ປຶ້ ມຄູ່ ມືທູ່ ວອງການ:
DES MOINES, IOWA

ວັນທີເລູ່ີ ມຕຶ້ ນ:

11/1996
ຶ້
ການທບທວນ/ການປັບປຸ ງແກຶ້ ໄຂຄັງສຸ ດທຶ້ າຍ:

ເລກທີ: A-1006
06/2019 ໜຶ້ າ 1

ໂຄງການດແລເບູ່ິ ງແຍງຊຸມຊນ ແລະ ການຊູ່ ວຍເຫື ອດຶ້ ານການເງິນຂຶ້ັ ນຮຶ້ າຍແຮງຂອງ Broadlawns

ເລູ່ື ອງ:
I.

ວຽກບໍລິຫານທູ່ ວໄປ

ນະໂຍບາຍ
ສນການແພດ Broadlawns ຈະສະໜອງການຊູ່ ວຍເຫື ອດຶ້ ານການເງິນສໍາລັບການດແລທາງການແພດ ແລະ
ການຢາໃຫຶ້ ກັບຜຶ້ ອາໄສທີູ່ຍາກຈນ ທາງການເງິນ ແລະ ບັນລຸ ເງືູ່ອນໄຂສະເພາະ ຫື
ປະສບກັບເຫດການທາງການແພດທູ່ີ ມີຜນກະທບດຶ້ ານການເງິນທູ່ີ ຮຶ້ າຍແຮງຕາມ ເຊູ່ິ ງໄດຶ້ ກໍານດ ໄວຶ້ ໃນນະໂຍບາຍນຶ້ີ .
ນະໂຍບາຍນຶ້ີ ແມູ່ ນຖືກຈັດການພາຍໃຕຶ້ ຊືູ່ “ໂຄງການດແລຊຸມຊນຂອງ Broadlawns ແລະ ການຊູ່ ວຍເຫື ອທາງການເງິນຂຶ້ັ ນຮຶ້ າຍແຮງ”
ແລະ ຖືກປະຕິບັດນໍາໃຊຶ້ ດັູ່ງລຸ ູ່ ມນີຶ້:

II.

ຈຸ ດປະສງ
ນະໂຍບາຍນຶ້ີ ຈັດຕຶ້ັ ງໂຄງຮູ່ າງໃຫຶ້ ສນການແພດ Broadlawns:
(1)
(2)
(3)
(4)

ລະບຸ ຄນເຈັບທີູ່ອາດມີຄຸ ນສມບັດສໍາລັບການຊູ່ ວຍເຫື ອດຶ້ ານການເງິນ.
ສະໜອງການຊູ່ ວຍເຫື ອດຶ້ ານການເງິນໃຫຶ້ ກັບຄນເຈັບພາຍໃນຊຸມຊນ.
ຊດໃຊຶ້ ການຊູ່ ວຍເຫື ອດຶ້ ານການເງິນ ໂດຍສອດຄູ່ ອງລະບຽບຫັ ກການຂອງລັດ Iowa ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງ
ໂຄງການການດແລຊຸມຊນຂອງ Broadlawns ແລະ ວິທີດໍາເນີນການຂອງ ສນການແພດ Broadlawns.
ເພືູ່ອໃຫຶ້ ສອດຄູ່ ອງກັບພາກທີ 501(r) ຂອງຫັ ກການລາຍຮັບພາຍໃນ ແລະ ເພືູ່ອຮັກສາສະຖານະການຍກເວັຶ້ນພາສີ
ຂອງອງກອນ, ສນການແພດ Broadlawns ໄດຶ້ ນໍາໃຊຶ້ ນະໂຍບາຍນຶ້ີ ແລະ ຈະເປີດເຜີຍຢູ່ າງກວຶ້ າງຂວາງ, ສະໜອງ
ຂໍຶ້ສະຫຸ ບໃນພາສາທໍາມະດາ ແລະ ມີຢູ່ ໃນຫາຍພາສາ. ນອກຈາກນຶ້ັ ນ, ອງກອນຈະໂພສໃນເວບໄຊຶ້ ຂອງຕນກູ່ ຽວກັບ
ລາຍການຂອງຜຶ້ ໃຫຶ້ ບໍລິການດຶ້ ານການດແລສຸ ຂະພາບ ເຊິູ່ງມີການບໍລິການທີູ່ຂຶ້ ນກັບນະໂຍບາຍນີຶ້.

ສນການແພດ Broadlawns ອາດຍອມຮັບຄນເຈັບໃຫຶ້ ມີສິດພາຍໃຕຶ້ ໂຄງການການດແລຊຸມຊນຂອງ Broadlawns
ຜຶ້ ທູ່ີ ບັນລຸ ບັນທັດຖານ ຂອງການມີສິດ ຕາມທູ່ີ ໄດຶ້ ກໍານດໄວຶ້ ຂຶ້ າງລຸ ູ່ ມໃນນະໂຍບາຍນຶ້ີ .
III.

ນິຍາມ
A. ການຢູ່ ອາໄສ: ສນການແພດ Broadlawns ກໍານດຜຶ້ ອາໄສວູ່ າ ເປັນບຸ ກຄນທີູ່ມີສັນຊາດສະຫະລັດອາເມຣິກາ ຫື
ມີສະຖານະຜຶ້ ອາໄສ ຕູ່ າງດຶ້ າວທູ່ີ ຖືກຈດທະບຽນ ເຊູ່ິ ງອາໄສຢູ່ າງເປັນອິດສະຫະໃນລັດ Iowa
ໂດຍມີເຈດຕະນາທີູ່ຈະສືບຕໍູ່ອາໄສພາຍໃນເຂດປກຄອງທີູ່ລະບຸ ໄວຶ້ ໃນລາຍການ.
ບຸ ກຄນໃດໜູ່ ງບໍູ່ຈໍາເປັນຕຶ້ ອງອາໄສໃນເຂດປກຄອງ Polk ເປັນໄລຍະເວລາສະເພາະໃດໜູ່ ງກູ່ ອນການປະກາດວູ່ າຢູ່ ອາໄສ.
B. ຈານວນເງິນໂດຍທູ່ົ ວໄປທູ່ີ ຮຽກເກັບຈາກບຸ ກຄົນທູ່ີ ມີປະກັນໄພ (AGB):
ວິທີການດັູ່ງຕໍູ່ໄປນຶ້ີ ແມູ່ ນນໍາໃຊຶ້ ເພືູ່ອຄິດໄລູ່ ຈໍານວນເງິນໂດຍທູ່ ວໄປທູ່ີ ຮຽກເກັບຈາກບຸ ກຄນທູ່ີ ມີປະກັນໄພ.
AGB % = (ຜນລວມຂອງຈໍານວນເງິນທັງໝດທີູ່ໄດຶ້ ຮັບອະນຸ ຍາດໂດຍຜຶ້ ຊໍາລະ Medicare +
ຜນລວມຂອງຈໍານວນເງິນທັງໝດທູ່ີ ໄດຶ້ ຮັບອະນຸ ຍາດໂດຍຜຶ້ ຮັບປະກັນໄພດຶ້ ານສຸ ຂະພາບພາກເອກະຊນ +
ຜນລວມຂອງຈໍານວນເງິນທັງໝດທູ່ີ ໄດຶ້ ຮັບອະນຸ ຍາດໂດຍຜຶ້ ຊໍາລະ Medicaid ໃນລະຫວູ່ າງຊູ່ ວງເວລາ 12
ເດືອນຍຶ້ ອນຫັ ງ) / (ຜນລວມຂອງລວມຍອດຄູ່ າໃຊຶ້ ຈູ່າຍສໍາລັບຂໍຶ້ຮຽກຮຶ້ ອງດຽວກັນ).
AGB = (ລວມຍອດຄູ່ າໃຊຶ້ ຈູ່າຍສໍາລັບການດແລທາງການແພດທີູ່ຈໍາເປັນ ຫື ການດແລທາງການແພດສຸ ກເສີນ) X
AGB%.
AGB% ຈະຖືກຄິດໄລູ່ ແລະ ອັບເດດບນພຶ້ື ນຖານປະຈໍາປີ ຕາມທູ່ີ ໄດຶ້ ລະບຸ ໄວຶ້ ໃນພາກສູ່ ວນຕິດຄັດ ກ ຂອງນະໂຍບາຍນຶ້ີ .

