 ານຮບ
ກ
ັ ຄວາມຊວ
່ ຍເຫຼອ
ື ເ ລືອ
່ ງໃບບນ
ິ ຂອງ
ທ່ານ
ສັງລ
 ວມກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອດ
 ້ານການເງິນຂອງ Texas Health
Texas Health Resources ແ
 ລະ ໂຮງໝໍໃນເຄືອຂອງເຂົາເຈົ້າ
ສະເໜີໃຫ້ກ
 ານຊວ
່ ຍເຫຼອ
ື ດ
 າ້ ນການເງິນພາຍໃຕ້ນ
 ະໂຍບາຍວາ່ ດ
ວ
້ ຍການ
ຊ່ວຍເຫຼອ
ື ດ
 າ້ ນການເງິນຂອງ Texas Health. ສ
 ງ່ິ ນ
ອ
້ີ າດຈະນຳໃຊ້ໄດ້
 ກບ
ັ
ທຸກຄນ
ົ ທໄ່ີ ດ້ຮບ
ັ ການບລ
ໍ ກ
ິ ານໃນໂຮງໝໍຈາກໂຮງໝໍຂອງ Texas Health
ຫຼື ໂຮງໝໍໃນເຄືອ. ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນ, ມີ

ຄຳຮ້ອງຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອດ
 ້ານການເງິນ ແ
 ລະ ສັງລວມແບບໃຊ້ພາສາທ່ີ
ເຂົາ້ ໃຈງາ່ ຍໃຫ້ ເປັນພ
 າສາອັງກິດ ແລະ ພາສາສະເປນ ແລະ ພາສາອື່ນໆ
ຖ້າຕ້ອງການ. ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ກ
 ັບໃ ບບິນຈ
 າກ
ທ່ານໝໍ, ຫ້ອງແລັບພາຍນອກ ຫຼື ຜູໃ້ ຫ້ບ
 ໍລິການດູແລເບິ່ງແ
 ຍງສຸຂະ
ພາບອື່ນໆທີ່ບໍ່ແມ່ນໂຮງໝໍ.

ພະແນກບໍລິການລູກຄ້າທ
 ເີ່ ບີ 800-890-6034. ໃ ນບາງກໍລະນີ ທ່ານ
ອາດຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນຈ
 າກໂຮງໝໍ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີ
ການສະໝັກຂໍ.

ຂ້ອຍມຄ
ີ ຸນສົມບ
 ັດໄດ້ຮ
 ັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານ
ການເງິນແນວໃດ?

 ານດູແລເບິ່ງແຍງສຸກເ ສີນ ແລະຈ
ກ
 ຳເປັນ
ທາງການແພດ

ທ່ານສາມາດຮ້ອງຂໍເອົາຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເ ລື່ອງໃບບິນຂອງທ່ານໄດ້ທຸກ
ເວລາໃນລະຫວ່າງການພັກເຊົາຢ
 ູ່ໂຮງໝໍ ຫຼື ຂະບວນການຮຽກເກັບເ ງິນ
ຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາຈະກຳນົດວ່າທ່ານຕິດໜ
 ີ້ຫຼາຍປານໃດ ໂ ດຍການ
ກວດເບິ່ງລ
 າຍຮັບ, ຊັບສ
 ິນ ຫຼື ຊັບພະຍາກອນອື່ນ. ຖ້າລາຍຮັບປະຈໍາປີ
ຂອງທ່ານໜ້ອຍກວ່າ ຫຼື ເທົ່າກັບ 200% ຂອງເກນຄວາມທຸກຍາກຂອງ
ລັດຖະບານກາງໃນປັດຈຸບັນ, ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບບາງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານ
ການເງິນ.
ສາມາດເບິ່ງເ ກນຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະບານກາງໄດ້ທີ່:
http://aspe.hhs.gov/poverty/index.cfm.
ທ່ານອາດຈະມີຄຸນສົມບັດໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທ
 ັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນ
ຂອງໃບບິນຄ່າປິ່ນປົວໃນໂຮງໝໍຂອງທ່ານ. ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແ
 ມ່ນອ
 ີງໃສ່
ອັດຕາເລື່ອນໄດ້ທີ່ພິຈາລະນາເຖິງລ
 າຍຮັບປະຈໍາປີ ແລະຂະໜາດຄອບຄົວ
ຂອງທ່ານ.

ເອກະສານ
ທ່ານມຄ
ີ ວາມຮບ
ັ ຜິດຊອບສຳລັບການສະໜອງໃຫ້ຂ
 ມ
້ໍ ນ
ູ ກຽ່ ວກບ
ັ ຜົນປະ
ໂຫຍດດ້ານສຸຂະພາບ, ລາຍຮັບ, ຊັບສ
 ິນຂອງທ່ານ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ
ໃດໜຶ່ງທີ່ຈະຊ່ວຍສະແດງໃຫ້ເ ຫັນວ
 ່າທ່ານມຄ
ີ ຸນສົມບັດ. ເ ອກະສານອາດ
ຈະລວມມີໃບລາຍງານບັນຊີທ
 ະນາຄານ, ແບບຟອມອາກອນລາຍໄດ້,
ຂວັ້ນໃບເຊັກ ຫຼື ຂໍມ
້ ູນອື່ນ.

