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ການຮຽກເກັບເງິນ ແລະ ການເກັບໜຶ້ີ

ເລູ່ື ອງ:
I.

ວຽກບໍລິຫານທູ່ ວໄປ

ນະໂຍບາຍ
ສນການແພດ Broadlawns (BMC) ຈະຮຽກເກັບເງິນຈາກຄນເຈັບຢູ່ າງຍຸ ຕິທໍາ ແລະ
ສະໝ
ໍູ່ າສະເໝີສໍາລັບການບໍລິການດຶ້ ານການດແລສຸ ຂະ ພາບທີູ່ໄດຶ້ ໃຫຶ້ ບໍລິການ.
ຄນເຈັບທຸ ກຄນທູ່ີ ມີຄວາມສາມາດທາງດຶ້ ານການເງິນຄວນປະກອບສູ່ ວນໃນການຊໍາລະສູ່ ວນໜູ່ ງຂອງຄູ່ າດແລສຸ ຂະພາບ ຂອງພວກເຂາ.
ສນການແພດ Broadlawns ຈະດໍາເນີນຕາມຂຶ້ັ ນຕອນເພືູ່ອເກັບຈໍານວນເງິນທູ່ີ ເຖິງກໍານດຈາກຄນເຈັບສໍາລັບການບໍລິການດຶ້ ານ
ການດແລສຸ ຂະພາບທີູ່ໄດຶ້ ໃຫຶ້ ບໍລິການ.

II.

ຈຸ ດປະສງ
ຈຸ ດປະສງຂອງນະໂຍບາຍນຶ້ີ ແມູ່ ນເພູ່ື ອຂຽນໂຄງຮູ່ າງໃຫຶ້ ກັບວິທີທູ່ີ ສນການແພດ Broadlawns ໄດຶ້ ນໍາໃຊຶ້ ເພູ່ື ອຮຽກເກັບເງິນຈາກຄນເຈັບ
ສໍາລັບການບໍລິການທາງດຶ້ ານການດແລສຸ ຂະພາບທີູ່ໄດຶ້ ໃຫຶ້ ບໍລິການກັບພວກເຂາ ແລະ
ສໍາລັບເກັບເງິນໃນກໍລະນີທີູ່ຄນເຈັບບໍູ່ໄດຶ້ ປະກອບສູ່ ວນ ໃນຄູ່ າດແລ ສຸ ຂະພາບເຫູ່ ານັຶ້ນ.
ຄນເຈັບທູ່ີ ສາມາດຊໍາລະສູ່ ວນໜູ່ ງຂອງຄູ່ າດແລສຸ ຂະພາບຂອງພວກເຂາມີພັນທະໃນການຊອກຫາຄວາມຄຸ ຶ້ ມ
ຄອງໃນການປະກັນໄພທີູ່ສາມາດເຂຶ້ າເຖິງໄດຶ້ ແລະ ຊໍາລະສູ່ ວນໜູ່ ງຂອງການບໍລິການດຶ້ ານການດແລສຸ ຂະພາບຂອງພວກເຂາ ແລະ
ສນການແພດ Broadlawns ມີໜຶ້ າທີູ່ຮຽກຊໍາລະຈາກຄນເຈັບເຫູ່ ານັຶ້ນ.

III.