ປຶ້ ມຄູ່ ມືທູ່ ວອງການ:
DES MOINES, IOWA

ວຽກບໍລິຫານທູ່ ວໄປ

ວັນທີເລູ່ີ ມຕຶ້ ນ:

11/1996
ຶ້
ການທບທວນ/ການປັບປຸ ງແກຶ້ ໄຂຄັງສຸ ດທຶ້ າຍ:

ເລກທີ: A-1006
06/2019 ໜຶ້ າ 2

ໂຄງການດແລເບູ່ິ ງແຍງຊຸມຊນ ແລະ ການຊູ່ ວຍເຫື ອດຶ້ ານການເງິນຂຶ້ັ ນຮຶ້ າຍແຮງຂອງ Broadlawns

ເລູ່ື ອງ:

C. ການດແລທາງການແພດທູ່ີ ຈາເປັນ: ການບໍລິການທູ່ີ ສອດຄູ່ ອງກັບການກວດພະຍາດ ແລະ ການປູ່ິ ນປວໂຣກຂອງຄນເຈັບ,
ສອດຄູ່ ອງກັບ ມາດຕະຖານການປະຕິບັດທາງການແພດທີູ່ເໝາະສມ,
ຈໍາເປັນເພືູ່ອສະໜອງຄວາມຕຶ້ ອງການທາງການແພດຂອງຄນເຈັບ ແລະ ເປັນເຫດຜນ
ທູ່ີ ນອກເໜືອຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງຄນເຈັບ ຫື ແພດຂອງຄນເຈັບ ຫື ຜຶ້ ໃຫຶ້ ຄວາມດແລ ແລະ
ການບໍລິການປະເພດທູ່ີ ມີຄູ່ າໃຊຶ້ ຈູ່າຍ ໜຶ້ ອຍສຸ ດ ເຊູ່ິ ງຈະສະໜອງຄວາມຕຶ້ ອງການທາງການແພດຂອງຄນເຈັບຢູ່ າງສມເຫດສມຜນ.
D. ນະໂຍບາຍການດແລທາງການແພດສຸ ກເສີນ: ຕາມທີູ່ໄດຶ້ ລະບຸ ໄວຶ້ ໃນ ກດໝາຍວູ່ າດຶ້ ວຍ ການປິູ່ນປວທາງການແພດສຸ ກເສີນ
ແລະ ການເຈັບ ທຶ້ ອງອອກລກ (EMTALA), ສະພາວະທາງການແພດທູ່ີ ສະແດງອອກໂດຍອາການສາຫັດທີ່ ມີຄວາມຮຸ ນແຮງພຽງພໍ
ແລະ ການຂາດການດ
ແລທາງການແພດຢູ່ າງຮີບດູ່ ວນແມູ່ ນຖືກຄາດຫວັງຢູ່ າງສມເຫດສມຜນວູ່ າຈະສູ່ ງຜນໃຫຶ້ ສຸຂະພາບຂອງຄນເຈັບຢູ່ ໃນອັນຕະລາຍຢູ່ າ
ງຮຸ ນແຮງ, ການເສືູ່ອມເສຍຢູ່ າງຮຸ ນແຮງຕໍູ່ການເຮັດວຽກຂອງຮູ່ າງກາຍ ຫື
ການມີບັນຫາຢູ່ າງຮຸ ນແຮງຂອງສູ່ ວນໃດໜູ່ ງຂອງອະໄວຍະວະຮູ່ າງກາຍ.
ມັນຍັງລວມເຖິງຜຶ້ ຍິງຖືພາທີູ່ກໍາລັງປະສບກັບການບີບຕວຂອງມດລກ.

IV.

ວິທີດໍາເນີນການ
A. ການມີສິດໄດ້ ຮັບການຊູ່ ວຍເຫຼື ອດ້ ານການເງິນ
ການຊູ່ ວຍເຫື ອທາງການເງິນແມູ່ ນມີໃຫຶ້ ກັບການດແລທາງການແພດທູ່ີ ຈໍາເປັນ ແລະ ການດແລທາງການແພດສຸ ກເສີນ
ໂດຍສະໜອງໃຫຶ້ ກັບຄນ ເຈັບທີູ່ບັນລ ເງືູ່ອນໄຂຂອງການມີສິດສໍາລັບໂຄງການດແລຊຸມຊນຂອງ Broadlawns ແລະ
ໂຄງການຊູ່ ວຍເຫື ອທາງການເງິນຂັ້ ນຮັ້ າຍແຮງ.
B. ວິທີດາເນີນການໃນການອະນຸ ມັດ:
ສນການແພດ Broadlawns ຈະເຮັດແບບຟອມອະມຸ ມັດການຊູ່ ວຍເຫື ອດຶ້ ານການເງິນໃຫັ້ ຄບຖຶ້ ວນ (“ແບບຟອມອະນຸ ມັດ”)
ໃຫຶ້ ກັບຄນເຈັບແຕູ່ ລະຄນທີູ່ໄດຶ້ ຮັບອະນຸ ມັດໃຫັ້ ມີສິດຢູ່ ພາຍໃຕຶ້ ໂຄງການດແລຊຸມຊນຂອງ Broadlawns.
ແບບຟອມອະນຸ ມັດພິຈາລະນາເອກະສານຂອງການ ທບທວນດຶ້ ານການບໍລິຫານ ແລະ ຂຶ້ັ ນຕອນການອະນຸ ມັດທູ່ີ ສນການແພດ
Broadlawns ນໍາໃຊຶ້ ເພືູ່ອອະນຸ ມັດການມີສິດໃຫຶ້ ຢູ່ ພາຍໃຕຶ້ ໂຄງການດແລຊຸມຊນຂອງ Broadlawns.
C. ການການົດລາຍຮັບ
ຍອດລາຍຮັບແມູ່ ນຈະຖືກໃຊຶ້ ເພູ່ື ອກໍານດການມີສິດ. ການຄິດໄລູ່ ຍອດລາຍຮັບຈະສອດຄູ່ ອງກັບໂຄງການ Medicaid ຂອງລັດ Iowa.
ລາຍຮັບສໍາລັບສະມາຊິກທຸ ກຄນໃນຄວເຮືອນ ແລະ ພາກສູ່ ວນທູ່ີ ຮັບຜິດຊອບຕໍູ່ກດໝາຍເຊູ່ິ ງບໍູ່ໄດຶ້ ຢູ່ ໃນຄວເຮືອນຈະຖືວູ່ າຢູ່ ໃນການ
ກໍານດລະດັບຂອງລາຍຮັບ.
ລາຍຮັບລວມເຖິງ ແຕູ່ ບູ່ໍ ຈໍາກັດ ຄູ່ າຈຶ້ າງ ແລະ ເງິນເດືອນ, ຜນປະໂຫຍດຈາກຄວາມເສຍອງຄະ, ຜນປະໂຫຍດຈາກການບໍານານ ຫື
ເບຶ້ ຍບໍານານ, ລາຍຮັບຈາກຄູ່ າເຊາ, ຄູ່ າທໍານຽມນຶ້ໍ າມັນ ແລະ ແກສ, ຄູ່ າຕອບແທນການວູ່ າງວຽກ, ຜນປະໂຫຍດຈາກ VA,
ການສູ່ ງເສີມເດັກນຶ້ ອຍ, ເງິນຄູ່ າລຶ້ ຽງ ເມຍທີູ່ຮຶ້ າງຈາກຜວ, ຜນປະໂຫຍດ, ເງິນປັນຜນຈາກຫຸ ຶ້ ນ, ຄູ່ າຕອບແທນຂອງພະນັກງານ,
ການບໍລິຈາກສູ່ ງເສີມດຶ້ ວຍຄວາມເມດຕາ ແລະ ອືູ່ນໆ.
ການບໍລິຈາກສູ່ ງເສີມດຶ້ ວຍຄວາມເມດຕາແມູ່ ນຊັບພະຍາກອນ/ຜນປະໂຫຍດທູ່ີ ສະໜອງໂດຍບູ່ໍ ມີການພິຈາລະນາ.
ຄຸ ູ່ ນຄູ່ າທີູ່ສມເຫດສມຜນ ຈະຖືກໃສູ່ ໃນຊັບພະຍາກອນ/ຜນປະໂຫຍດເຫູ່ ານີຶ້ ໂດຍພິຈາລະນາທຸ ກປັດໄຈທີູ່ກູ່ ຽວຂຶ້ ອງ.
ຕາປະທັບອາຫານແມູ່ ນຖືກຍກເວັຶ້ນຈາກລາຍຮັບ ເພູ່ື ອຈຸ ດປະສງຂອງການກໍານດການມີສິດ.
ຜຶ້ ສະໝັກທູ່ີ ມີລາຍຮັບລວມກັນຕູ່ໍ າກວູ່ າ ຫື ເທູ່ າກັບຂອບເຂດຂອງລາຍຮັບຈະໄດຶ້ ຮັບສິດສໍາລັບ ໂຄງການດແລຊຸມຊນຂອງ
Broadlawns.
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ໂຄງການດແລເບູ່ິ ງແຍງຊຸມຊນ ແລະ ການຊູ່ ວຍເຫື ອດຶ້ ານການເງິນຂຶ້ັ ນຮຶ້ າຍແຮງຂອງ Broadlawns

ເລູ່ື ອງ:

