ຂ້ ອຍສາມາດໄດ້ ຮັ ບຂໍ້ມູ ນເພີ່ມເຕີມໄດ້ ແນວໃດ?

ໃບບິນເກັບເງິນຂອງທ່ ານໝ
ໍ ອິດສະຫຼະ

ສ�ຳເນົາຂອງນະໂຍບາຍການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອດ້ ານການເງິນ
ແລະ ແບບຟອມສະໝັ ກມີໃຫ້ ໂດຍການເຂົ້າຫາເວັ
ບໄຊຂອງພວກເຮົາທີ່ www.mywheaton.org/billing;
ໂທຫາຝ່ າຍບໍລິການລູ ກຄ້ າທ່ີ ເບີ (877) 304-6332;
ໂທຫາຝ່ າຍຊ່ ວຍເຫື ຼ ອດ້ ານການເງິນທີ່ເບີ
(866) 972-4687; ເຂ້ົ າມາຫາຝ່ າຍລົ ງທະບຽນດ້ ວຍ
ຕົ ນເອງພ້ ອມກັ ບຜູ້ ຊ່ ວຍໄດ້ ທຸ ກເວລາຢູ່ ໃນສະຖານ
ທີ່ຂອງພວກເຮົາ; ເຂ້ົ າມາດ້ ວຍຕົ ນເອງ ຫື ຼ ສົ່ ງຄ�ຳຮ້
ອງເປັນລາຍລັ ກອັ ກສອນຫາຫົ ວໜ້ າຝ່ າຍບໍລິການ
ລູ ກຄ້ າ (Customer Service Supervisor), Wheaton
Franciscan Healthcare Corporate Services Office,
801 S. 60th Street, Suite 150, West Allis,
WI 53214.

ທ່ ານອາດຈະໄດ້ ຮັ ບໃບແຈ້ ງຮຽກເກັບເງິນແຍກ
ຕ່ າງຫາກຈາກທ່ ານໝ
ໍ ທີ່ກ່ ຽວຂ້ ອງກັ ບການດູ ແ
່
ລປິນປົ ວຂອງທ່ ານຢູ່ ສະຖານທ່ີ ຂອງ Wheaton
Franciscan Healthcare, ເຊ່ິ ງລວມທັ ງຜູ້ ຊ່ ຽວຊ
ານຝ່ າຍລັ ງສີວິທະຍາ, ທ່ ານໝ
ໍ ຫ້ ອງສຸ ກເສີນ,
ທ່ ານໝ
ໍ ການດູ ແລກະທັ ນຫັ ນ,
ຜູ້ ຊ່ ຽວຊານພະຍາດວິທະຍາ, ແລະ ອື່ນໆ.
ທ່ ານໝ
ໍ ເຫົ່ ຼ ານ້ີ ອາດຈະເຂ້ົ າຮ່ ວມ ຫື ຼ ບ່ໍ ເຂົ້າຮ່ ວມ
ໃນທຸ ກເຄືອຂ່ າຍປະກັ ນໄພຂອງພວກເຮົາ ແລະ
ອາດຈະນ�ຳໃຊ້ ຫື ຼ ບ່ໍ ນ�ຳໃຊ້ ນະໂຍບາຍການຊ່ ວຍເ
ຫື ຼ ອດ້ ານການເງິນຕ່ໍ ກັ ບໃບບິນຂອງທ່ ານ. ກະລຸ
ນາຕິດຕ່ໍ ຫາຝ່ າຍຊ່ ວຍເຫື ຼ ອດ້ ານການເງິນທ່ີ ເບີ
(866) 972-4687 ເພ່ື ອຊອກຮູ້ ວ່ າມີການບໍລິການ
ໃດແດ່ ທ່ີ ສະໜອງໃຫ້ ໂດຍທ່ ານໝ
ໍ ອິດສະຫຼະຢູ່ ໃນ
ສະຖານທີ່ຂອງພວກເຮົາ ຢູ່ ພາຍໃຕ້ ໂຄງການຊ່ ວ
ຍເຫື ຼ ອດ້ ານການເງິນຂອງພວກເຮົາ. ຕິດຕ່ໍ ຫາແ
ຜນສຸ ຂະພາບຂອງທ່ ານສ�ຳລັ ບຂ້ໍ ມູ ນຜູ້ ໃຫ້ ບໍລິກາ
ນເຄືອຂ່ າຍ ແລະ ຄວາມຄຸ້ ມຄອງປະກັ ນໄພ. ຖ້ າ
ທ່ ານມີຄໍາຖາມສະເພາະກ່ ຽວກັ ບໃບບິນຂອງທ່ ານ
ໝ
ໍ ອິດສະຫຼະຂອງທ່ ານ, ກະລຸ ນາໂທຫາເບີໂທລະສັ
ບທີ່ໃຫ້ ໄວ້ ໃນໃບແຈ້ ງຮຽກເກັບເງິນເຫົ່ ຼ ານັ້ ນ.

