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ການຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອເລື່ ອງໃບບິນ 
ຂອງທ່ານ / Getting Help with Your Bill  

ສັ ງລວມກ່ ຽວກັບນະໂຍບາຍວ່ າດ້ ວຍການຊ່ວຍເຫືຼ ອດ້ ານການເງິ ນຂອງ  Texas Health 
 

Texas  Hea l th  Resources  ແລະ  ໂຮງໝໍໃນເຄື ອຂອງເຂົາເຈົ ້ າ
ສະເໜີໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານການເງິ ນພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍວ່າ
ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານການເງິ ນຂອງ  Texas  Hea l th .  ສິ່ ງນີ ້
ອາດຈະນໍ າໃ ຊ້ ໄ ດ້ກັບທຸກຄົນທີ່ ໄ ດ້ ຮັບການບໍ ລິ ການໃນໂຮງໝໍຈາກ  
Texas  Hea l th  ຫຼື  ໂຮງໝໍໃນເຄື ອ .  ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການ
ຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານການເງິ ນ ,  ມີຄໍ າ ຮ້ອງຂໍ ການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການ
ເງິ ນ  ແລະ  ສັງລວມແບບໃຊ້ພາສາທີ່ ເຂົ ້ າ ໃຈງ່ າຍໃຫ້ເປັນພາສາ
ອັງກິດ  ແລະ  ພາສາສະເປນ  ແລະ  ພາສາອື່ ນໆຖ້າຕ້ອງການ .  ການ
ຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານການເງິ ນບໍ່ ໄ ດ້ນໍ າໃ ຊ້ກັບໃບບິ ນຈາກທ່ານໝໍ ,  ຫ້ອງ
ແລັບພາຍນອກ  ຫຼື  ຜູ້ ໃ ຫ້ບໍ ລິ ການດູແລເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບອື່ ນໆທີ່
ບໍ່ ແມ່ນໂຮງໝໍ .  

ຂ້ອຍມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນ
ແນວໃດ? 
ທ່ານສາມາດຮ້ອງຂໍ ເອົ າຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອເລື່ ອງໃບບິ ນຂອງທ່ານ
ໄດ້ທຸກເວລາໃນລະຫວ່າງການພັກເຊົ າ ຢູ່ໂຮງໝໍ  ຫຼື  ຂະບວນການ
ຮຽກເກັບເງິ ນຂອງທ່ານ .  ພວກເຮົ າຈະກໍານົດວ່າ ທ່ານຕິດໜ້ີຫຼາຍ
ປານໃດ  ໂດຍການກວດເບິ່ ງລາຍຮັບ ,  ຊັບສິ ນ  ຫຼື  ຊັບພະຍາກອນ
ອື່ ນ .  ຖ້າລາຍຮັບປະຈໍ າປີ ຂອງທ່ານນ້ອຍກວ່າ  ຫຼື ເ ທົ່ າ ກັບ  200% 
ຂອງເກນຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະບານກາງໃນປະຈຸບັນ ,  ທ່ານ
ອາດຈະໄດ້ຮັບບາງການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນ .  
ສາມາດເບິ່ ງເກນຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະບານກາງໄດ້ທີ່ :   
h t tp : / /aspe.hhs .gov /poverty / index .c fm. 
ທ່ານອາດຈະມີ ຄຸນສົມບັດໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອທັງໝົດ  ຫຼື  ບາງ
ສ່ວນຂອງໃບບິ ນຄ່າປິ່ ນປົວໃນໂຮງໝໍຂອງທ່ານ .  ຄວາມ
ຊ່ວຍເຫືຼອແມ່ນອີ ງໃສ່ ອັດຕາເລື່ ອນໄດ້ທີ່ ພິຈາລະນາເຖິງລາຍຮັບ
ປະຈໍ າປີ  ແລະຂະໜາດຄອບຄົວຂອງທ່ານ .  

ຂ້ອຍສາມາດຂໍ ເອົ າການຊ່ວຍເຫຼື ອທາງການເງິ ນ
ໄດ້ແນວໃດ? 
ເ ພ່ືອຮັບສໍ າເນົ າຄໍ າ ຮ້ອງຂໍການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານການເງິ ນຟຣີ  ຫືຼ  
ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນ  ໃຫ້ໄປທີ່ :   
TexasHea l th .o rg/Financ ia l -Ass is tance. 
 
ໃນໜ້າເວັບນີ ້ ,  ຍັງມີລິ ້ ງໃຫ້ສະໝັກອອນລາຍຜ່ານໜ້າເວັບ  
MyChar t  ຂອງພວກເຮົ າ .  
 