ການຄິດໄລູ່ ລາຍຮັບ: ສໍາລັບຜຶ້ ໃຫຍູ່ , ຄໍາສັບ “ລາຍຮັບທັງໝດປະຈໍາປີ” ໃນໃບສະໝັກສໍາລັບການຊູ່ ວຍເຫື ອໝາຍເຖິງ
ຜນລວມຂອງຍອດ ລາຍຮັບປະຈໍາປີ (“ລາຍຮັບ”) ຂອງຄນເຈັບແຕູ່ ລະຄນ ແລະ ຜວເມຍຂອງຄນເຈັບ.
ຖຶ້ າຄນເຈັບເປັນຜຶ້ ຍັງບໍູ່ກະສຽນ, ຄໍາສັບ “ລາຍຮັບທັງໝດປະຈໍາປີ” ໃນໃບສະໝັກສໍາລັບການຊູ່ ວຍເຫື ອຂອງ Broadlawns
ໝາຍເຖິງລາຍຮັບຈາກຄນເຈັບ, ແມູ່ ຂອງຄນເຈັບ ແລະ ພູ່ໍ ຂອງຄນເຈັບ.
D. ຕາຕະລາງຂອບເຂດລາຍຮັບ
ຕາມທີູ່ກໍານດໂດຍສອດຄູ່ ອງກັບສະໝັກສໍາລັບການຊູ່ ວຍເຫື ອຂອງ Broadlawns, ສນການແພດ Broadlawns
ອາດຈໍາແນກຄນເຈັບທັງໝດ ທູ່ີ ມີລາຍຮັບໜຶ້ ອຍກວູ່ າ ຫື ເທູ່ າກັບ 400% ຂອງນະໂຍບາຍຄວາມທຸ ກຍາກ ທູ່ີ ໄດຶ້ ອັບເດດປະຈໍາປີໃນ
ທະບຽນລັດຖະບານກາງ ໂດຍກະຊວງ ສຸ ຂະພາບ ແລະ ການບໍລິການມະນຸ ດຂອງ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
(“ນະໂຍບາຍລາຍຮັບທຸ ກຍາກແຫູ່ ງລັດຖະບານກາງ”) ຕາມທີູ່ມີສິດຢູ່ ພາຍໃຕຶ້ ໂຄງການດແລຊຸມຊນຂອງ Broadlawns,
ຖືວູ່ າບັນທັດຖານຂອງການມີສິດເຊິູ່ງມີຜນຢູ່ ບູ່ອນອືູ່ນໃນນະໂຍບາຍ ນີຶ້ຖືກບັນລຸ .
ການດແລກຸ ສນສມບນຈະຖືກສະໜອງໃຫຶ້ ກັບຄນເຈັບທູ່ີ ມີປະກັນໄພບູ່ໍ ພຽງພໍ ແລະ ບູ່ໍ ມີປະກັນໄພເລີຍ ເຊູ່ິ ງມີລາຍຮັບ 300% ຫື
ຕໍູ່າກວູ່ ານະໂຍບາຍລາຍຮັບທຸ ກຍາກແຫູ່ ງລັດຖະບານການ.
ສໍາລັບຄນເຈັບທີູ່ມີປະກັນໄພບໍູ່ພຽງພໍ ແລະ ບໍູ່ມີປະກັນໄພ ເຊິູ່ງມີລາຍຮັບລະຫວູ່ າງ 301% ແລະ 400%
ຂອງນະໂນບາຍລາຍຮັບທຸ ກຍາກ ແຫູ່ ງລັດຖະບານກາງ,
ສູ່ ວນຫຸ ດແມູ່ ນຈະຖືກສະໜອງໃຫຶ້ ເພືູ່ອຈໍາກັດພັນທະການຊໍາລະຂອງຄນເຈັບໃຫຶ້ ຢູ່ ໃນຈໍານວນຂອງຍອດບັນຊີຂອງຄນເຈັບ
ຫັ ງຈາກຫັກເປີເຊັນສູ່ ວນຫຸ ດທີູ່ຖືກນໍາໃຊຶ້ ກັບລາຍຮັບຂອງຄນເຈັບ ຕາມທີູ່ໄດຶ້ ລະບຸ ໄວຶ້ ໃນຕາຕະລາງຂຶ້ າງລຸ ູ່ ມນີຶ້:
ສູ່ ວນຫຸ ດ %
100%
AGB ເທູ່ ານຶ້ັ ນ

ນະໂຍບາຍລາຍຮັບທຸ ກຍາກແຫູ່ ງລັດຖະບານກາງຂອງປີປັດຈຸ ບັນສາລັບຂະໜາດຄອບຄົວ
ລາຍຮັບຄອບຄວໜຶ້ ອຍກວູ່ າ ຫື ເທູ່ າກັບ 300% ຂອງ FPIG
ລາຍຮັບຄອບຄວແມູ່ ນ 301% ຫາ 400% ຂອງ FPIG

ຄນເຈັບທູ່ີ ບໍູ່ມີປະກັນໄພ ເຊູ່ິ ງມີລາຍຮັບລະຫວູ່ າງ 133% ແລ 400% ຂອງນະໂຍບາຍລາຍຮັບທຸ ກຍາກຂອງລັດຖະບານກາງ ແລະ
ບໍູ່ສາມາດ ລງທະບຽນໃນການແລກປູ່ ຽນປະກັນໄພຂອງສະຖານຕະຫາດໃນລັດ Iowa
ກູ່ ອນກໍານດເວລາການລງທະບຽນຈະມີສິດສໍາລັບນະໂຍບາຍນຶ້ີ , ແຕູ່ ຈໍາເປັນຕຶ້ ອງລງທະບຽນໃນຊູ່ ວງໄລຍະການລງທະບຽນດູ່ັ ງຕູ່ໍ ໄປນຶ້ີ .
ຄວາມລຶ້ ມເຫວທູ່ີ ຈະລງທະບຽນໃນລະຫວູ່ າງຊູ່ ວງໄລຍະການລງທະບຽນ ດູ່ັ ງຕູ່ໍ ໄປນຶ້ີ ອາດສູ່ ງຜນໃນການສນເສຍການມີສິດ.
ບຸ ກຄນທີູ່ສນເສຍການຄຸ ຶ້ ມຄອງເນືູ່ອງຈາກການລຶ້ ມເຫວທີູ່ຈະຊໍາລະຄູ່ າປະກັນໄພໃນການແລກ ປູ່ ຽນປະກັນໄພຂອງສະຖານຕະຫາດໃນລັດ
Iowa ແມູ່ ນບໍູ່ມີສິດສໍາລັບໂຄງການນີຶ້.
ນະໂຍບາຍນຶ້ີ ແມູ່ ນໃຊຶ້ ໄດຶ້ ກັບການຮັບຜິດຊອບສູ່ ວນແລກຂອງຄນເຈັບ. ໃຊຶ້ ບູ່ໍ ໄດຶ້ ກັບສູ່ ວນຫຸ ດທູ່ີ ລະບຸ ໄວຶ້ ພາຍໃຕຶ້ A-1015
ສູ່ ວນຫຸ ດຊໍາລະດຶ້ ວຍ ຕນເອງສໍາລັບການຊໍາລະທັນທີ.
BMC ອາດຍກເວັຶ້ນ ຫື ຫຸ ດຜູ່ ອນການຮັບຜິດຊອບສູ່ ວນແລກຂອງການປະກັນໄພຮູ່ ວມຂອງ Medicare ແລະ Medicaid ເທູ່ ານັຶ້ນ
ໂດຍອີງຕາມຄວາມຕຶ້ ອງການດຶ້ ານການເງິນ ຖຶ້ າບັນລຸ ຕາມເງູ່ື ອນໄຂດູ່ັ ງຕູ່ໍ ໄປນຶ້ີ :
 ໃບສະຫະສິດ ຫື ສູ່ ວນຫຸ ດແມູ່ ນບໍູ່ໄດຶ້ ໂຄສະນາ.
(ມັນເປັນເລືູ່ອງເໝາະສມທີູ່ຈະໃຫຶ້ ຄໍາແນະນໍາກັບຄນເຈັບບນພືຶ້ນຖານສູ່ ວນບຸ ກຄນວູ່ າ ໃບສະຫະສິດຂອງການຊໍາລະຮູ່ ວມ ຫື
ການຮັບຜິດຊອບສູ່ ວນແລກໃນເຫດການຄວາມຈໍາເປັນທາງການເງິນທູ່ີ ເປັນໄປໄດຶ້ ແລະ ຄນເຈັບ
ອາດສະໝັກສໍາລັບຜນປະໂຫຍດດູ່ັ ງກູ່ າວໃນເວລາ ຫື ທັນທີກູ່ ອນສະໜອງການປູ່ິ ນປວ.)
 ສູ່ ວນຫຸ ດບໍູ່ໄດຶ້ ຖືກສະເໜີເປັນປະຈໍາ,
ແຕູ່ ໃຫຶ້ ກັບຄນເຈັບເທູ່ ານັຶ້ນທີູ່ມີຄວາມຕຶ້ ອງການດຶ້ ານການເງິນທີູ່ປາຖະໜາຢາກລງສະໝັກ.