ຂ້ ອຍສາມາດໄດ້ ຮັ ບຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອເລື່ອງ
ຄ�ຳຮ້ ອງສະໝັກໄດ້ ແນວໃດ?
ເພ່ື ອຂໍຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອເລື່ອງຄ�ຳຮ້ ອງສະໝ
ັ
ກຂໍນະໂຍບາຍການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອດ້ ານການເ
ງິນ, ທ່ ານອາດຈະຕິດຕ່ໍ ຫາຝ່ າຍສະໜັ ບສະ
ໜູ ນດ້ ານການເງິນໄດ້ ທີ່ເບີ (866) 972-4687
ເພ່ື ອກ�ຳນົ ດເວລາການນັ ດໝາຍ.

ຈະເປັນແນວໃດຖ້ າຂ້ ອຍບ່ໍ ມີສິດ?

ເພ່ື ອຂໍຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອເລື່ອງຄ�ຳຮ້ ອງສະໝ
ັ
ກຂໍນະໂຍບາຍການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອດ້ ານການເ
ງິນ, ທ່ ານອາດຈະຕິດຕ່ໍ ຫາຝ່ າຍສະໜັ ບສະ
ໜູ ນດ້ ານການເງິນໄດ້ ທີ່ເບີ (866) 972-4687
ເພ່ື ອກ�ຳນົ ດເວລາການນັ ດໝາຍ.
ຖ້ າທ່ ານບໍ່ມີສິດໄດ້ ຮັ ບການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອດ້ ານການເ
ງິນພາຍໃຕ້ ນະໂນບາຍການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອດ້ ານການເ
ງິນນ້ີ , ທ່ ານອາດຈະມີສິດໄດ້ ຮັ ບການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອປະ
ເພດອ່ື ນ. ຈົ່ ງຕິດຕໍ່ຫາຝ່ າຍຊ່ ວຍເຫື ຼ ອດ້ ານການເ
ງິນທີ່ເບີ (866) 972-4687.

ສະບັ ບແປຂອງນະໂຍບາຍການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອດ້ າ
ນການເງິນ, ຄ�ຳຮ້ ອງສະໝັ ກນະໂຍບາຍການ
ຊ່ ວຍເຫື ຼ ອການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອດ້ ານການເງິນ, ແລະ
ໃບໂຄສະນານີ້ແມ່ ນມີໃຫ້ ໃນພາສາຕ່ໍ ໄປນີ້ຕາ
ມການຮ້ ອງຂໍເອົາ: ພາສາສະເປນ, ພາສາມົ້ ງ,
ພາສາອາຫັ ຼ ບ,ພາສາຈີນ, ພາສາຣັ ດເຊຍ,
ພສາເຊີໂບໂຄເອເຊຍ ແລະ ພາສາລາວ.

