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ຈຸ ດປະສົ ງ
ສ່ ວນເພີ່ມ 1 ນ້ີ ແກ້ ໄຂ ແລະ ເພີ່ມເຕີມໃຫ້ ແກ່ ນະໂຍບາຍວ່ າດ້ ວຍການໃຫ້ ບໍລິການດູ ແລຂອງ
CHI ສະບັ ບທີ 15 – ການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອດ້ ານການເງິນ (“ນະໂຍບາຍ 15”) ຕາມທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອ
ປະຕິບັ ດຕາມກກົ ດໝາຍ ແລະ ກົ ດລະບຽບຂອງລັ ດວໍຊິງຕັ ນ ກ່ ຽວກັ ບການໃຫ້ ການດູ ແລເພື່ອ
ການກູ ສົ ນຢູ່ ໃນໂຮງໝ
ໍ
ໂດຍປະຕິບັ ດຕາມຂໍ້
“ກົ ດໝາຍວ່ າດ້ ວຍການປະສານງານກັ ບ
ພາກສ່ ວນອື່ນ” ຂອງນະໂຍບາຍ 15. ສ່ ວນເພີ່ມ 1 ນ້ີ ນໍາໃຊ້ ກັ ບທຸ ກສາຂາໂດຍກົ ງຂອງ Catholic
Health Initiatives ແລະ ບັ ນດາສາຂາທີ່ໄດ້ ຮັ ບຍົ ກເວັ້ນອາກອນໃນລັ ດວໍຊິງຕັ ນ, ຕາມທີ່ກໍານົ ດ
ໄວ້ ໃນນະໂຍບາຍ 15.
ເພ່ື ອຄວາມສະດວກໃນການອ້ າງອີງ, ຫົ ວຂໍ້ຕ່ າງໆໃນສ່ ວນເພ່ີ ມ 1 ນ້ີ ແມ່ ນຄືກັ ນກັ ບຫົ ວຂໍ້ຂອງ
ນະໂຍບາຍ 15. ທີມງານຮັ ບຜິດຊອບຮອບວຽນລາຍຮັ ບຂອງສະຖານທີ່ພ້ ອມກັ ບຄະນະການນໍາ
ຂອງສະຖານທີ່ໂຮງໝ
ໍ ເປັນຜູ້ ຮັ ບຜິດຊອບການຈັ ດຕັ້ ງປະຕິບັ ດສ່ ວນເພີ່ມ 1 ນ້ີ ແລະ ນະ
ໂຍບາຍ 15.
ນະໂຍບາຍ
ການອ້ າງອີງຕ່ າງໆໃນນະໂຍບາຍ 15 ເຖິງການດູ ແລສຸ ກເສີນ ແລະ ການດູ ແລທີ່ມີຄວາມຈໍາ
ເປັນທາງການແພດ (EMCare) ຈະຕ້ ອງຖືກຕີຄວາມໝາຍໃຫ້ ກົ ງກັ ນກັ ບຄໍານິຍາມຂອງ “ການ
ບໍລິການທາງການແພດທີ່ອີງໃສ່ ສະຖານທີ່ໂຮງໝ
ໍ ທີ່ເໝາະສົ ມ” ແລະ “ການດູ ແລສຸ ກເສີນ ຫື ຼ
ການບໍລິການສູ ກເສີນ” ທີ່ປະກອບມີຢູ່ ໃນ WAC 246-453-010(7) ແລະ (11), ຕາມລໍາດັ ບ.
ຄໍານິຍາມ
“ລາຍຮັ ບຄອບຄົ ວ” ໝາຍເຖິງເງິນໄດ້ ຮັ ບກ່ ອນເສຍອາກອນທີ່ໄດ້ ຈາກເງິນຄ່ າຈ້ າງ ແລະ ເງິນ
ເດືອນ, ເງິນສະຫວັ ດດີການ, ເງິນປະກັ ນສັ ງຄົ ມ, ເງິນຊ່ ວຍເຫື ຼ ອການຢຸ ດງານປະທ້ ວງ, ເງິນຊ່ ວຍ
ເຫື ຼ ອການຫວ່ າງງານ ຫື ຼ ເງິນຊ່ ວຍເຫື ຼ ອຄວາມພິການ, ເງິນຄ່ າລ້ ຽງດູ ລູ ກ, ເງິນຄ່ າລ້ ຽງດູ ຜົ ວຫື ຼ
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ເມຍຫັ ຼ ງຈາກຢ່ າຮ້ າງ ແລະ ເງິນລາຍໄດ້ ສຸ ດທິຈາກກ້ິ ດຈະກໍາທຸ ລະກິດ ແລະ ການລົ ງທຶນທີ່ຈ່ າຍ
ໃຫ້ ແກ່ ບຸ ກຄົ ນ, ອີງຕາມ WAC 246-453-020 (17).
ການມີສິດໄດ້ ຮັ ບການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອດ້ ານການເງິນ
1. ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ ອງມີຍອດເງິນຕໍ່າສຸ ດໃນບັ ນຊີໃດໆສໍາລັ ບຄົ ນເຈັບເພື່ອໃຫ້ ມີຄຸ ນສົ ມບັ ດໄດ້
ຮັ ບການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອດ້ ານການເງິນ.
2. “ມາດຕະຖານການຮ່ ວມມືຂອງຄົ ນເຈັບ” ຕາມທີ່ກໍານົ ດໄວ້ ໃນນະໂຍບາຍ 15 ຈະຖືກນໍາ
ໃຊ້ ໃນຂອບເຂດທີ່ພວກມັ ນຈະ:
•