ປຶ້ ມຄູ່ ມືທູ່ ວອງການ:
DES MOINES, IOWA

ເລູ່ື ອງ:

ວຽກບໍລິຫານທູ່ ວໄປ

ວັນທີເລູ່ີ ມຕຶ້ ນ:

11/1996
ຶ້
ການທບທວນ/ການປັບປຸ ງແກຶ້ ໄຂຄັງສຸ ດທຶ້ າຍ:
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ໂຄງການດແລເບູ່ິ ງແຍງຊຸມຊນ ແລະ ການຊູ່ ວຍເຫື ອດຶ້ ານການເງິນຂຶ້ັ ນຮຶ້ າຍແຮງຂອງ Broadlawns
ຄນເຈັບທູ່ີ ໄດຶ້ ຮັບປະກັນທູ່ີ ບັນລຸ ເງູ່ື ອນໄຂການຊູ່ ວຍເຫື ອດຶ້ ານການເງິນອາດໃຫຶ້ ພັນທະສໍາລັບຈໍານວນເງິນສໍາລັບການປະກັນໄພຮູ່ ວມ ຫື
ການຮັບຜິດ ຊອບສູ່ ວນແລກ ອີງຕາມນະໂຍບາຍນີຶ້.
ສໍາລັບຄນເຈັບທີູ່ບໍູ່ມີຄຸ ນສມບັດສໍາລັບການຊູ່ ວຍເຫື ອດຶ້ ານການເງິນພາຍໃຕຶ້ ນະໂຍບາຍການດແລຊຸມຊນຂອງ Broadlawns
ອາດມີສິດຢູ່ ພາຍໃຕຶ້ ການຊູ່ ວຍເຫື ອດຶ້ ານການເງິນຂຶ້ັ ນຮຶ້ າຍແຮງ,
ຖືວູ່ າໄດຶ້ ປະຕິບັດຕາມບັນທັດຖານຂອງການມີສິດເຊູ່ິ ງມີຜນຢູ່ ບູ່ອນອືູ່ນໃນນະໂຍບາຍນຶ້ີ .
E. ການຢ້ັ ງຢຼືນລາຍຮັບ :
ສນການແພດ Broadlawns ຈະຮຶ້ ອງຂໍໃຫຶ້ ຄນເຈັບສະໜອງການຢຶ້ັ ງຢືນລາຍຮັບ.
i. ເອກະສານທູ່ີ ຢ້ັ ງຢຼືນລາຍຮັບ: ລາຍຮັບອາດຖືກຢຶ້ັ ງຢືນຜູ່ ານທາງກນໄກດູ່ັ ງຕູ່ໍ ໄປນຶ້ີ : ແບບຟອມ IRS W-2,
ຄໍາຖະແຫງຂອງຄູ່ າຈຶ້ າງ ແລະ ລາຍຮັບ; ການສູ່ ງເງິນຊໍາລະຄູ່ າຈຶ້ າງ; ຜນກໍາໄລພາສີ; ຄວາມປອດໄພສັງຄມ,
ຄູ່ າຕອບແທນຂອງພະນັກງານ ຫື ຈດໝາຍກໍານດ ຄູ່ າຕອບແທນການວູ່ າງວຽກ;
ການຢຶ້ັ ງຢືນທາງໂທລະສັບໂດຍຜຶ້ ຈຶ້ າງງານກູ່ ຽວກັບຍອດລາຍຮັບປະຈໍາປີຂອງຄນເຈັບ; ຫື ໃບຢຶ້ັ ງຢືນ ຂອງທະນາຄານ.
ຖຶ້ າຄນເຈັບບໍູ່ໄດຶ້ ສະໜອງເອກະສານນີຶ້, ສນການແພດ Broadlawns ຈະສູ່ ງຈດໝາຍຮຶ້ ອງຂໍເອກະສານໃຫຶ້ ກັບຄນເຈັບ.
ii. ເອກະສານບູ່ ມີຢູ່ : ໃນກໍລະນີທີູ່ຄນເຈັບບໍູ່ສາມາດສະໜອງເອກະສານເພືູ່ອຢັຶ້ງຢືນລາຍຮັບ, ສນການແພດ Broadlawns
ອາດຢຶ້ັ ງຢືນລາຍຮັບຂອງຄນເຈັບ (i) ໂດຍໃຫຶ້ ຄນເຈັບເຊັນໃບສະໝັກສໍາລັບການຊູ່ ວຍເຫື ອເພູ່ື ອຢືນຢັນຄວາມແທຶ້ ຈິງຂອງ
ຂໍຶ້ມນລາຍຮັບທູ່ີ ສະໜອງ ແລະ/ຫື ຜູ່ ານທາງຂະບວນການຢຶ້ັ ງຢືນພາຍນອກທູ່ີ ຂໍຮຶ້ ອງໂດຍ ສນການແພດ
ຜູ່ ານທາງຜຶ້ ຂາຍທີູ່ໄດຶ້ ຮັບ ອໍານາດຂອງຄະນະກໍາມະການຈັດການ ຫື (ii)
ຜູ່ ານການການຢຶ້ັ ງຢືນເປັນລາຍລັກອັກສອນຂອງພະນັກງານຂອງ ສນການແພດ Broadlawns
ໂດຍຕູ່ື ມໃບສະໝັກສໍາລັບການຊູ່ ວຍເຫື ອວູ່ າ ຄນເຈັບຢຶ້ັ ງຢືນກັບ ສນການແພດ Broadlawns ທາງປາກເປູ່ າກູ່ ຽວ
ກັບການຄິດໄລູ່ ລາຍຮັບ. ໃນກໍລະນີທີູ່ຄນເຈັບບໍູ່ສາມາດສະໜອງເອກະສານເພືູ່ອຢັຶ້ງຢືນລາຍຮັບໄດຶ້ , ສນການແພດ
Broadlawns ຈະຮຽກຮຶ້ ອງໃຫຶ້ ມີການອະທິບາຍເຖິງເຫດຜນທີູ່ຄນເຈັບບໍູ່ສາມາດສະໜອງເອກະສານທີູ່ຮຽກຮຶ້ ອງ.
iii. ປະເພດຄາຢ້ັ ງຢຼືນລາຍຮັບທູ່ີ ຍັງຄ້ າງຢູ່ : ໃນລະຫວູ່ າງຂະບວນການຢຶ້ັ ງຢືນ, ໃນຂະນະທູ່ີ ສນການແພດ Broadlawns
ກໍາລັງເກັບ ຂໍຶ້ມນທີູ່ຈໍາເປັນເພືູ່ອກໍານດລາຍຮັບຂອງຄນເຈັບ ພຶ້ ອມທັງບັນທັດຖານການມີສິດອືູ່ນໆ,
ຄນເຈັບອາດຖືກປະຕິບັດໃນຖານະຄນ ເຈັບທີູ່ຊໍາລະ ໂດຍສອດຄູ່ ອງກັບນະໂຍບາຍຂອງ ສນການແພດ Broadlawns.
F. ການມີສິດແບບສັນນິຖານເອົາເອງ
ຄນເຈັບທູ່ີ ບັນລຸ ບັນທັດຖານການມີສິດແບບສັນນິຖານພາຍໃຕຶ້ ພາກສູ່ ວນນຶ້ີ ອາດໄດຶ້ ຮັບອະນຸ ມັດການຊູ່ ວຍເຫື ອດຶ້ ານການເງິນ
ໂດຍບໍູ່ຕືູ່ມໃບສະໝັກ ສໍາລັບການຊູ່ ວຍເຫື ອທາງການເງິນ. ເອກະສານທີູ່ສະໜັບສະໜນຄຸ ນສມບັດຂອງຄນເຈັບ ຫື
ການມີສູ່ ວນຮູ່ ວມໃນໂຄງການທູ່ີ ລະບຸ ໄວຶ້ ໃນ ລາຍການຂຶ້ າງລຸ ູ່ ມຕຶ້ ອງໄດຶ້ ຮັບ ແລະ ຮັກສາໄວຶ້ ໃນໄຟຣ໌.
i.
ການມີສິດແບບສັນນິຖານເອາເອງອາດຖືກກໍານດບນພຶ້ື ນຖານສະພາບການຊີວິດສູ່ ວນບຸ ກຄນທູ່ີ ລວມເຖິງ:
a. ການມີສິດໃນຕາປະທັບອາຫານ
b. ການມີສູ່ ວນຮູ່ ວມໃນໂຄງການແມູ່ ຍິງ, ເດັກນຶ້ ອຍແຮກເກີດ ແລະ ເດັກນຶ້ ອຍ (WIC)
c. ໂຄງການອາຫານສວາຍຂອງໂຮງຮຽນທູ່ີ ໄດຶ້ ຮັບເງິນອຸ ດໜຸ ນ
d. ການມີສິດສໍາລັບໂຄງການຊູ່ ວຍເຫື ອຂອງລັດ ຫື ທຶ້ ອງຖິູ່ນອືູ່ນໆ
e. ຄນບໍູ່ມີບຶ້ ານ ຫື ຄນທີູ່ໄດຶ້ ຮັບການດແລຈາກບູ່ ອນພັກອາໄສຂອງຄນບໍູ່ມີບຶ້ ານ ຫື ຄຣິນິກຟຣີ
f. B. ຄນເຈັບເສຍຊີວິດໂດຍບູ່ໍ ມີຊັບສິນທູ່ີ ຮຶ້ ຈັກ
G. ພະນັກງານຂອງໂຄງການ
ພະແນກໃຫຶ້ ຄໍາປກສາດຶ້ ານການເງິນຈະບໍລິຫານ ໂຄງການດແລຊຸມຊນຂອງ Broadlawns.
ຜຶ້ ຄວບຄຸ ມຈະຈຶ້ າງພະນັກງານທູ່ີ ຈໍາເປັນເພູ່ື ອດໍາເນີນ ໂຄງການຢູ່ າງມີປະສິດຕິພາບ. ຜຶ້ ຄວບຄຸ ມຈະຮັບປະກັນວູ່ າ