ນິຍາມ
A. ການດູ ແລທາງການແພດສຸ ກເສີນ: ຕາມທູ່ີ ໄດຶ້ ລະບຸ ໄວຶ້ ໃນ ກດໝາຍວູ່ າດຶ້ ວຍ ການປິູ່ນປວທາງການແພດສຸ ກເສີນ ແລະ
ການເຈັບທຶ້ ອງ ອອກລກ (EMTALA), ສະພາວະທາງການແພດທີູ່ສະແດງອອກໂດຍອາການສາຫັດທີູ່ມີຄວາມຮຸ ນແຮງພຽງພໍ ແລະ
ການຂາດການດແລ
ທາງການແພດຢູ່ າງຮີບດູ່ ວນແມູ່ ນຖືກຄາດຫວັງຢູ່ າງສມເຫດສມຜນວູ່ າຈະສູ່ ງຜນໃຫຶ້ ສຸຂະພາບຂອງຄນເຈັບຢູ່ ໃນອັນຕະລາຍຢູ່ າງຮຸ
ນແຮງ, ການເສູ່ື ອມເສຍຢູ່ າງຮຸ ນແຮງຕູ່ໍ ການເຮັດວຽກຂອງຮູ່ າງກາຍ ຫື
ການມີບັນຫາຢູ່ າງຮຸ ນແຮງຂອງສູ່ ວນໃດໜູ່ ງຂອງອະໄວຍະວະຮູ່ າງກາຍ.
ມັນຍັງລວມເຖິງຜຶ້ ຍິງຖືພາທີູ່ກໍາລັງປະສບກັບການບີບຕວຂອງມດລກ.
B. ໂຮງໝ
ໍ : ລວມເຖິງໂຮງໝ
ໍ ທີູ່ມີການໃຫຶ້ ບໍລິການໆດແລດຶ້ ານສຸ ຂະພາບ
ູ່
ລວມທັງນິຕິບຸ ດຄນທີກໍາລັງປະຕິບັດໜຶ້ າທູ່ີ ແທນໂຮງໝ
ໍ ດູ່ັ ງກູ່ າວເພືູ່ອເກັບເງິນທູ່ີ ເຖິງກໍານດຈາກຄນເຈັບໂດຍພາຍໃຕຶ້ ນະໂຍບາຍນຶ້ີ
.
C. ການຊ່ ວຍເຫຼື ອດ້ ານການເງິນ: ອີງຕາມໂຄງການດແລຊຸມຊນຂອງ Broadlawns ແລະ
ນະໂຍບາຍການຊູ່ ວຍເຫື ອດຶ້ ານການເງິນຂຶ້ັ ນຮຸ ນແຮງ A-1006, ການຊູ່ ວຍເຫື ອດຶ້ ານການເງິນ,
ວິທີການຊູ່ ວຍເຫື ອທູ່ີ ມອບໃຫຶ້ ກັບຄນເຈັບທູ່ີ ຖືກກໍານດໃຫຶ້ ເປັນຄນຂັດສນທາງດຶ້ ານການເງິນ.
D. ການດູ ແລດ້ ານການແພດທ່ີ ຈໍາເປັນ: ການບໍລິການທູ່ີ ສອດຄູ່ ອງກັບການກວດພະຍາດ ແລະ ການປູ່ິ ນປວໂຣກຂອງຄນເຈັບ,
ສອດຄູ່ ອງກັບ ມາດຕະຖານການປະຕິບັດທາງການແພດທີູ່ເໝາະສມ,
ຈໍາເປັນເພືູ່ອສະໜອງຄວາມຕຶ້ ອງການທາງການແພດຂອງຄນເຈັບ ແລະ ເປັນເຫດ
ຜນທີູ່ນອກເໜືອຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງຄນເຈັບ ຫື ແພດຂອງຄນເຈັບ ຫື ຜຶ້ ໃຫຶ້ ຄວາມດແລ ແລະ
ການບໍລິການປະເພດທູ່ີ ມີຄູ່ າໃຊຶ້ ຈູ່າຍ ໜຶ້ ອຍສຸ ດ ເຊູ່ິ ງຈະສະໜອງຄວາມຕຶ້ ອງການທາງການແພດຂອງຄນເຈັບຢູ່ າງສມເຫດສມຜນ.
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ເລູ່ື ອງ:

E. ການປະຕິບັດເກັບເງິນທ່ີ ພິເສດ (“ECAs”): ການປະຕິບັດທູ່ີ ດໍາເນີນໂດຍ ຫື ດໍາເນີນແທນ BMC
ຕູ່ໍ ຄນເຈັບທູ່ີ ຮັບການຊໍາລະຂອງໃບບິນສໍາລັບການດແລ, ຖຶ້ າການປະຕິບັດດູ່ັ ງກູ່ າວກູ່ ຽວພັນກັບສູ່ິ ງດູ່ັ ງຕູ່ໍ ໄປນຶ້ີ :
a. ເລູ່ື ອນກໍານດ ຫື ປະຕິເສດ ຫື ຮຽກຮຶ້ ອງການຊໍາລະຂອງໃບບິນທີູ່ຍັງບໍູ່ທັນຊໍາລະຢູ່ າງຖືກຕຶ້ ອງໃນອະດີດ ກູ່ ອນສະໜອງ
ການດແລທາງການແພດທີູ່ຈໍາເປັນ. ບໍູ່ວູ່ າຈະຢູ່ ພາຍໃຕຶ້ ສະພາບການໃດກໍຕາມ, BMC
ຈະບູ່ໍ ຮັບຜິດຊອບກິດຈະກໍາເກັບໜຶ້ີ ທູ່ີ ແຊກແຊງກັບການສະໜອງຂອງດແລທາງການແພດສຸ ກເສີນ.
b. ລວມທັງຂະບວນການທູ່ີ ຖືກຕຶ້ ອງຕາມກດໝາຍ ຫື ຄໍາຕັດສິນຂອງສານ
(ຕວຢູ່ າງລວມເຖິງການເລູ່ີ ມການດໍາເນີນຄະດີແພູ່ ງ, ການວາງສິດທິຍດໜູ່ ວງ, ການຍດເອາຊັບສິນຕາມຄໍາສູ່ັ ງສານ ຫື
ການອາຍັດຄູ່ າຈຶ້ າງ). ເຖິງຢູ່ າງໃດກໍຕາມ, ນະໂຍບາຍນີຶ້ບໍູ່ນໍາໃຊຶ້ ກັບ ສູ່ ວນໜູ່ ງຂອງການບໍລິການຂອງຄນເຈັບທີູ່ໄດຶ້ ຊໍາລະ
ຫື ອາດຊໍາລະໂດຍພາກສູ່ ວນທີໜູ່ ງ ຫື ສາມ ເຊັູ່ນ ບໍລິສັດປະກັນໄພລດ ຫື ຄູ່ າຕອບແທນພະນັກງານ. ຕາມທູ່ີ ລັດ Iowa
ໄດຶ້ ອະນຸ ຍາດ, ເມືູ່ອຄນເຈັບສະເໜີການບໍລິການຫັ ງຈາກອຸ ປະຕິເຫດ ຫື ການບາດ ເຈັບ, BMC
ອາດວາງສິດຍດໜູ່ ວງຕູ່ໍ ການຊໍາລະຂອງພາກສູ່ ວນທີສາມ ແລະ ສິດຍດໜູ່ ວງບູ່ໍ ແມູ່ ນ ECA.
c.

ການຍູ່ື ນຄໍາຮຶ້ ອງຟຶ້ ອງລຶ້ ມລະລາຍໃດໜູ່ ງບູ່ໍ ແມູ່ ນ ECA.

F. ຂ້ໍ ສະຫຸ ບໃນພາສາທໍ າມະດາ: ເອກະສານທີູ່ສະໜອງຂໍຶ້ສະຫຸ ບຂອງ ໂຄງການດແລຊຸມຊນຂອງ BMC ແລະ
ນະໂຍບາຍການຊູ່ ວຍເຫື ອ ດຶ້ ານການເງິນຮຶ້ າຍແຮງ A-1006.
G. ໃບຖະແຫງການຮຽກເກັບຫັ ງຈາກອອກໂຮງໝ
ໍ :
ໃບຖະແຫງການຮຽກເກັບແມູ່ ນສະໜອງໃຫຶ້ ກັບຄນເຈັບຫັ ງຈາກທູ່ີ ຄນເຈັບໄດຶ້ ຮັບການບໍລິການດຶ້ ານການດແລສຸ ຂະພາບ ແລະ
ໄດຶ້ ອອກ ຈາກໂຮງໝ
ໍ ແລຶ້ ວ.
H. ໄລຍະເວລານໍາໃຊ້ : ໄລຍະເວລາທີູ່ເລີູ່ມຕຶ້ ນຕັຶ້ງແຕູ່ ມືຶ້ທີູ່ມອບການດແລໃຫຶ້ ກັບຄນເຈັບ ແລະ ສິຶ້ນສຸ ດລງບໍູ່ກາຍ (1) 240
ມືຶ້ຫັ ງຈາກໃບ ຖະແຫງການຮຽກເກັບຫັ ງຈາກຊໍາລະຄັຶ້ງທໍາອິດ; (2) ກໍານດເວລາຕາມທີູ່ລະບຸ ໄວຶ້ ໃນແຈຶ້ ງການທີູ່ຈັດໃຫຶ້ ກັບຄນເຈັບ
ຕາມທີູ່ໄດຶ້ ບັນລະຍາຍ ໃນພາກທີ IV.B.a.i ຂອງນະໂຍບາຍນີຶ້ ຫື (3) ກໍານດເວລາສໍາລັບການສະໜອງຂໍຶ້ມນເພີູ່ມເຕີູ່ມໄດຶ້ ຜູ່ານໄປ.