Wheaton Franciscan Healthcare–
All Saints: ຜູ້ ໃຫ້ບໍລິການຢູ່ ໃນໂຮງໝ
ໍ

All Saints ແມ່ ນອົ ງການທ່ີ ເອົາໂຮງໝ
ໍ ເປັນພື້ນຖ
່
ານ. ແຕ່ ລະສະຖານທີຫ້ ອງການທ່ ານໝ
ໍ ແມ່ ນພະ
ແນກຄົ ນເຈັບເຂດນອກຂອງໂຮງໝ
ໍ .
ການກວດນ�ຳທ່ ານໝ
ໍ ປິ່ນປົ ວຂອງ All Saints
ອາດຈະຖືກຮຽກເກັບເງິນເປັນສອງສ່ ວນ:
ສ່ ວນການບໍລິການຕາມສາຍວິຊາຊີບ
ແລະ ສ່ ວນຄ່ າສະຖານທີ່ຂອງໂຮງໝ
ໍ .
ການບໍລິການກວດໃນຫ້ ອງທົ ດລອງ ແລະ ການສ
າຍແສງທາງການແພດຖືກຮຽກເກັບເປັນຄ່ າທ� ຳ
ນຽມໂຮງໝ
ໍ . ບໍ່ມີການເພ່ີ ມຂຶ້ນໃນຄ່ າທ� ຳນຽມຕໍ່
ກັ ບຄົ ນເຈັບເຂດນອກດ້ ວຍວິທີການຮຽກເກັບເງິ
ນນີ້, ແຕ່ ຄວາມຮັ ບຜິດຊອບດ້ ານການເງິນຂອງ
ທ່ ານອາດຈະປ່ຽນແປງ.
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ຂັ້ ນຕອນການຮຽກເກັບເງິນ
ສິ່ງທີ່ທ່ ານຈ�ຳເປັນຕ້ ອງຮູ້

ຂໍຂອບໃຈທີ່ເລືອກ
Wheaton Franciscan Healthcare

ພວກເຮົາມຸ່ ງໝັ້ ນໃຫ້ ການດູ ແລເບ່ິ ງແຍງທີ່ເມ
ດຕາ, ເປັນແບບສ່ ວນຕົ ວ ແລະ ຊ່ ວຍເຫື ຼ ອທ່ າ
ນຕະຫຼອດຂັ້ ນຕອນການຮຽກເກັບເງິນ. ບໍ່ມີຄົ
ນເຈັບໃດຖືກປະຕິເສດການດູ ແລສຸ ກເສີນ ຫື ຼ
ການດູ ແລທ່ີ ມີຄວາມຈ�ຳເປັນທາງການແພດ ໂດຍ
ອີງໃສ່ ຄວາມສາມາດໃນການຈ່ າຍຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ສິ່ງທີ່ Wheaton Franciscan Healthcare
ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ ານ:

• ພວກເຮົາຈະປະຕິບັ ດຕ່ໍ ທ່ ານຢ່ າງໃຫ້ ກຽດ ແລະ
ເຄົາລົ ບ.
• ພວກເຮົາຈະຮຽກເກັບເງິນນ�ຳແຜນປະກັ ນສຸ ຂະພ
າບຂອງທ່ ານ ແລະ ແຜນຊ່ ວຍເຫື ຼ ອເພີ່ມເຕີມຕ່ າ
ງໆຖ້ າທ່ ານໃຫ້ ຂ້ໍ ມູ ນແກ່ ພວກເຮົາໃນເວລາຂອງກ
ານກ�ຳນົ ດເວລາ, ການລົ ງທະບຽນກ່ ອນລ່ ວງໜ້ າ
ຫື ຼ ໃນເວລາທ່ີ ທ່ ານແຈ້ ງເຂ້ົ າ.
• ຖ້ າຍອດຄ້ າງຈ່ າຍໃນບັ ນຊີຂອງທ່ ານບ່ໍ ຖືກຈ່ າຍໃນເວ
ລາໃຫ້ ການບໍລິການ, ພວກເຮົາຈະສົ່ ງໃບແຈ້ ງຍອດທີ່
ອ່ ານງ່ າຍຢ່ າງເປັນປົ ກກະຕິໃຫ້ ທ່ ານ ເຊ່ິ ງສະແດງຍອ
ດຄ້ າງຈ່ າຍທີ່ແມ່ ນຄວາມຮັ ບຜິດຊອບຂອງທ່ ານ.
• ທ່ ານຈະມີສິດເຂົ້າເຖິງຜູ້ ຕາງໜ້ າໃດໜ
ຶ່ ງທີ່
່
ຈະຕອບທຸ ກຄ�ຳຖາມກ່ ຽວກັ ບເລືອງການຮ
ຽກເກັບເງິນ ຫື ຼ ເພື່ອເຮັດການຈັ ດກຽມກາ
ນຊ�ຳລະເງິນແບບພິເສດ. ຈົ່ ງຕິດຕ່ໍ ຫາຝ່ າ
ຍບໍລິການລູ ກຄ້ າທ່ີ ເບີ (877) 304-6332 ຫື ຼ
www.mywheaton.org/contactus ພ້ ອມກັ ບຄ�ຳຖາມ
ຕ່ າງໆກ່ ຽວກັ ບການຮຽກເກັບເງິນ.
ຄ�ຳຕອບຕໍ່ກັ ບຄ�ຳຖາມເລ່ື ອງການຮຽກເກັບເງິນ
ທີ່ມັ ກຖາມ ແລະ ຄ�ຳອະທິບາຍກ່ ຽວກັ ບໃບແຈ້ ງກ
ານຮຽກເກັບເງິນຂອງພວກເຮົາສາມາດເບິ່ງໄດ້
ທີ່ www.mywheaton.org/billing.