ປຶ້ ມຄູ່ ມືທູ່ ວອງການ:
DES MOINES, IOWA

ເລູ່ື ອງ:

ວຽກບໍລິຫານທູ່ ວໄປ

ວັນທີເລູ່ີ ມຕຶ້ ນ:

11/1996
ຶ້
ການທບທວນ/ການປັບປຸ ງແກຶ້ ໄຂຄັງສຸ ດທຶ້ າຍ:
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ໂຄງການດແລເບູ່ິ ງແຍງຊຸມຊນ ແລະ ການຊູ່ ວຍເຫື ອດຶ້ ານການເງິນຂຶ້ັ ນຮຶ້ າຍແຮງຂອງ Broadlawns
ພະນັກງານທຸ ກຄນທູ່ີ ຢູ່ ພາຍໃຕຶ້ ການນໍາພາຂອງເຂາມີຄວາມຊໍານານ ແລະ ມີຄວາມຮຶ້ ໃນທຸ ກບັນຫາທູ່ີ ກູ່ ຽວຂຶ້ ອງກັບ
ໂຄງການດແລຊຸມຊນຂອງ Broadlawns ພຶ້ ອມທັງໂຄງການເຫູ່ ານັຶ້ນທີູ່ໜູ່ ວຍງານແຫູ່ ງລັດ ແລະ ລັດຖະບານກາງ ອືູ່ນໆ
ໄດຶ້ ນໍາສະເໜີເພືູ່ອສະໜອງການດແລດຶ້ ານການແພດ ແລະ ໂຮງໝ
ໍ ໃຫຶ້ ກັບຜຶ້ ຮັບທີູ່ມີຄຸ ນສມບັດ.
ສໍາລັບຊູ່ ວງໄລຍະທູ່ີ ໜຶ້ ອຍສຸ ດ ເຈັດ (7) ປີຕຶ້ັ ງແຕູ່ ມຶ້ື ລງສະໝັກຂອງຄນເຈັບ, ສນການແພດ Broadlawns
ຈະຮັກສາເອກະສານເຊູ່ິ ງພຽງພໍຕໍູ່ ການລະບຸ ຄນເຈັບແຕູ່ ລະຄນທູ່ີ ໄດຶ້ ຮັບອະນຸ ຍາດສະຖານະວູ່ າ ມີສິດສໍາລັບໂຄງການດແລຊຸມຊນຂອງ
Broadlawns, ລາຍຮັບຂອງຄນເຈັບ, ວິທີການທີູ່ໃຊຶ້ ເພືູ່ອຢັຶ້ງຢືນລາຍຮັບຂອງຄນເຈັບ ແລະ
ບຸ ກຄນທູ່ີ ຖືກອະນຸ ຍາດໃຫຶ້ ຮັບສະຖານະວູ່ າເປັນ ຄນເຈັບທູ່ີ ມີສິດໃນໂຄງການດແລຊຸມຊນ ຂອງ Broadlawns.
H. ການບູ່ ລາອຽງ
ພະນັກງານທີູ່ໄດຶ້ ຮັບມອບໝາຍຈະຍອມຮັບ ແລະ
ດໍາເນີນງານການລງສະໝັກເພືູ່ອການມີສິດທັງໝດໃຫຶ້ ກັບຜຶ້ ອາໄສທີູ່ຂັດສນຂອງເຂດປກຄອງ Polk.
ບູ່ໍ ມີການຈໍາແນກພາຍໃຕຶ້ ນະໂຍບາຍເຫູ່ ານຶ້ີ ທູ່ີ ກູ່ ຽວຂຶ້ ອງກັບການມີສິດ ຫື ຂຶ້ໍ ບັນຍັດຂອງການດແລສຸ ຂະພາບ ດຶ້ ວຍເຫດຂອງຊນຊາດ,
ສີຜິວ, ສາສະໜາ, ເພດ, ອາຍຸ , ຄວາມເສຍອງຄະ ຫື ຊນຊາດກໍາເນີດ.
I. ຜ້ ໃຫ້ ບລິການທີູ່ຖຼືກມອບອານາດ
ຜນປະໂຫຍດສໍາລັບໂຄງການນຶ້ີ ຈະ ເທູ່ົ ານ້ັ ນ ຕາມທູ່ີ ໄດຶ້ ລະບຸ ໄວຶ້ ໃນສນການແພດ Broadlawn; ການຊໍາລະໃຫຶ້ ກັບຜຶ້ ໃຫຶ້ ບໍລິການ,
ໂຮງໝ
ໍ , ຮຶ້ ານຂາຍຢາ ຫື ວິຊາການຄນອືູ່ນໆແມູ່ ນ ຖຼືກເກຼືອດຫ້ າມ,
ນອກຈາກຖືກອະນຸ ຍາດໄວຶ້ ສະເພາະໃນພາກສູ່ ວນອືູ່ນໆຂອງນະໂຍບາຍນີຶ້.
J. ຜົນປະໂຫຍດທູ່ີ ຄ້ າຍຄຼື/ພາກສູ່ ວນທີສາມ
ໂຄງການດແລຊຸມຊນຂອງ Broadlawns ແລະ
ການຊູ່ ວຍເຫື ອທາງການເງິນຂັຶ້ນຮຶ້ າຍແຮງຈະສະໜອງຜນປະໂຫຍດເປັນຫນທາງສຸ ດທຶ້ າຍ ເທູ່ ານັຶ້ນ; ເຂດເຂດປກຄຸ ມໃດກໍຕາມ ແລະ
ອືູ່ນໆທັງໝດແມູ່ ນສໍາຄັນຕໍູ່ໂຄງການນີຶ້. ຜຶ້ ສະໝັກຈະບໍູ່ມີສິດສໍາລັບຜນປະໂຫຍດຂອງໂຄງການນີຶ້ ໃນຂະນະທີູ່ຖືກໂຈະ ຫື
ຕັດສິດຈາກແຫູ່ ງພາກສູ່ ວນທີສາມ ຍຶ້ ອນການສຶ້ໍ ໂກງ ຫື ການໃຊຶ້ ໄປໃນທາງທູ່ີ ຜິດ.
K. ມີປະກັນໄພບູ່ ພຽງພ/ບູ່ ມີປະກັນໄພ
ຄນເຈັບໃນເຂດປກຄອງ Polk ທີູ່ມີ Medicaid ຫື ອງກອນຈັດການການດແລຂອງ Medicaid ເປັນແຫູ່ ງສະໜອງທນຫັ ກ ຫື
ບູ່ໍ ມີປະກັນໄພ ອາດມີສິດສໍາລັບໂຄງການດແລຊຸມຊນ. ຄນເຈັບທູ່ີ ມີແຜນການປະກັນໄພເຫູ່ ານຶ້ີ ຖືກກໍານດວູ່ າຍາກຈນ
ພາຍໃຕຶ້ ນະໂຍບາຍລາຍຮັບ ແລະ ຊັບພະຍາກອນຂອງລັດ Iowa.
L. ການສະໝ
ັ ກ/ການແຈ້ ງການ
ການສະໝັກສໍາລັບຜນປະໂຫຍດຂອງໂຮງໝ
ໍ ພາຍໃຕຶ້ ໂຄງການນຶ້ີ ຈະຖືກຍອມຮັບໃນລະຫວູ່ າງຊູ່ ວໂມງທຸ ລະກິດປກກະຕິທູ່ີ ຫຶ້ ອງການໃຫຶ້ ຄໍາ
ູ່
ປກສາ ດຶ້ ານການເງິນ ທີສນການແພດ Broadlawns.
ນະໂຍບາຍ ແລະ ວິທີດໍາເນີນການຈະຖືກນໍາໃຊຶ້ ເພືູ່ອໃຫຶ້ ພຶ້ອມໃນການກໍານດການມີສິດ.
ຜຶ້ ສະໝັກຈະໄດຶ້ ຮັບແຈຶ້ ງການເປັນລາຍລັກອັກສອນ ໃນການອະນຸ ມັດ ຫື ການປະຕິເສດ.
ການແຈຶ້ ງການປະຕິເສດຈະຕາມມາດຶ້ ວຍເຫດຜນສໍາລັບການບູ່ໍ ມີສິດ.
ສນການແພດ Broadlawns ຈະຂໍຮຶ້ ອງໃຫຶ້ ຄນເຈັບແຕູ່ ລະຄນລງສະໝັກສໍາລັບ ໂຄງການດແລຊຸມຊນຂອງ Broadlawns ຫື
ການຊູ່ ວຍເຫື ອ ດຶ້ ານການເງິນຂັຶ້ນຮຶ້ າຍແຮງຕືູ່ມແບບຟອມການລງສະໝັກ (“ໃບລງສະໝັກສໍາລັບການຊູ່ ວຍເຫື ອ Broadlawns”).
ໃບລງສະໝັກສໍາລັບ ການຊູ່ ວຍເຫື ອອະນຸ ຍາດໃຫຶ້ ມີການເກັບກໍາຂຶ້ໍ ມນໂດຍສອດຄູ່ ອງກັບລະບຽບຫັ ກການຂອງລັດ Iowa
ພຶ້ ອມທັງຂໍຶ້ມນໃນການກໍານດການມີສິດ ພາຍໃຕຶ້ ໂຄງການຕູ່ າງໆທູ່ີ ນອກເໜືອ ໂຄງການດແລຊຸມຊນ Broadlawns ແລະ
ການຊູ່ ວຍເຫື ອດຶ້ ານການເງິນຂັຶ້ນຮຶ້ າຍແຮງ. ຖຶ້ າຄນເຈັບບໍູ່ບັນລຸ ຕາມບັນທັດຖານຂອງການມີສິດ, ຄນເຈັບອາດບໍູ່ຖືກລະບຸ ວູ່ າ
ມີສິດສໍາລັບໂຄງການນຶ້ີ .