IV.

ລະບຽບການ
A. ສນການແພດ Broadlawns
ຈະສະໜອງທາງເລືອກທູ່ີ ສມເຫດສມຜນໃຫຶ້ ກັບຄນເຈັບທູ່ີ ກໍາລັງພະຍາຍາມຢູ່ າງສຸ ດຄວາມສາມາດເພືູ່ອຊໍາ
ລະໃບບິນຂອງພວກເຂາ. ເຖິງຢູ່ າງໃດກໍຕາມ, BMC ຄາດຫວັງໃຫຶ້ ຄນເຈັບຊໍາລະຈໍານວນທີູ່ເຖິງກໍານດສໍາລັບການບໍລິການທາງດຶ້ ານ
ສຸ ຂະພາບທູ່ີ ໄດຶ້ ໃຫຶ້ ບໍລິການ ແລະ ຈະຊອກຫາການເກັບໜຶ້ີ ເມູ່ື ອຈໍາເປັນ.
B. BMC ຈະບູ່ໍ ມີສູ່ ວນຮູ່ ວມໃນການປະຕິບັດການເກັບໜຶ້ີ ທູ່ີ ພິເສດກັບຄນເຈັບເພູ່ື ອຮັບການຊໍາລະສໍາລັບການດແລ
ຈນກວູ່ າຈະພະຍາຍາມ ຢູ່ າງສມເຫດສມຜນເພືູ່ອເຮັດໃຫຶ້ ຄນເຈັບເຂຶ້ າໃຈກູ່ ຽວກັບການມີຢູ່ ຂອງການຊູ່ ວຍເຫື ອດຶ້ ານການເງິນ ແລະ
ຂະບວນການໃນການສະໝັກເພູ່ື ອ ການຊູ່ ວຍເຫື ອດຶ້ ານການເງິນ.

ປຶ້ ມຄູ່ ມືທູ່ ວອງການ:
DES MOINES, IOWA

ເລູ່ື ອງ:

ວຽກບໍລິຫານທູ່ ວໄປ

ວັນທີຂອງມນເຫດ:

06/2019
ຶ້
ການທບທວນ/ການປັບປຸ ງແກຶ້ ໄຂຄັງສຸ ດທຶ້ າຍ:

ເລກທີ: ສະບັບຮູ່ າງ
ໜຶ້ າ 3

ການຮຽກເກັບເງິນ ແລະ ການເກັບໜຶ້ີ
a. ຄວາມພະຍາຍາມຢູ່ າງສມເຫດສມຜນລວມເຖິງການປະຕິບັດທຸ ກຢູ່ າງດູ່ັ ງຕູ່ໍ ໄປນຶ້ີ ຂອງໂຮງໝ
ໍ :
i. ການສະໜອງແຈຶ້ ງການທີູ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ (ແລະ
ພະຍາຍາມທີູ່ຈະສະໜອງແຈຶ້ ງການທາງປາກເປູ່ າ) ໃຫຶ້ ກັບ ຄນເຈັບວູ່ າ
ການຊູ່ ວຍເຫື ອດຶ້ ານການເງິນແມູ່ ນມີຢູ່ , ສະໜອງຂຶ້ໍ ສະຫຸ ບໃນພາສາທໍາມະດາ, ລະບຸ ECAs ວູ່ າໂຮງ
ໝ
ໍ ອາດຈະປະຕິບັດການຫາກຈໍາເປັນ ແລະ ກໍານດເວລາຫັ ງຈາກທູ່ີ ECAs ເລູ່ີ ມຕຶ້ ນຂຶ້ ນ ເຊູ່ິ ງບໍູ່ໃຫຶ້ ໄວກູ່ ອນ
30 ມືຶ້ຫັ ງຈາກວັນທີທີູ່ການແຈຶ້ ງການເປັນລາຍລັກອັດສອນຖືກສະໜອງ.
ii. ແຈຶ້ ງການໃຫຶ້ ກັບຄນເຈັບ ທູ່ີ ສູ່ ງໃບສະໝັກສໍາລັບການຊູ່ ວຍເຫື ອດຶ້ ານການເງິນທູ່ີ ຍັງບູ່ໍ ຄບຖຶ້ ວນ
ຮຶ້ ເຖິງວິທີການເຮັດ ໃຫຶ້ ມັນຄບຖຶ້ ວນຢູ່ າງເໝາະສມ ແລະ
ມອບໂອກາດທີູ່ສມເຫດສມຜນໃຫຶ້ ຄນເຈັບປະຕິບັດຕາມ. ໂຮງໝ
ໍ ຕຶ້ ອງຈັດ
ກຽມການແຈຶ້ ງການນີຶ້ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ
ຕຶ້ ອງສະໜອງຂຶ້ໍ ມນຕິດຕູ່ໍ ສໍາລັບຊັບພະຍາກອນເພູ່ື ອຊູ່ ວຍ
ຄນເຈັບໃນການເຮັດໃຫຶ້ ການລງສະໝັກຄບຖຶ້ ວນ.
iii. ກໍານດກູ່ ຽວກັບການມີສິດໃນການຊູ່ ວຍເຫື ອດຶ້ ານການເງິນ
ຖຶ້ າຄນເຈັບສູ່ ງໃບສະໝັກສໍາລັບການຊູ່ ວຍເຫື ອດຶ້ ານ
ການເງິນທູ່ີ ຄບຖຶ້ ວນໃນລະຫວູ່ າງຊູ່ ວງໄລຍະການລງສະໝັກ.
b. ຖຶ້ າ BMC ເລືູ່ອນກໍານດ ຫື ປະຕິບັດການດແລ ອີງຕາມໃບບິນທີູ່ຍັງບໍູ່ໄດຶ້ ຊໍາລະສໍາລັບການດແລກູ່ ອນໜຶ້ າ,
ແລຶ້ ວເງູ່ື ອນໄຂ ຂອງຄວາມພະຍາຍາມຢູ່ າງສມເຫດສມຜນກໍແຕກຕູ່ າງກັນ. BMC
ຕຶ້ ອງສະໜອງແບບຟອມສະໝັກ FAP ໃຫຶ້ ກັບຄນເຈັບ ແລະ ການແຈຶ້ ງການເປັນລາຍລັກອັກສອນວູ່ າ
ການຊູ່ ວຍເຫື ອດຶ້ ານການເງິນມີຢູ່ ແລະ ກໍານດເວລາລຶ້ າສຸ ດໃນການສູ່ ງໃບ ສະໝັກ FAP