ຄວາມຮັ ບຜິດຊອບດ້ ານການຮຽກເກັບເງິນ
ຂອງທ່ ານ

• ສະໜອງຂ້ໍ ມູ ນປະກັ ນສຸ ຂະພາບທີ່ຄົ ບຖ້ ວນໃຫ້ ພ
ວກເຮົາ ແລະ ນ�ຳເອົາທຸ ກບັ ດປະກັ ນສຸ ຂະພາບຂອ
ງທ່ ານມານ�ຳໃນເວລາມາກວດ.
• ເຂົ້າໃຈຜົ ນປະໂຫຍດຕ່ າງໆຂອງທ່ ານ ລວມທັ ງ
ການຂໍເອົາການອະນຸ ຍາດສ�ຳລັ ບການບໍລິການ,
ການສົ່ ງການນ�ຳສົ່ ງ ຫື ຼ ການເຮັດສ�ຳເລັດແບບຟ
ອມການປະສານງານຜົ ນປະໂຫຍດຕາມທ່ີ ແຜນ
ສຸ ຂະພາບຂອງທ່ ານອາດຈະຮຽກຮ້ ອງ.

• ຕອບການຮ້ ອງຂໍຕ່ າງໆທ່ີ ທ່ ານໄດ້ ຮັ ບຈາກແຜນສຸ ຂະ
ພາ ຫື ຼ ຈາກອົ ງການຂອງພວກເຮົາຢ່ າງທ່ ວງທັ ນເວລາ.
• ນ�ຳເອົາເງິນຄ່ າຮ່ ວມຈ່ າຍ ຫື ຼ ຍອດຄ້ າງຈ່ າຍ
ຕ່ າງໆທ່ີ ຮອດກ�ຳນົ ດຈ່ າຍໃນເວລາການໄປ
ກວດຂອງທ່ ານ, ແລະ ຈ່ າຍຄ່ າຮ່ ວມຈ່ າຍ,
ຈ�ຳນວນທ່ີ ຕ້ ອງຈ່ າຍກ່ ອນ, ຄ່ າຮ່ ວມປະກັ ນໄພ
ແລະ ຈ�ຳນວນຕ່ າງໆທ່ີ ປະກັ ນໄພບ່ໍ ຈ່ າຍໃຫ້
ຢ່ າງທ່ ວງທັ ນ.
• ຈ່ າຍເຕັມຈ�ຳນວນສ�ຳລັ ບຄ່ າການບໍ
ລິການແບບເລືອກ/ການບໍລິການທີ່
ບ່ໍ ມີຄວາມຈ�ຳເປັນທາງການແພດ
ເຊັ່ນວ່ າ ການຜ່ ານຕັ ດເສີມຄວາມງາມ
ເຊິ່ງປະກັ ນໄພບ່ໍ ຈ່ າຍໃຫ້ ກ່ ອນ ຫື ຼ
ໃນເວລາຮັ ບການບໍລິການນັ້ ນ. ເພາະວ່ າພວກ
ເຮົາອາດຈະບ່ໍ ຮູ້ ຄ່ າທ� ຳນຽມຕົ ວຈິງກ່ ອນການ
ກວດຂອງທ່ ານ, ພວກເຮົາອາດຈະຮ້ ອງຂໍໃຫ້
ທ່ ານນ�ຳເອົາເງິນມາອີງຕາມຄ່ າທ� ຳນຽມທີ່ຄາດ
ຄະເນໄວ້ . ກະລຸ ນາຄາດວ່ າຈະໄດ້ ຈ່ າຍເງິນມັ ດຈ�ຳ
ຖ້ າບ່ໍ ມີການຄາດຄະເນ.
ທ່ ານສາມາດຈ່ າຍດ້ ວຍເງິນສົ ດ, ເຊັກ,
ຄ�ຳສັ່ ງຈ່ າຍເງິນ ຫື ຼ ບັ ດເຄຣດິດ
(Visa®, MasterCard®, Discover®,
ຫື ຼ American Express®) ໄດ້ .