ປຶ້ ມຄູ່ ມືທູ່ ວອງການ:
DES MOINES, IOWA

ເລູ່ື ອງ:

ວຽກບໍລິຫານທູ່ ວໄປ

ວັນທີເລູ່ີ ມຕຶ້ ນ:

11/1996
ຶ້
ການທບທວນ/ການປັບປຸ ງແກຶ້ ໄຂຄັງສຸ ດທຶ້ າຍ:

ເລກທີ: A-1006
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ໂຄງການດແລເບູ່ິ ງແຍງຊຸມຊນ ແລະ ການຊູ່ ວຍເຫື ອດຶ້ ານການເງິນຂຶ້ັ ນຮຶ້ າຍແຮງຂອງ Broadlawns
M. ຄາຮ້ ອງຂສາລັບການພິຈາລະນາຄຼືນໃໝູ່
ຖຶ້ າຜຶ້ ສະໝັກຖືກປະຕິເສດຜນປະໂຫຍດພາຍໃຕຶ້ ໂຄງການດແລຊຸມຊນ Broadlawns, ບຸ ກຄນນັຶ້ນມີສິດທີູ່ຈະອຸ ທອນຄໍາຕັດສິນນັຶ້ນກັບ
ຜຶ້ ຄວບຄຸ ມ ຂອງພະແນກໃຫຶ້ ຄໍາປກສາດຶ້ ານການເງິນ.
ຜຶ້ ສະໝັກຈໍາເປັນຕຶ້ ອງອຸ ທອນເປັນລາຍລັກອັກສອນເພູ່ື ອຍູ່ື ນເລູ່ື ອງໃຫຶ້ ກັບຜຶ້ ຄວບ ຄຸ ມຂອງພະແນກໃຫຶ້ ຄໍາປກສາດຶ້ ານການເງິນພາຍໃນ
10 ມືຶ້ນັບແຕູ່ ມືຶ້ຖືກປະຕິເສດ.
N. ຄວາມລ້ົ ມເຫວທີູ່ຈະຮູ່ ວມມຼື
ຜຶ້ ສະໝັກມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການສະໜອງຂຶ້ໍ ມນຈໍາເປັນຕູ່ າງໆທູ່ີ ຖືວູ່ າຈໍາເປັນຕູ່ໍ ນະໂຍບາຍນຶ້ີ ແລະ ຕູ່ໍ ຜຶ້ ໃຫຶ້ ຄໍາປກສາພາຍໃນ 30
ມຶ້ື ນັບແຕູ່ ມຶ້ື ລງສະໝັກ; ຄວາມລຶ້ ມເຫວທູ່ີ ຈະສະໜອງຂຶ້ໍ ມນທູ່ີ ຮຶ້ ອງຂໍໃນເວລາກໍານດຈະສູ່ ງຜນຕູ່ໍ ການລງສະໝັກທູ່ີ ບູ່ໍ ຄບຖຶ້ ວນ ແລະ
ຈະກໍູ່ໃຫຶ້ ເກີດການປະຕິເສດ.
ຄວາມລຶ້ ມເຫວໂດຍຜຶ້ ສະໝັກທີູ່ຈະປະຕິບັດຕາມ ບໍູ່ວູ່ າໃນລັກສະນະໃດກໍຕາມ
ພຶ້ ອມກັບການລງສະໝັກທັງໝດສໍາລັບໂຄງການຊູ່ ວຍເຫື ອແຫູ່ ງ ລັດຖະບານກາງ, ລັດ, ເຂດປກຄອງ ຫື ອູ່ື ນໆ
ເຊິູ່ງເປັນເລືູ່ອງສມເຫດສມຜນທີູ່ບຸ ກຄນດັູ່ງກູ່ າວຈະມີຄຸ ນສມບັດ ແລະ ເຊິູ່ງເປັນເລືູ່ອງສໍາຄັນໃນໂຄງ ການນີຶ້ຈະກໍູ່ໃຫຶ້ ເກີດການປະຕິເສດ.
ການສະເໜີຂໍຶ້ມນຜິດໆໂດຍຜຶ້ ສະໝັກເພືູ່ອໃຫຶ້ ມີຄຸ ນສມບັດສໍາລັບໂຄງການນີຶ້ ຈະກູ່ໍ ໃຫຶ້ ເກີດການປະຕິເສດ
ລວມເຖິງການປະຕິເສດໃນຂອບເຂດ ປກຄຸ ມໃນອະດີດໃດໆກໍຕາມ.
ການສຶ້ າງຂໍຶ້ມນປອມຈະສູ່ ງຜນໃນການປະຕິເສດການຊູ່ ວຍເຫື ອຂອງໂຄງການ. ຫັ ງຈາກທູ່ີ ຄນເຈັບໄດຶ້ ຮັບອະນຸ ຍາດວູ່ າມີສິດໃນ
ໂຄງການດແລ ຊຸມຊນຂອງ Broadlawns ແລະ ສນການແພດ Broadlawns
ຄຶ້ ນພບວູ່ າຂຶ້ໍ ມນທູ່ີ ສະໜອງໃນການລງສະໝັກສໍາລັບການຊູ່ ວຍເຫື ອບູ່ໍ ເປັນ ຄວາມຈິງ, ການຊູ່ ວຍເຫື ອດຶ້ ານການເງິນຈະຖືກຖອນ
ບນພຶ້ື ນຖານຂອງຜນບັງຄັບຍຶ້ ອນຫັ ງ ແລະ/ຫື ປັດຈຸ ບັນ.
O. ໄລຍະເວລາຂອງການມີສິດ
ການອະນຸ ມັດຜນປະໂຫຍດພາຍໃຕຶ້ ໂຄງການນີຶ້ຈະບໍູ່ເກີນສິບສອງເດືອນ.
ເງູ່ື ອນໄຂຂອງຜນປະໂຫຍດທູ່ີ ຖືກອະນຸ ມັດຈະຂຶ້ ນກັບສະພາບການທາງ ການເງິນ ແລະ ການແພດຂອງຜຶ້ ສະໝັກ.
ການຕໍູ່ເຕີູ່ມຜນປະໂຫຍດແມູ່ ນມີໃຫຶ້ ຫັ ງຈາກການກໍານດວູ່ າ ເງືູ່ອນໄຂຂອງການມີສິດຖືກບັນລຸ ຕາມ ຂໍຶ້ມນທີູ່ໄດຶ້ ຮັບອັບເດດ.
ໂຄງການນີຶ້ສະຫງວນສິດທີູ່ຈະປະເມີນການມີສິດຂອງຜຶ້ ຮັບຄືນໃໝູ່ ຖຶ້ າມີການປູ່ ຽນແປງໃນລາຍຮັບໃນລະຫວູ່ າງ ໄລຍະ
ເວລາທູ່ີ ອະນຸ ມັດການມີສິດ. ຍູ່ິ ງໄປກວູ່ ານຶ້ັ ນ, ໂຄງການສະຫງວນສິດທູ່ີ ຈະປະເມີນການມີສິດຂອງຜຶ້ ຮັບຄືນໃໝູ່
ເວລາທູ່ີ ດແລຄນເຈັບໃນໂຮງໝ
ໍ ຈໍາເປັນເພືູ່ອກໍານດການມີສິດຂອງຜຶ້ ຮັບສໍາລັບໂຄງການອືູ່ນໆ.
P. ສນການແພດ Broadlawns ການແທກສາຍຕາສາລັບເຮັດແວູ່ ນຕາ/ແວູ່ ນຕາ
ສນການແພດ Broadlawns ຈະສະໜອງການຊູ່ ວຍເຫື ອດຶ້ ານການເງິນສໍາລັບແວູ່ ນຕາໃຫຶ້ ກັບຜຶ້ ອາໄສທູ່ີ ທຸ ກຍາກທາງການເງິນ ແລະ
ບັນລຸ ຕາມເງູ່ື ອນໄຂສະເພາະ ຕາມທູ່ີ ໄດຶ້ ກໍານດໄວຶ້ ໃນ ໂຄງການດແລຊຸມຊນຂອງ Broadlawns...
(ສິູ່ງນີຶ້ຍກເວັຶ້ນຄນໃດກໍຕາມທີູ່ບໍູ່ໄດຶ້ ບັນລຸ ການກໍານດໃນການເປັນຜຶ້ ອາໄສຂອງເຂດປກຄອງ Polk.)
Q. ຜ້ ສະໝ
ັ ກທີູ່ມີສິດ
ມີພຽງຜຶ້ ອາໄສຂອງເຂດປກຄອງ Polk ເທູ່ ານຶ້ັ ນທູ່ີ ບັນລຸ ເງູ່ື ອນໄຂດຶ້ ານລາຍຮັບ, ຊັບພະຍາກອນ, ການຢູ່ ອາໄສ ແລະ ຄຣິນິກ
ຕາມທີູ່ຈັດຕັຶ້ງຂຶ້ ນໂດຍ ຄະນະກໍາມະການຈັດການ ອາດມີສິດສໍາລັບຜນປະໂຫຍດພາຍໃຕຶ້ ນະໂຍບາຍຂອງໂຄງການດແລຊຸມຊນຂອງ
Broadlawns.

