອ າການຊໍາລະຈາກຜ ຶ້ ຊໍາລະພາກ ສູ່ວນທີສາມ, ການຖູ່າຍໂອນຄ ນເຈັບ ຫ ື  

ການດ ແລສຸກເສີນ. 

 

Y. ການແກ້ໄຂ 

ຄະນະກໍາມະການຈັດການຕຶ້ອງອະນຸມັດການແກຶ້ ໄຂໃດກໍຕາມທີູ່ ເກີດຂ ຶ້ ນກັບມາດຕະຖານທີູ່ ລະບຸໄວຶ້ ໃນນະໂຍບາຍນີຶ້ ກູ່ອນການນໍາໃຊຶ້. 

 
 
 
 

ອະນຸມັດໂດຍຄະນະກໍາມະການຈັດການ ໃນວັນທີ 18 ມິຖຸນາ 2019.  

 
 
       

Jody Jenner, ປະທານກໍາມະການບໍລິຫານ 


