ຊ່ື ນະໂຍບາ ນະໂຍບາຍການຈ່ າຍເງິນງົບປະມານ ຍ
ຝ່າຍການບໍລິຫານລາຍໄດ້
ຄໍາສໍາຄັນ

ລະຫັດນະໂຍບາ 17373
ຍ

ແຜນງົບປະມານ, ກໍານົດເວລາການຈ່ າຍເງິນ

ຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍ

I.

ເພ່ື ອສ້ າງມາດຕະຖານການດໍາເນີນການໃນການກໍານົດ ແລະ ຮັກສາແຜນງົບປະມານການໃຊ້ ຈ່າຍ.
II.

ຂອບເຂດຂອງນະໂຍບາຍ
ຂ້ັ ນຕອນການດໍາເນີນງານນີ້ໃຊ້ ກັບ Dartmouth-Hitchcock Health ທັງໝົດໃນລະບົບທຸ ລະກິດຂອງ eD-H

III.

ຄໍານິຍາມ
້ີ ຄ້ າງຈ່ າຍ: ເມື່ອບັນຊີໃນລະບົບໂຮສ໌ເຖິງເວລາເນ່ື ອງຈາກບ່ໍ ຈ່ າຍເງິນ.
ທວງໜ
Dartmouth-Hitchcock Health: ເພື່ອຈຸ ດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍນ້ີ ສະມາຊິກ Dartmouth-Hitchcock Health
System Members (D-HH) ຄືໂຮງໝ
ໍ Alice Peck Day Memorial Hospital, ສູ ນການແພດ Cheshire
Medical Center, Mt. ໂຮງໝ
ໍ ແລະ ສູ ນສຸ ຂະພາບ Ascutney Hospital and Health Center, ໂຮງໝ
ໍ New
London Hospital, ພະຍາບານຜູ້ ເບ່ິ ງແຍງຄົນເຈັບທ່ີ ບ້ ານ ແລະ ບ້ ານພັກສໍາຮອງສໍາລັບ Vermont ແລະ New
Hampshire (VNH) ໂຮງໝ
ໍ ອື່ນໆທັງໝົດໃນ New Hampshire ແລະ Vermont ຖືເປັນສະຖານທ່ີ ບໍລິການສາທາ
ລະນະສຸ ກທ່ີ ບໍ່ແມ່ ນສະມາຊິກ.
ນັບຈາກວັນທີ 11 ພຶດສະພາ, 2019, ນະໂຍບາຍນ້ີ ແມ່ ນນໍາໃຊ້ ກັບ Dartmouth-Hitchcock Clinic, ໂຮງໝ
ໍ Mary
Hitchcock Memorial Hospital, ໂຮງໝ
ໍ Alice Peck Day Memorial Hospital, ແລະ ສູ ນການແພດ
Cheshire Medical Center.
ໃນເດືອນຕຸ ລາ ປີ 2020 ນະໂຍບາຍນ້ີ ກໍ່ຈະໄດ້ ນໍາໃຊ້ ກັບໂຮງໝ
ໍ New London Hospital ເຊັ່ນກັນ.

ສໍາເນົາສະບັບພິມອອກແມ່ ນໃຊ້ ເພ່ື ອການອ້ າງອີງເທ່ົ ານ້ັ ນ.
ຈົ່ງອີງໃສ່ ສໍາເນົາອີເລໂທຼນິກສໍາລັບເວີຊ່ັ ນລ່ າສຸ ດ
ລະຫັດອ້ າງອີງ #17373, ເວີຊ່ັ ນ # 3
ວັນທີອະນຸ ມັດ: 08/24/2020
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IV.

ຄໍາຖະແຫຼງການນະໂຍບາຍ
•

ແຜນງົບປະມານຕ່ າງໆແມ່ ນຖືກກໍານົດຂື້ນໂດຍມີໄລຍະເວລາສູ ງສຸ ດ 36 ເດືອນ,
ຈ່ົ ງນໍາໃຊ້ ຕາຕະລາງຂ້ າງລຸ ່ ມນີ້ເພື່ອກໍານົດ ແຜນແຕ່ ລະໄລຍະ.