ນອກນ້ັນ  ທ່ານຍັງສາມາດໄປເອົ າສໍ າເນົ າສະບັບເຈ້ຍຟຣີ ໄ ດ້ ,  ຂໍ
ເອົ າສໍ າເນົ າຟຣີ ທາງໄປສະນີ  ຫຼື  ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອເລື່ ອງການ
ຮ້ອງຂໍ ດ້ວຍຕົນເອງ ຢູ່ທີ່ ໂຮງໝໍ  Texas  Hea l th  ທຸກແຫ່ງ ຢູ່ພະ
ແນກຮັບຄົນເຈັບ  ຫຼື  ໂດຍການໄປທີ່  Cent ra l  Bus iness  Of f ice  
(ຕາມການນັດໝາຍເທົ່ າ ນ້ັນ ) .  ພະແນກບໍ ລິ ການລູກຄ້າຂອງ
ພວກເຮົ າສາມາດຊ່ວຍທ່ານກໍານົດເວລາການນັດໝາຍ  ຫຼື  ຊ່ວຍ
ຕອບຄໍ າຖາມຕ່າງໆກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານການ
ເງິ ນ  ຫຼື  ຂ້ັນຕອນການສະໝັກຂໍ ໄ ດ້ໂດຍການໂທຫາເບີ  
800.890.6034.  

0ເອກະສານ 
ທ່ ານມີ ຄວາມຮັ ບຜິ ດຊອບສໍ າ ລັ ບການສະໜອງໃຫ້ ຂ້ໍ ມູ ນກ່ ຽວ
ກັ ບຜົ ນປະໂຫຍດດ້ ານສຸ ຂະພາບ ,  ລາຍຮັ ບ ,  ຊັ ບສິ ນຂອງທ່ ານ  
ແລະ  ເອກະສານອ່ື ນໆໃດໜ່ຶ ງ ທ່ີ ຈະ ຊ່ ວຍສະແດງໃຫ້ ເຫັ ນວ່ າ
ທ່ ານມີ ຄຸ ນສົ ມບັ ດ .  ເອກະສານອາດຈະລວມມີ ໃບລາຍງານ
ບັ ນຊີ ທະນາຄານ ,  ແບບຟອມອາກອນລາຍໄດ້ ,  ຂວ້ັ ນໃບເຊັ ກ  
ຫືຼ  ຂ້ໍ ມູ ນ ອ່ື ນ .  

1ການດູແລເບ່ິ ງແຍງສຸກເສີນ  
ແລະ  ຈໍ າເປັນທາງການແພດ 
ຖ້ າທ່ ານມີ ຄຸ ນສົ ມບັ ດໄດ້ ຮັ ບຄວາມຊ່ ວຍເຫືຼ ອເ ລ່ື ອງໃບບິ ນ
ຂອງທ່ ານ ,  ທ່ ານຈະບ່ໍ ຖື ກຮຽກເກັ ບເງິ ນສໍ າລັ ບການດູ ແລເ ບ່ິ ງ
ແຍງສຸ ກເສີ ນ  ຫືຼ  ຈໍ າເປັ ນທາງການແພດຫຼ າຍກວ່ າຈໍ ານວນ
ເງິ ນທ່ີ ຮຽກເກັ ບໂດຍທ່ົ ວໄປນໍ າຄົ ນ ທ່ີ ມີ ຄວາມຄຸ້ ມຄອງສໍ າລັ ບ
ການດູ ແລເບ່ິ ງແຍງປະເພດດຽວກັ ນ .  ເ ພ່ື ອກໍ ານົ ດຈໍ ານວນເງິ
ນທ່ີ ຮຽກເກັ ບໂດຍທ່ົ ວໄປ  ພວກເຮົ າໃ ຊ້ ວິ ທີ ການເບ່ິ ງ ຄື ນ  
(ພວກເຮົ າປຽບທຽບຈໍ ານວນເງິ ນທ່ີ ຈ່ າຍໂດຍຄົ ນເຈັ ບ
ທ່ີ ໄ ດ້ ຮັ ບຄວາມຄຸ້ ມຄອງ  ແລະ  ບໍ ລິ ສັ ດປະກັ ນໄພຂອງເຂົ າເ ຈ້ົ າ
ໃນປີ ກ່ ອນນ້ີ ) .  

2ກິ ດຈະກໍ າເກັບໜ້ີ  
ໃບບິ ນທ່ີ ບ່ໍ ໄ ດ້ ຈ່ າຍເປັ ນເວລາ  130  
ມ້ື ຈາກວັ ນທີ ອອກໂຮງໝໍ ອາດຈະຖື ກໂອນຍ້ າຍໄປຍັ ງໜ່ ວຍເກັ
ບໜ້ີ ພາຍນອກ .  ທ່ ານ  ຫືຼ  ຜູ້ ຄ້ໍ າປະກັ ນສາມາດຂໍ ເອົ າຄວາມ
ຊ່ ວຍເຫືຼ ອເ ລ່ື ອງໃບບິ ນຂອງທ່ ານໄດ້ ທຸ ກເວລາໃນລະຫວ່ າງຂະ
ບວນການເກັ ບໜ້ີ  ໂດຍການຕິ ດຕ່ໍ ຝ່ າຍບໍ ລິ ການລູ ກຄ້ າ ທ່ີ ເບີ  
800-890-6034 .    
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