ນີຶ້ສໍາລັບການດແລທີູ່ຜູ່ ານມາ. ກໍານດເວລາຕຶ້ ອງບໍູ່ໄວກວູ່ າ 30 ວັນຫັ ງຈາກວັນທີທີູ່ແຈຶ້ ງການເປັນລາຍລັກ
ອັກສອນຖືກຈັດກຽມ ຫື 240 ວັນຫັ ງຈາກວັນທີທູ່ີ ໃບຖະແຫງການຮຽກເກັບຫັ ງຈາກອອກໂຮງໝ
ໍ ສໍາລັບຄູ່ າການດ
ແລທີູ່ໃຫຶ້ ບໍລິການກູ່ ອນໜຶ້ າ. ຖຶ້ າໃບສະໝັກ FAP ຖືກສູ່ ງພາຍໃນໄລຍະເວລາເຫູ່ ານີຶ້, ແລຶ້ ວ BMC
ຕຶ້ ອງດໍາເນີນການລງສະໝັກບນພືຶ້ນຖານຄວາມເລັູ່ງດູ່ ວນ.
C. BMC
ຈະບູ່ໍ ພະຍາຍາມເກັບໜຶ້ີ ຈາກຊັບສິນຂອງຄນເຈັບທູ່ີ ຖືກຍກເວຶ້ັ ນຈາກກິດຈະກໍາເກັບໜຶ້ີ ດູ່ັ ງກູ່ າວ
ູ່
ເຊິງຢູ່ ພາຍໃຕຶ້ ກດລະບຽບຂອງລັດ ຫື ລັດຖະບານກາງ.
D. ຖຶ້ າຄນເຈັບສູ່ ງໃບສະໝັກສໍາລັບການຊູ່ ວຍເຫື ອດຶ້ ານການເງິນທີູ່ຄບຖຶ້ ວນ ແລະ BMC ເຊືູ່ອວູ່ າ ຄນເຈັບອາດມີຄຸ ນສມບັດສໍາລັບ
Medicaid, BMC ອາດເລູ່ື ອນເວລາໃນການກໍານດການມີສິດ ຈນກວູ່ າຫັ ງຈາກທູ່ີ ຄນເຈັບສະໝັກສໍາລັບ Medicaid ແລະ
ມີການກໍານດທູ່ີ ກູ່ ຽວຂຶ້ ອງກັບ ການມີສິດໃນMedicaid ດູ່ັ ງກູ່ າວ.
E. ຖຶ້ າການມີສິດຂອງຄນເຈັບສໍາລັບການຊູ່ ວຍເຫື ອດຶ້ ານການເງິນບໍູ່ຖືກກໍານດ, ແລຶ້ ວ BMC ຈະລະເວັຶ້ນການເລີູ່ມຕຶ້ ນການປະຕິບັດ
ເກັບໜີຶ້ ພິເສດເປັນເວລາ 100 ມືຶ້ຫັ ງຈາກມືຶ້ຂອງໃບຖະແຫງການຮຽກເກັບຫັ ງຈາກອອກໂຮງໝ
ໍ ຄັຶ້ງທໍາອິດ
ູ່
ູ່
ູ່
ູ່
ູ່
ບວກກັບເວລາກໍານດເພີມເຕີມອືນໆ ທີສະໜອງໃຫຶ້ ກັບຄນເຈັບໃນແຈຶ້ ງການທີບັນລະຍາຍໄວຶ້ ໃນພາກສູ່ ວນ IV.B.a.i
ຂອງນະໂຍບາຍນີຶ້.
a. ຖຶ້ າຄນເຈັບສູ່ ງໃບສະໝັກສໍາລັບການຊູ່ ວຍເຫື ອດຶ້ ານການເງິນທີູ່ຄບຖຶ້ ວນໃນເວລາໃດກໍຕາມພາຍໃນຊູ່ ວງໄລຍະການ
ລງສະໝັກ,
ແລຶ້ ວໂຮງໝ
ໍ ຕຶ້ ອງໂຈະ
ECAs
ໃດກໍຕາມ,
ກໍານດການມີສິດຂອງຄນເຈັບສໍາລັບການຊູ່ ວຍເຫື ອດຶ້ ານການເງິນ
ແລະ
ແຈຶ້ ງການໃຫຶ້ ກັບຄນເຈັບວູ່ າ
ການຊູ່ ວຍເຫື ອດຶ້ ານການເງິນມີຢູ່ ຫື ບໍູ່.