ການເກີດລູ ກ

• ກ່ ອນທີ່ທ່ ານຈະເກີດລູ ກ, ກະລຸ ນາຕິດຕ່ໍ ຝ່ າຍລົ
ງທະບຽນເພື່ອໃຫ້ ຂ້ໍ ມູ ນປະກັ ນໄພສ�ຳລັ ບການກ
ວດສອບຄວາມຖືກຕ້ ອງ ແລະ ການອະນຸ ຍາດ.
ນອກນັ້ ນໃຫ້ ຕິດຕ່ໍ ຫາບໍລິສັ ດປະກັ ນໄພຂອງທ່ າ
ນເພ່ື ອແຈ້ ງບອກພວກ ເຂົາກ່ ຽວກັ ບການເກີດ
ລູ ກທີ່ຈະເກີດຂ້ຶ ນ.
• ພາຍໃນ 30 ວັ ນຫັ ຼ ງຈາກການເກີດລູ ກ, ທ່ ານຕ້
ອງແຈ້ ງບອກບໍລິສັ ດປະກັ ນໄພຂອງທ່ ານກ່ ຽວ
ກັ ບການເກີດລູ ກເພື່ອເພ່ີ ມລູ ກຂອງທ່ ານເຂົ້າໃ
ນສັ ນຍາປະກັ ນໄພຂອງທ່ ານ.

ສັ ງລວມກ່ ຽວກັ ບນະໂຍບາຍການຊ່ ວຍເຫື ຼ
ອດ້ ານການເງິນ
Wheaton Franciscan Healthcare ເຄົາລົ ບກຽດສັ
ກສີຂອງແຕ່ ລະຄົ ນໂດຍມີຄວາມກັ ງວົ ນພິເສດສ
ຳ�ລັ ບຜູ້ ທ່ີ ປະສົ ບກັ ບອຸ ປະສັ ກຕ່ າງໆໃນການເຂົ້າເຖິ
ງການບໍລິການດູ ແລສຸ ຂະພາບ. ພວກເຮົາມີຄວາ
ມມຸ່ ງໝັ້ ນທີ່ເທົ່າທຽມກັ ນໃນການຄຸ້ ມຄອງຊັ ບພ
ະຍາກອນດ້ ານການດູ ແລສຸ ຂະພາບຂອງພວກເຮົ
າໃຫ້ ເປັນການບໍລິການທີ່ຮັ ບໃຊ້ ທັ ງໝົ ດຊຸມຊົ ນ.

ສະນັ້ ນ, ພວກເຮົາໃຫ້ ການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອດ້ ານການເ
ງິນສ�ຳລັ ບບຸ ກຄົ ນສະເພາະຜູ້ ທີ່ມາຫາພວກເຮົາສ
ຳ�ລັ ບການດູ ແລສຸ ກເສີນ ຫື ຼ ການດູ ແລອ່ື ນທີ່ມີຄ
ວາມຈ�ຳເປັນທາງການແພດ.