ປຶ້ ມຄູ່ ມືທູ່ ວອງການ:
DES MOINES, IOWA

ວັນທີເລູ່ີ ມຕຶ້ ນ:

ວຽກບໍລິຫານທູ່ ວໄປ

11/1996
ຶ້
ການທບທວນ/ການປັບປຸ ງແກຶ້ ໄຂຄັງສຸ ດທຶ້ າຍ:

ເລກທີ: A-1006
06/2019 ໜຶ້ າ 7

ໂຄງການດແລເບູ່ິ ງແຍງຊຸມຊນ ແລະ ການຊູ່ ວຍເຫື ອດຶ້ ານການເງິນຂຶ້ັ ນຮຶ້ າຍແຮງຂອງ Broadlawns

ເລູ່ື ອງ:

ການຄິດໄລູ່ ສະມາຊິກຄອບຄວໂດຍກງແມູ່ ນຈໍາເປັນ.
ຄນເຈັບທີູ່ຮຶ້ ອງຂໍການຊູ່ ວຍເຫື ອພາຍໃຕຶ້ ໂຄງການນີຶ້ຈໍາເປັນຕຶ້ ອງສະແດງການຢັຶ້ງຢືນຈໍານວນ ຄນໃນຄວເຮືອນຂອງຄນເຈັບ.
ການຄິດໄລູ່ ຈໍານວນຂອງສະມາຊິກໃນຄວເຮືອນສໍາລັບການມີສິດຂອງຜຶ້ ໃຫຍູ່ ຈະສອດຄອງກັບບັນທັດຖານ Medicaid ຂອງລັດ Iowa.
ສນການແພດ Broadlawns ຈະລວມເຖິງຄນເຈັບ, ຜວເມຍຂອງຄນເຈັບ ແລະ ຜຶ້ ອາໄສອູ່ື ນໆທູ່ີ ຖືກຕຶ້ ອງຕາມກດໝາຍ.
ການຄິດໄລູ່ ຈໍານວນສະມາຊິກໃນກໍລະນີການມີສິດຂອງຜຶ້ ຍັງບໍູ່ທັນກະສຽນ ຈະສອດຄູ່ ອງກັບບັນທັດຖານ Medicaid ຂອງລັດ Iowa.
ສນການແພດ Broadlawns ຈະລວມເຖິງຄນເຈັບ, ແມູ່ ຂອງຄນເຈັບ ແລະ
ຜຶ້ ອາໄສອູ່ື ນໆທູ່ີ ຖືກຕຶ້ ອງຕາມກດໝາຍຂອງແມູ່ ຂອງຄນເຈັບ ແລະ ພູ່ໍ ຂອງຄນເຈັບ ແລະ
ຜຶ້ ອາໄສອູ່ື ນໆທູ່ີ ຖືກຕຶ້ ອງຕາມກດໝາຍຂອງພູ່ໍ ຂອງຄນເຈັບ.
ຄນເຈັບທີູ່ໝດອາຍຸ ທີູ່ບໍູ່ມີຊັບສິນອາດຖືວູ່ າ ບໍູ່ມີລາຍຮັບເພືູ່ອຈຸ ດປະສງຂອງການຄິດໄລູ່ ລາຍຮັບຂອງ ສນການແພດ Broadlawns.
ເອກະສານຂອງລາຍຮັບບໍູ່ຈໍາເປັນສໍາລັບຄນເຈັບທີູ່ໝດອາຍຸ ທີູ່ບໍູ່ມີຊັບສິນ.
ສະມາຊິກຄອບຄວອາດຈໍາເປັນໃນການສະໝັກສໍາລັບການສະໜອງທນອູ່ື ນໆແທນຄນເຈັບທູ່ີ ໝດອາຍຸ ກູ່ ອນທູ່ີ ຈະມີສິດສໍາລັບ
ໂຄງການດແລຊຸມຊນຂອງ Broadlawns.
ໃນຂະນະທີູ່ກໍາລັງຜູ່ ານຂະບວນການຢັຶ້ງຢືນໃນເຫດການທີູ່ຜຶ້ ສະໝັກຕຶ້ ອງການຢາຕາມແພດສັູ່ງ,
ທາງເລືອກຈະຖືກນໍາສະເໜີໃຫຶ້ ກັບຄນເຈັບ ເຊູ່ັ ນ ການຊູ່ ວຍເຫື ອທູ່ ວໄປຜູ່ ານທາງພະແນກຄອບຄວຊຸມຊນ ແລະ ເຍາວະຊນ.
ລກຄຶ້ າອາດໄດຶ້ ຮັບສິດຈໍາກັດເປັນເວລາຫາຍສຸ ດ 15 ມືຶ້ຫັ ງຈາກການລງສະໝັກເບືຶ້ອງຕຶ້ ນ.
ຄນເຈັບທຸ ກຄນທີູ່ຕໍູ່າກວູ່ າ 19 ປີ ຕຶ້ ອງສະໝັກຫວຂໍຶ້ XIX ຫື ໂຄງການເດັກນຶ້ ອຍມີສຸ ຂະພາບດີ ແລະ ປະພດດີຂອງລັດ Iowa (HawkI) ເພູ່ື ອພິຈາລະນາການມີສິດສໍາລັບ ໂຄງການດແລຊຸມຊນຂອງ Broadlawns. ການປະຕິເສດທູ່ີ ຈະຈູ່ າຍເບຶ້ ຍປະກັນໄພໃນໂຄງການ
Hawk-I ຈະບູ່ໍ ໄດຶ້ ຮັບອະນຸ ຍາດໃຫຶ້ ເປັນພຶ້ື ນຖານຂອງການມີສິດສໍາລັບ ໂຄງການດແລຊຸມຊນຂອງ Broadlawns.
ມັນເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜຶ້ ສະໝັກທີູ່ຈະລາຍງານການປູ່ ຽນແປງໃດກໍຕາມ ແລະ ທັງໝດໃນລາຍຮັບຂອງຄວເຮືອນ ແລະ
ສະຖານະການປະກັນໄພພາຍໃນ 10 ມືຶ້ທຸ ລະກິດ
R. ບູ່ ອນຢູ່ ອາໄສ
ບຸ ກຄນທີູ່ບັນລຸ ນິຍາມຂອງການຢູ່ ອາໄສສໍາລັບເຂດປກຄອງ Polk ຕາມທີູ່ໄດຶ້ ບັນລະຍາຍໄວຶ້ ໃນນະໂຍບາຍນີຶ້ແມູ່ ນມີສິດສໍາລັບການຊູ່ ວຍ
ເຫື ອດຶ້ ານການເງິນ.
S. ຊັບພະຍາກອນ
ສນການແພດ Broadlawns ຈະປະຕິບັດຕາມໂຄງການ Medicaid ຂອງລັດ Iowa ເພືູ່ອກໍານດຂອບເຂດຊັບພະຍາກອນສໍາລັບການ
ມີສິດຢູ່ ພາຍໃຕຶ້ ໂຄງການດແລຊຸມຊນຂອງ Broadlawns ແລະ ການຊູ່ ວຍເຫື ອທາງການເງິນຮຶ້ າຍແຮງ.
T. ການຊູ່ ວຍເຫຼື ອດ້ ານການເງິນຮ້ າຍແຮງຂອງ Broadlawns
ຖຶ້ າຄູ່ າໃຊຶ້ ຈູ່າຍທັງໝດຂອງຄນເຈັບສໍາລັບໄລຍະເວລາ 90 ມຶ້ື ເກີນ 10% ຂອງຍອດລາຍຮັບປະຈໍາປີຂອງຄອບຄວ,
ຄວາມດຸ ນດູ່ ຽງຂອງຄນເຈັບ ອາດຖືກຫຸ ດລງເຫື ອ 10% ຂອງຍອດລາຍຮັບປະຈໍາປີຂອງຄອບຄວ ແລະ
ເງິນທີູ່ຍັງເຫື ອຢູ່ ອາດຕັຶ້ງຂຶ້ ນໃນແຜນການຊໍາລະທີູ່ຍອມຮັບໄດຶ້ ຜູ່ ານທາງພະແນກໃຫຶ້ ຄໍາປກສາດຶ້ ານການເງິນຂອງ BMC.
ຖຶ້ າຄອບຄວມີຫາຍກວູ່ າ $10,000 ຊັບສິນຄູ່ ອງຕວ ຄນເຈັບກໍບູ່ໍ ມີຄຸ ນສມບັດສໍາລັບ ການຊູ່ ວຍເຫື ອດຶ້ ານການເງິນຮຶ້ າຍແຮງ ແລະ
ຕຶ້ ອງຮັບຜິດຊອບກັບຈໍານວນເງິນຄຶ້ າງຄາໃນບັນຊີ.
U. ຢາຕາມແພດສູ່ັ ງ