V.

ຍອດຄ້ າງຈ່ າຍ

ໄລຍະເວລາກໍານົດທີ່ແນະນໍາ

ໄລຍະເວລາກໍານົດສູ ງສຸ ດ

ໜ້ ອຍກວ່ າ $1000.00

12 ເດືອນ

18 ເດືອນ

$1001.00 ຫາ $5000.00

-

24 ເດືອນ

ຫຼາຍກວ່ າ $5000.00

-

36 ເດືອນ

•

ຜູ້ ອໍານວຍການຝ່ າຍບໍລິການລູ ກຄ້ າ ຫື ຼ ຜູ້ ອໍານວຍການຝ່ າຍການມີສິດ ແລະ
ການລົງທະບຽນອາດອະນຸ ມັດການຂໍໄລ ຍະເວລາກໍານົດຂ້ າງຕ້ົ ນອອກໄປ 20% ຕາມຄວາມຈໍາເປັນ.

•

ສໍາລັບການຍົກເວັ້ນທ່ີ ຫຼາຍກວ່ ານ້ີ ຕ້ ອງໄດ້ ນໍາສະເໜີຕ່ໍ ຜູ້ ຈັດການ, ຝ່ າຍການບໍລິຫານລາຍໄດ້ .

•

ຍອດເຫື ຼ ອໃໝ່ ແມ່ ນຈະເພ່ີ ມຂ້ື ນຕາມການຮ້ ອງຂໍຂອງຄົນເຈັບ ແລະ/ຫື ຼ
ຕາມການກວດສອບບັນຊີເພື່ອປ່ ຽນຈໍານວນ ການສໍາລະເງິນ ແລະ
ເຮັດໃຫ້ ບ່ໍ ຈໍາເປັນຕ້ ອງມີການທວງໜ້ີ ຈາກບັນຊີດ່ັ ງກ່ າວ.

ເອກະສານອ້ າງອີງ - N/A

ເຈ້ົ າຂອງກໍລະນີຜູ້ ຮັບຜິດຊອບ:
ອະນຸ ມັດໂດຍ:

ຝ່ າຍການເງິນ - ການບໍລິຫານລາຍໄດ້

ຜູ້ ຕິດຕ່ໍ :

ຜູ້ ບໍລິຫານສູ ງສຸ ດ - ຝ່ າຍການເງິນ;

ເວີຊັ່ນ #

Kimberly Mender
3

ຫ້ ອງການສະໜັບສະໜູ ນນະໂຍບາຍ ສະເພາະນະໂຍບາຍຂອງອົງກອນເທ່ົ ານ້ັ ນ; Mender,
Kimberly; Naimie, Tina
ວັນທີອະນຸ ມັດປັດຈຸ ບັນ:
ວັນທີທີ່ນະໂຍບາຍມີຜົນບັງຄັບໃ

08/24/2020

ລະຫັດເອກະສານເ
ກ່ົ າ:

08/24/2020

ຊ້ :
ນະໂຍບາຍ &
ຂ້ັ ນຕອນການດໍາເນີນ
ການທີ່ກ່ ຽວຂ້ ອງ
ເຄ່ື ອງມືຊ່ ວຍເຫື ຼ ອທ່ີ ກ່ ຽວຂ້ ອງ:

ສໍາເນົາສະບັບພິມອອກແມ່ ນໃຊ້ ເພ່ື ອການອ້ າງອີງເທ່ົ ານ້ັ ນ.
ຈົ່ງອີງໃສ່ ສໍາເນົາອີເລໂທຼນິກສໍາລັບເວີຊ່ັ ນລ່ າສຸ ດ
ລະຫັດອ້ າງອີງ #17373, ເວີຊ່ັ ນ # 3
ວັນທີອະນຸ ມັດ: 08/24/2020
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