ຖ້າທ່ານມຄ
ີ ຸນສົມບັດໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເ ລື່ອງໃບບິນຂ
 ອງທ່ານ
, ທ່ານຈະບໍ່ຖືກຮ
 ຽກເກັບເ ງິນສຳລັ
 ບການດູແລເບິ່ງແ
 ຍງສຸກເ ສີນ ຫຼື ຈຳ
ເປັນທ
 າງການແພດຫຼາຍກວ່າຈຳນວນເງິນທີຮຽກ
່ ເກັບໂ ດຍທົ່ວໄປນຳຄົນ
ທີ່ມຄ
ີ ວາມຄຸ້ມຄອງສຳລັບການດູແລເບິ່ງແ
 ຍງປະເພດດຽວກັນ. ເ ພື່ອ
ກຳນົດຈ
 ຳນວນເງິນ
 ທີ່ຮຽກເກັບໂ ດຍທົ່ວໄປ ພວກເຮົາໃຊ້ວ
 ິທີການເບິ່ງ
ຄືນ (ພວກເຮົາປ
 ຽບທຽບຈຳນວນເງິນທ
 ີ່ຈ່າຍໂດຍຄົນເຈັບທ
 ີ່ໄດ້ຮັບຄວາມ
ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິສັດປະກັນໄພຂອງເຂົາເຈົ້າໃ ນປີກ່ອນນີ້).

ກິດຈະກໍາເກັບໜີ້
ໃ ບບິນທີ່ບໍ່ຖືກຊ
 ຳລະພາຍໃນ 120 ວັນ ຫຼັງຈາກວັນທ
 ີຮຽກເກັບເ ງິນຄັ້ງທຳ
ອິດ ອາດຈະຖືກລາຍງານຢູ່ໃນປະຫວັດສິນເຊື່ອຂ
 ອງທ່ານ ຫຼື ຂອງຜູ້ຄໍ້າ
ປະກັນຂອງທ່ານ. ທ່ານ ຫຼື ຜູ້ຄໍ້າປະກັນສາມາດຂໍເ ອົາຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ
ເລື່ອງໃບບິນຂອງທ່ານໄດ້ທ
 ຸກເວລາໃນລະຫວ່າງຂະບວນການເກັບໜ
 ີ້ 
ໂດຍການຕິດຕໍ
 ່ຝ່າຍບໍລິການລູກຄ້າທ
 ີ່ເບີ 800-890-6034.

ຂ້ອຍສາມາດຂໍເອົາການຊ່ວຍດ້ານການເງິນໄດ້
ແນວໃດ?
ເ ພືອ
່ ເອົາສ
 ຳເນົາຂ
 ອງຄຳຮອ
້ ງຂກ
ໍ ານຊວ
່ ຍເຫຼອ
ື ດ້ານການເງິນຟຣ
 ີ ຫຼື ນະໂຍ
ບາຍວ່າດວ
້ ຍການຊວ
່ ຍເຫຼອ
ື ດ້ານການເງິນ ໃ ຫ້ໄປທີ
 :່
www.TexasHealth.org/Financial-Assistance.
ນອກນັ້ນ ທ່ານຍັງສ
 າມາດໄປເອົາສຳເນົາສະບັບເຈ້
 ຍຟຣີໄດ້, ຂໍເ ອົາສຳເນົາ
ຟຣີທາງໄປສະນີ, ຫຼືຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເ ລື່ອງການຮ້ອງຂໍດ້
 ວຍຕົນເອງ
ຢູ່ທີ່ໂຮງໝໍຂອງ Texas Health Resources ທຸກແຫ່ງໃ ນພະແນກຮັບ
ຄົນເຈັບ ຫຼື ຢູ່ທີ່ 500 E. Border Street, Suite 1200, Arlington,
Texas 76010. ທ່ານສາມາດຂໍເອົາຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເລືອ
່ ງນະໂຍບາຍວາ່ 
ດ້ວຍການຊວ
່ ຍເຫຼອ
ື ດ້ານການເງິນ ຫຼື ການຮອ
້ ງຂກ
ໍ ານຊວ
່ ຍເຫຼອ
ື ໄດ້ໂ ດຍ
ການໂທຫາ

ທ່ານໝໃໍ ນບກ
ຸ ຄະລາກອນທາງການແພດປະຕບ
ິ ດ
ັ ຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະ ແລະ ບໍແ
່ ມ່ນພະນກ
ັ ງານ ຫຼື ຕົວແທນຂອງໂຮງໝຂ
ໍ ອງ Texas Health ຫຼື Texas Health Resources.
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