ປຶ້ ມຄູ່ ມືທູ່ ວອງການ:
DES MOINES, IOWA

ວຽກບໍລິຫານທູ່ ວໄປ
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11/1996
ຶ້
ການທບທວນ/ການປັບປຸ ງແກຶ້ ໄຂຄັງສຸ ດທຶ້ າຍ:

ເລກທີ: A-1006
06/2019 ໜຶ້ າ 8

ໂຄງການດແລເບູ່ິ ງແຍງຊຸມຊນ ແລະ ການຊູ່ ວຍເຫື ອດຶ້ ານການເງິນຂຶ້ັ ນຮຶ້ າຍແຮງຂອງ Broadlawns

ເລູ່ື ອງ:

ໂຄງການດແລຊຸມຊນຂອງ Broadlawns
ຈະບໍູ່ສະໜອງຢາຕາມແພດສັູ່ງໃຫຶ້ ກັບຄນເຈັບທີູ່ມີສິດໃນໂຄງການພາຍໃຕຶ້ ຂໍຶ້ກໍານດທີູ່ບັນລະຍາຍຂຶ້ າງລຸ ູ່ ມ.
ຢາຕາມແພດສັູ່ງຕຶ້ ອງບໍູ່ເກີນການສະໜອງຄັຶ້ງດຽວໃນຈໍານວນ 30 ມືຶ້ ແລະ ບໍູ່ເກີນວັນທີໝດອາຍຸ ຂອງການມີສິດ.
ຢາຕາມແພດສູ່ັ ງແມູ່ ນຢູ່ ໃນຕໍາລັບຢາຂອງໂຄງການດແລຊຸມຊນຂອງ Broadlawns.
ຢາຕາມແພດສູ່ັ ງແມູ່ ນຖືກຂຽນຂຶ້ ນໂດຍຜຶ້ ໃຫຶ້ ບໍລິການທູ່ີ ໄດຶ້ ຮັບອະນຸ ມັດຂອງ ໂຄງການດແລຊຸມຊນຂອງ Broadlawns.
ຄນເຈັບທີູ່ຢູ່ ໃນໂຮງໝ
ໍ /ຄນເຈັບພາຍໃຕຶ້ ການສັງເກດ:
ູ່
ູ່
ຜຶ້ ອາໄສທີບໍມີປະກັນໄພຂອງເຂດປກຄອງ Polk ທູ່ີ ເປັນບຸ ກຄນລໍຖຶ້ າ ສຸ ຂະພາບ ແລະ ຄວາມແຂງແຮງຂອງລັດ Iowa ຫື
ທາງເລືອກສະຖານຕະຫາດແຫູ່ ງລັດ Iowa ຈະໄດຶ້ ຮັບການສະໜອງທາງການຢາເປັນຈໍານວນ 10 ມຶ້ື
ຜຶ້ ອາໄສທີູ່ບໍູ່ມີປະກັນໄພ ເຊິູ່ງບໍູ່ໄດຶ້ ຢູ່ ໃນເຂດປກຄອງ Polk
ຈະຕຶ້ ອງມີໃບສະຫະສິດສໍາລັບຮຶ້ ານຂາຍຢາໂດຍຜຶ້ ອໍານວຍການໃຫຍູ່ ດຶ້ ານການແພດ
5. ຄນເຈັບທູ່ີ ບູ່ໍ ໄດຶ້ ຢູ່ ໃນໂຮງໝ
ໍ /ຄນເຈັບໃນຄຣິນິກທູ່ີ ກໍາລັງລໍຖຶ້ າການດຸ ແລຊຸມຊນເບຶ້ື ອງຕຶ້ ນອາດຈະມີສິດສໍາລັບຮຶ້ ານຂາຍຢາ
Broadlawns ຈນເຖິງ 15 ມືຶ້ ນັບຕັຶ້ງແຕູ່ ມືຶ້ລງສະໝັກ.
1.
2.
3.
4.

V. ອຸ ປະກອນການແພດທີູ່ທົນທານ (DME)
ການບໍລິການເຫູ່ ານຶ້ີ ແມູ່ ນຖືກຄຸ ຶ້ ມຄອງພາຍໃຕຶ້ ໂປຣແກຣມນຶ້ີ ເທູ່ ານຶ້ັ ນ
ໃນເວລາທູ່ີ ຜຶ້ ໃຫຶ້ ບໍລິການທູ່ີ ຖືກອະນຸ ມັດໄດຶ້ ສະໜອງພາຍໃນສນການແພດ Broadlawn.
W. ການບລິການທີູ່ບູ່ ຄຸ ້ ມຄອງ
ສນການແພດ Broadlawns ສະຫງວນສິດໃນການຈໍາກັດການບໍລິການທູ່ີ ຂຶ້ ນກັບນະໂຍບາຍຂອງໂຄງການດແລຊຸມຊນຂອງ
Broadlawns.
X. ບູ່ ມີຜົນໃນນະໂຍບາຍຂອງໂຮງໝອູ່ຼື ນ
ນະໂນບາຍການຊູ່ ວຍເຫື ອນີຶ້ຈະບໍູ່ປູ່ ຽນແປງ ຫື
ແກຶ້ ໄຂນະໂຍບາຍອືູ່ນທີູ່ກູ່ ຽວຂຶ້ ອງກັບຄວາມພະຍາຍາມເພືູ່ອຮັບເອາການຊໍາລະຈາກຜຶ້ ຊໍາລະພາກ ສູ່ ວນທີສາມ, ການຖູ່ າຍໂອນຄນເຈັບ ຫື
ການດແລສຸ ກເສີນ.
Y. ການແກ້ ໄຂ
ຄະນະກໍາມະການຈັດການຕຶ້ ອງອະນຸ ມັດການແກຶ້ ໄຂໃດກໍຕາມທີູ່ເກີດຂຶ້ ນກັບມາດຕະຖານທີູ່ລະບຸ ໄວຶ້ ໃນນະໂຍບາຍນີຶ້ກູ່ ອນການນໍາໃຊຶ້ .

ອະນຸ ມັດໂດຍຄະນະກໍາມະການຈັດການ ໃນວັນທີ 18 ມິຖຸນາ 2019.

Jody Jenner, ປະທານກໍາມະການບໍລິຫານ