•

•

ອະນຸ ຍາດໃຫ້ ສະຖານທີ່ໂຮງໝ
ໍ ຕິດຕາມເອົາການຈ່ າຍແທນຄືນຈາກຄວາມຄຸ້ ມ
ຄອງປະກັ ນໄພຂອງພາກສ່ ວນທີສາມທີ່ອາດຈະຖືກລະບຸ ວ່ າມີໃຫ້ ແກ່ ສະຖານທີ່
ໂຮງໝ
ໍ ອີງຕາມ WAC 246-453-020(1);
ອະນຸ ຍາດໃຫ້ ສະຖານທີ່ໂຮງໝ
ໍ ເຮັດທຸ ກຄວາມພະຍາຍາມທີ່ສົ ມເຫດສົ ມຜົ ນ
ເພ່ື ອຕັ ດສິນກໍານົ ດການມີ ຫື ຼ ການບໍ່ມີການອຸ ປະຖໍາຊ່ ວຍເຫື ຼ ອຈາກພາກສ່ ວນ
ທີສາມທີ່ອາດຈະຊ່ ວຍຈ່ າຍເຕັມຈໍານວນ ຫື ຼ ບາງສ່ ວນຂອງຄ່ າການບໍລິການທີ່
ສະໜອງໃຫ້ ແກ່ ຄົ ນເຈັບແຕ່ ລະຄົ ນ, ອີງຕາມ WAC 246-4 53-020(4); ແລະ
ບໍ່ກໍານົ ດຂັ້ ນຕອນການຮ້ ອງຂໍເອົາການອຸ ປະຖໍາຊ່ ວຍເຫື ຼ ອສໍາລັ ບການດູ ແລເ
ພື່ອການກຸ ສົ ນເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ ເກີດພາລະທີ່ບໍ່ສົ ມເຫດສົ ມຜົ ນຕ່ໍ ກັ ບຝ່າຍຮັ ບຜິດ
ຊອບ, ໂດຍຄໍານຶງເຖິງຄວາມບົ ກຜ່ ອງດ້ ານຮ່ າງກາຍ, ຈິດໃຈ, ສະຕິປັ ນຍາ ຫື ຼ
ຄວາມຮູ້ ສຶກ
ຫື ຼ
ອຸ ປະສັ ກດ້ ານພາສາເຊິ່ງອາດຈະຂັ ດຂວາງຄວາມສາມາດ
ຂອງຝ່າຍຮັ ບຜິດຊອບໃນການປະຕິບັ ດຕາມຂັ້ ນຕອນຄໍາຮ້ ອງຂໍນັ້ ນ, ອີງຕາມ
WAC 246-453-020(5).

ວິທີການຮ້ ອງຂໍເອົາການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອດ້ ານການເງິນ

WA State Addendum version Policy 15 v 2_LO.docx

ນເພີ
ນະໂຍບາຍ
ໂຍບາຍວ
ວາ່ ດວ
ຍການ
ການໃຫ
ບ
ແລ ສະບ ັບ
ສວ
ເພີ່ ມ 1 ຕໍ່ກ ັບັບນະ
ນະ
ໂຍບາຍ
ການ
ໃຫບໍ
ານດູແລ
ທີ 15
ັບທີ
່ ນ
້ ຍ
້ ໍລິການດູ
ຊື່ ນະໂຍບາຍ:
ນະໂຍບາຍ:

ການຊ
ການຊວ
ຍເຫຼືອດາ້ ນການ
ນການ
ການເງິ
ເງິນ
່ ຍເຫຼ

ວ ັນທີ ມຜົ
ຜ
07--0101-2016
ີ ນ
ົ ບ ັງຄ ັບໃຊ
ັບໃຊ:້ 07

ຈະຖືກທົບທວນຄືນໃນທຸກໆສາມປີ ໂດຍ
ຄະນະຜູບ
້ ໍລິຫານ

ໜາ້ 3 ໃນ 5

ທົບທວນຄືນໂດຍ: 0707-0101-2019

1. ເພ່ື ອຈຸ ດປະສົ ງຂອງການບັ ນລຸ ໄດ້ ການຕັ ດສິນກໍານົ ດສະຖານະການອຸ ປະຖໍາຊ່ ວຍເຫື ຼ ອໃນ
ເບື້ອງຕົ້ ນ,
ສະຖານທີ່ໂຮງໝ
ໍ ຈະອາໄສໃສ່ ຂໍ້ມູ ນທີ່ສະໜອງໃຫ້ ທາງປາກເປົ່າຈາກຝ່າຍ
ຮັ ບຜິດຊອບ.
ສະຖານທີ່ໂຮງໝ
ໍ ອາດຈະກໍານົ ດໃຫ້ ຝ່າຍຮັ ບຜິດຊອບເຊັນຄໍາຖະ
ແຫຼງທ່ີ ຢັ້ ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ ອງຂອງຂໍ້ມູ ນທີ່ສະໜອງໃຫ້ ແກ່ ສະຖານທີ່ໂຮງໝ
ໍ ເພື່ອ
ຈຸ ດປະສົ ງຂອງການຕັ ດສິນກໍານົ ດສະຖານະການອຸ ປະຖໍາຊ່ ວຍເຫື ຼ ອໃນເບື້ອງຕົ້ ນ,
ອີງ
ຕາມ WAC 246-453-030(1).
2. ອີງຕາມ WAC 246-453-030(2), ນອກຈາກເອກະສານຕ່ າງໆທີ່ລະບຸ ໄວ້ ໃນນະໂຍບາຍ 15
ແລ້ ວ, ໜ
ຶ່ ງໃນບັ ນດາເອກະສານຕໍ່ໄປນີ້ຈະຖືວ່ າເປັນຫັ ຼ ກຖານພຽງພໍໃນການເປັນບ່ ອນ
ອີງໃຫ້ ແກ່ ການຕັ ດສິນກໍານົ ດສຸ ດທ້ າຍກ່ ຽວກັ ບສະຖານະການອຸ ປະຖໍາຊ່ ວຍເຫື ຼ ອສໍາລັ ບ
ການດູ ແລເພື່ອການກຸ ສົ ນ,
ເມ່ື ອຂໍ້ມູ ນລາຍຮັ ບຖືກຄໍານວນເປັນປີຕາມທີ່ອາດຈະ
ເໝາະສົ ມ:
•
•
•

ແບບຟອມຕ່ າງໆທີ່ອະນຸ ມັ ດ ຫື ຼ ປະຕິເສດການມີສິດໄດ້ ຮັ ບ Medicaid ແລະ/ຫື ຼ
ການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອທາງການແພດທີ່ໄດ້ ຮັ ບທຶນຈາກລັ ດ;
ແບບຟອມຕ່ າງໆທີ່ອະນຸ ມັ ດ ຫື ຼ ປະຕິເສດເງິນຊົ ດເຊີຍການຫວ່ າງງານ; ຫື ຼ
ຄໍາຖະແຫຼງເປັນລາຍລັ ກອັ ກສອນຈາກນາຍຈ້ າງ ຫື ຼ ໜ່ ວຍງານສະຫວັ ດດີການ.