ປຶ້ ມຄູ່ ມືທູ່ ວອງການ:
DES MOINES, IOWA

ວຽກບໍລິຫານທູ່ ວໄປ

ວັນທີຂອງມນເຫດ:

06/2019
ຶ້
ການທບທວນ/ການປັບປຸ ງແກຶ້ ໄຂຄັງສຸ ດທຶ້ າຍ:

ເລກທີ: ສະບັບຮູ່ າງ
ໜຶ້ າ 4

ການຮຽກເກັບເງິນ ແລະ ການເກັບໜຶ້ີ

ເລູ່ື ອງ:

i. ຖຶ້ າຄນເຈັບມີສິດໃນການຊູ່ ວຍເຫື ອດຶ້ ານການເງິນ ແຕູ່ ບູ່ໍ ມີສິດສໍາລັບການດແລຟຣີ,
ແລຶ້ ວໂຮງໝ
ໍ ຕຶ້ ອງສະໜອງ ໃບຖະແຫງລະບຸ ຈໍານວນເງິນທີູ່ຄນເຈັບຕິດໜີຶ້ໃຫຶ້ ກັບຄນເຈັບ.
ii. ຖຶ້ າຄນເຈັບມີສິດສໍາລັບການຊູ່ ວຍເຫື ອດຶ້ ານການເງິນ, ໂຮງໝ
ໍ ຕຶ້ ອງກັບກັນ ECAs ທູ່ີ ປະຕິບັດກູ່ ອນໜຶ້ າ.
b. ຖຶ້ າຄນເຈັບສູ່ ງໃບສະໝັກສໍາລັບການຊູ່ ວຍເຫື ອດຶ້ ານການເງິນທູ່ີ ບູ່ໍ ຄບຖຶ້ ວນພາຍໃນຊູ່ ວງໄລຍະສະໝັກ,
ໂຮງໝ
ໍ ຕຶ້ ອງໂຈະ ECAs ໃດກໍຕາມຈນກວູ່ າຄນເຈັບຈະເຮັດໃຫຶ້ ໃບສະໝັກສໍາລັບການຊູ່ ວຍດຶ້ ານການເງິນຄບຖຶ້ ວນ
ແລະ ໂຮງໝ
ໍ ຈະກໍານດວູ່ າ ຄນເຈັບມີສິດສໍາລັບການຊູ່ ວຍເຫື ອດຶ້ ານການເງິນ ຫື ບໍູ່ ຫື
ຈນກວູ່ າຄນເຈັບລຶ້ ມເຫວທູ່ີ ຈະສະໜອງຂຶ້ໍ ມນເພູ່ີ ມເຕູ່ີ ມເປັນເວລາ ສງສຸ ດ 240
ມຶ້ື ຫັ ງຈາກມູ່ື ທູ່ີ ມີການຖະແຫງການຮຽກເກັບໜຶ້ີ ຫັ ງຈາກອອກໂຮງໝ
ໍ , ກໍານດເວລາທູ່ີ ກໍານດໄວຶ້ ໃຫຶ້ ກັບຄນເຈັບ
ໃນແຈຶ້ ງການ ຕາມທີູ່ລະບຸ ໄວຶ້ ໃນພາກສູ່ ວນທີ IV.B.a.i ຂອງນະໂຍບາຍນີຶ້ ແລະ ກໍານດເວລາສໍາລັບການຕອບ
ສະໜອງ ຕໍູ່ການກໍານດແບບສັນນິຖານເອາເອງຂອງການມີສິດສໍາລັບການຊູ່ ວຍເຫື ອດຶ້ ານການເງິນທີູ່ສມບນ.
c.

ໂຮງໝ
ໍ ອາດເລູ່ີ ມຕຶ້ ນ
ຖຶ້ າຄນເຈັບບໍູ່ໄດຶ້ ສູ່ ງໃບສະໝັກສໍາລັບການຊູ່ ວຍເຫື ອດຶ້ ານການເງິນທີູ່ຄບຖຶ້ ວນເປັນເວລາ
ມືຶ້ຫັ ງຈາກມືຶ້ທີູ່ມີການຖະແຫງການຮຽກເກັບໜີຶ້ຫັ ງຈາກຄນເຈັບອອກໂຮງໝ
ໍ
ູ່
ຖຶ້ າເງືອນໄຂຂອງການແຈຶ້ ງການຖືກບັນລຸ .
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F. ສໍາລັບຄນເຈັບທູ່ີ ມີການດແລຫາຍຕອນທູ່ີ BMC, ໂຮງໝ
ໍ ອາດບັນລຸ ເງືູ່ອນໄຂການແຈຶ້ ງການ
ພາຍໃຕຶ້ ນະໂຍບາຍນີຶ້ໃນເວລາດຽວກັນ. ຖຶ້ າ BMC ຮູ່ ວມໃບບິນທີູ່ຍັງບໍູ່ທັນຊໍາລະສໍາລັບການດແລເປັນເວລາຫາຍຕອນເຂຶ້ າກັນ,
ມັນອາດຈະບູ່ໍ ເລູ່ີ ມຕຶ້ ນ ECA(s) ຈນກວູ່ າຫັ ງຈາກຊູ່ ວງ ໄລຍະການລງສະໝັກສໍາລັບການດແລຕອນລຶ້ າສຸ ດ.
ອະນຸ ມັດໂດຍຄະນະກໍາມະການຈັດການ ໃນວັນທີ 18 ມິຖຸນາ 2019
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