ໃຜແດ່ ມີສິດ?
ທ່ ານອາດຈະມີສິດໄດ້ ຮັ ບການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອດ້ ານ
ການເງິນ ເຊິ່ງໂດຍທົ່ ວໄປແລ້ ວຖືກຕັ ດສິນກ
ຳ�ນົ ດຕາມລາຍຮັ ບຄົ ວເຮືອນທັ ງໝົ ດຂອງທ່
ານທຽບກັ ບລະດັ ບຄວາມທຸ ກຍາກຂອງລັ ດຖ
ະບານກາງ. ຖ້ າລາຍຮັ ບຂອງທ່ ານໜ້ ອຍກວ່ າ
ຫື ຼ ເທ່ົ າກັ ບ 250% ຂອງລະດັ ບຄວາມທຸ ກຍາ
ກຂອງລັ ດຖະບານກາງ, ທ່ ານຈະໄດ້ ຮັ ບການ
ລົ ບໜ
ີ້ ການດູ ແລເພື່ອການກຸ ສົ ນ 100% ຕ່ໍ
ກັ ບສ່ ວນຄ່ າທ� ຳນຽມທີ່ທ່ ານຮັ ບຜິດຊອບຈ່
າຍ. ຖ້ າລາຍຮັ ບຂອງທ່ ານສູ ງກວ່ າ 250% ຂອ
ງລະດັ ບຄວາມທຸ ກຍາກຂອງລັ ດຖະບານກາງ
ແຕ່ ບ່ໍ ເກີນ 400% ຂອງລະດັ ບຄວາມທຸ ກຍາກຂ
ອງລັ ດຖະບານກາງ, ທ່ ານອາດຈະມີສິດໄດ້ ຮັ ບສ່
ວນຫຼຸດຕາມອັ ດຕາທ່ີ ປັ ບໄດ້ . ຄົ ນເຈັບທີ່ມີສິດໄດ້
ຮັ ບການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອດ້ ານການເງິນຈະບ່ໍ ຖືກຮຽກເ
ກັ ບເງິນສ�ຳລັ ບຄ່ າການດູ ແລທ່ີ ມີສິດຫຼາຍກວ່ າຈ
ຳ�ນວນເງິນທ່ີ ຮຽກເກັບທົ່ ວໄປຕ່ໍ ກັ ບຄົ ນເຈົບທ່ີ ມີ
ຄວາມຄຸ້ ມຄອງປະກັ ນໄພ.

ກວມເອົາການບໍລິການໃດແດ່ ?

ນະໂຍບາຍການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອດ້ ານການເງິນນີ້
ນ�ຳໃຊ້ ກັ ບການດູ ແລສຸ ກເສີນ ແລະ ການດູ
ແລທີ່ມີຄວາມຈ�ຳເປັນທາງການແພດອ່ື ນ.
ບໍ່ກວມເອົາການບໍລິການແບບເລືອກ.

ຂ້ ອຍສາມາດສະໝັກໄດ້ ແນວໃດ?
ປະກອບຄ�ຳຮ້ ອງສະໝັ ກເປັນລາຍລັ ກອັ ກສ
ອນໃຫ້ ສ�ຳເລັດພາຍໃນ 365 ວັ ນນັ ບຈາກວັ ນ
ທີຂອງໃບແຈ້ ງຮຽກເກັບເງິນທ� ຳອິດຫັ ຼ ງຈາກ
ອອກໂຮງໝ
ໍ ຂອງທ່ ານສ�ຳລັ ບການກວດນັ້ ນ
ແລະ ໃຫ້ ເອກະສານສະໜັ ບສະໜູ ນ, ຕາມທ່ີ
ອະທິບາຍໄວ້ ໃນນະໂຍບາຍການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອດ້ າ
ນການເງິນ ແລະ ຄ�ຳຮ້ ອງສະໝັ ກ. ຫັ ຼ ງຈາກທີ່
ພວກເຮົາໄດ້ ຮັ ບຄ�ຳຮ້ ອງທີ່ເຮັດສ�ຳເລັດ ແລະ
ເອກະສານສະໜັ ບສະໜູ ນແລ້ ວ, ພວກເຮົາຈະ
ແຈ້ ງບອກທ່ ານເປັນລາຍລັ ກອັ ກສອນ.
(ສືບຕ່ໍ ຢູ່ ດ້ ານຫັ ຼ ງ)