3. ຖ້ າມີການຊີ້ບອກວ່ າເນື່ອງຈາກຄວາມສາມາດດ້ ານຮ່ າງກາຍ, ຈິດໃຈ ຫື ຼ ສະຕິປັ ນຍາຂອງ
ຄົ ນເຈັບ, ຫື ຼ ເນ່ື ອງຈາກອຸ ປະສັ ກດ້ ານພາສາ, ການເຮັດສໍາເລັດຂັ້ ນຕອນການຮ້ ອງຂໍເອົາ
ຈະເຮັດໃຫ້ ເກີດພາລະທີ່ບໍ່ສົ ມເຫດສົ ມຜົ ນຕ່ໍ ກັ ບຄົ ນເຈັບນັ້ ນໆ, ສະຖານທີ່ໂຮງໝ
ໍ ຈະໃຊ້
ມາດຕະການທີ່ສົ ມເຫດສົ ມຜົ ນເພ່ື ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ ແກ່ ຂະບວນການຮ້ ອງຂໍ
ເອົາ ລວມທັ ງການຈັ ດຫາລ່ າມແປພາສາເພື່ອຊ່ ວຍຄົ ນເຈັບໃນຂະບວນການຮ້ ອງຂໍເອົາ
ຖ້ າຈໍາເປັນ.
4. ສະຖານທີ່ໂຮງໝ
ໍ ຈະເຮັດທຸ ກຄວາມພະຍາຍາມທີ່ສົ ມເຫດສົ ມຜົ ນເພ່ື ອບັ ນລຸ ໄດ້ ການ
ຕັ ດສິນກໍານົ ດໃນເບື້ອງຕົ ນ ແລະ ສຸ ດທ້ າຍກ່ ຽວກັ ບການມີສິດໄດ້ ຮັ ບການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອຢ່ າງ
ທ່ ວງທັ ນເວລາ. ແນວໃດກໍຕາມ, ສະຖານທີ່ໂຮງໝ
ໍ ຈະເຮັດການຕັ ດສິນກໍານົ ດເຫົ່ ຼ ານັ້ ນ
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ໃນເວລາໃດໆກໍໄດ້ , ເຖິງແມ່ ນຫັ ຼ ງຈາກໄລຍະເວລາການຮ້ ອງຂໍ, ຫັ ຼ ງຈາກຮູ້ ຂ້ໍ ເທັດຈິງຕ່ າງໆ
ຫື ຼ ໄດ້ ຮັ ບເອກະສານທີ່ອະທິບາຍໄວ້ ໃນທີ່ນີ້ ທີ່ຊີ້ບອກວ່ າລາຍຮັ ບຂອງຝ່າຍຮັ ບຜິດຊອບ
ເທົ່າກັ ບ ຫື ຼ ຕ່ໍ າກວ່ າສອງຮ້ ອຍເປີເຊັນ (200%) ຂອງລະດັ ບຄວາມທຸ ກຍາກລັ ດຖະບານ
ກາງທີ່ດັ ດປັ ບສໍາລັ ບຂະໜາດຄອບຄົ ວ.
ກໍານົ ດເວລາຂອງການບັ ນລຸ ໄດ້ ການຊ່ ວຍ
ເຫື ຼ ອດ້ ານການເງິນຈະບໍ່ກ່ ຽວຂ້ ອງກັ ບການລະບຸ ການຫັ ກລົ ບການດູ ແລເພື່ອການກຸ ສົ ນ
້ີ ເສຍ. WAC 246ຂອງສະຖານທີ່ໂຮງໝ
ໍ ອອກຈາກລາຍຮັ ບຕາມທີ່ແຕກຕ່ າງຈາກໜ
453-020(10).
5. ຝ່າຍຮັ ບຜິດຊອບຜູ້ ທີ່ໄດ້ ຖືກຕັ ດສິນກໍານົ ດໃນເບື້ອງຕົ້ ນວ່ າຕອບສະໜອງໄດ້ ເກນເງື່ອນ
ໄຂສໍາລັ ບການໄດ້ ຮັ ບການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອດ້ ານການເງິນຈະໄດ້ ຮັ ບເວລາຢ່ າງໜ້ ອຍສິບສີ່ (14)
ວັ ນຕາມເວລາປະຕິທິນ ຫື ຼ ຈໍານວນເວລາທີ່ສະພາບທາງການແພດຂອງບຸ ກຄົ ນນັ້ ນອາດ
ຈະຈໍາເປັນຕ້ ອງມີ ຫື ຼ ຈໍານວນເວລາທີ່ອາດຈະຈໍາເປັນຢ່ າງສົ ມເຫດສົ ມຜົ ນເພື່ອຊອກຫາ
ແລະ ສະແດງເອກະສານທີ່ອະທິບາຍໄວ້ ໃນ WAC 246-453-020(3) ກ່ ອນທີ່ຈະໄດ້ ຮັ ບ
ການຕັ ດສິນກໍານົ ດສຸ ດທ້ າຍກ່ ຽວກັ ບສະຖານະການອຸ ປະຖໍາຊ່ ວຍເຫື ຼ ອ.
6. ອີງຕາມ WAC 246-453-030(4), ໃນກໍລະນີທີ່ຝ່າຍຮັ ບຜິດຊອບບໍ່ສາມາດສະໜອງ
ເອກະສານໃດໆທີ່ອະທິບາຍໄວ້ ຂ້ າງເທິງ,
ສະຖານທີ່ໂຮງໝ
ໍ ຈະອາໄສໃສ່ ຄໍາຖະແຫຼງເປັນ
ລາຍລັ ກອັ ກສອນ ແລະ ເຊັນຊື່ຈາກຝ່າຍຮັ ບຜິດຊອບສໍາລັ ບການເຮັດການຕັ ດສິນ
ກໍານົ ດການມີສິດໄດ້ ຮັ ບການຈັ ດປະເພດເປັນບຸ ກຄົ ນທຸ ກຍາກ.
7. ອີງຕາມ WAC 245-453-030(5), ຄາຮ້ ອງຂໍເອົາຂໍ້ມູ ນຈາກສະຖານທີ່ໂຮງໝ
ໍ ຕໍ່ກັ ບຝ່າຍ
ຮັ ບຜິດຊອບສໍາລັ ບການກວດສອບລາຍຮັ ບ ແລະ ຂະໜາດຄອບຄົ ວຈະຈໍາກັ ດໃສ່ ແຕ່ ຂໍ້
ມູ ນທີ່ຈໍາເປັນຢ່ າງສົ ມເຫດສົ ມຜົ ນ ແລະ ມີໃຫ້ ເພ່ື ອຢືນຢັ ນການມີຄຸ ນສົ ມບັ ດສໍາລັ ບການ
ໄດ້ ຮັ ບການອຸ ປະຖໍາຊ່ ວຍເຫື ຼ ອຂອງຝ່າຍຮັ ບຜິດຊອບເທົ່ານັ້ ນ, ແລະ ບໍ່ສາມາດຖືກໃຊ້
ເພ່ື ອຂັ ດຂວາງຄໍາຮ້ ອງຂໍເອົາການອຸ ປະຖໍາຊ່ ວຍເຫື ຼ ອດັ່ ງກ່ າວ.
ພຽງແຕ່ ກວດສອບຂໍ້
ເທັດຈິງທີ່ກ່ ຽວຂ້ ອງກັ ບການມີສິດເທົ່ານັ້ ນ
ແລະ
ຈະຕ້ ອງບໍ່ຮຽກຮ້ ອງເອົາແບບ
ຟອມການກວດສອບທີ່ຊໍ້າຊ້ ອນກັ ນ.

WA State Addendum version Policy 15 v 2_LO.docx

ນເພີ
ນະໂຍບາຍ
ໂຍບາຍວ
ວາ່ ດວ
ຍການ
ການໃຫ
ບ
ແລ ສະບ ັບ
ສວ
ເພີ່ ມ 1 ຕໍ່ກ ັບັບນະ
ນະ
ໂຍບາຍ
ການ
ໃຫບໍ
ານດູແລ
ທີ 15
ັບທີ
່ ນ
້ ຍ
້ ໍລິການດູ
ຊື່ ນະໂຍບາຍ:
ນະໂຍບາຍ:

ການຊ
ການຊວ
ຍເຫຼືອດາ້ ນການ
ນການ
ການເງິ
ເງິນ
່ ຍເຫຼ

ວ ັນທີ ມຜົ
ຜ
07--0101-2016
ີ ນ
ົ ບ ັງຄ ັບໃຊ
ັບໃຊ:້ 07

ຈະຖືກທົບທວນຄືນໃນທຸກໆສາມປີ ໂດຍ
ຄະນະຜູບ
້ ໍລິຫານ

ໜາ້ 5 ໃນ 5

ທົບທວນຄືນໂດຍ: 0707-0101-2019

8. ສະຖານທີ່ໂຮງໝ
ໍ ຈະຕ້ ອງແຈ້ ງບອກບຸ ກຄົ ນທີ່ຂໍເອົາການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອດ້ ານການເງິນກ່ ຽວ
ກັ ບການຕັ ດສິນກໍານົ ດສຸ ດທ້ າຍກ່ ຽວກັ ບສະຖານະການອຸ ປະຖໍາຊ່ ວຍເຫື ຼ ອພາຍໃນສິບສ່ີ
(14) ວັ ນຕາມເວລາປະຕິທິນນັ ບຈາກໄດ້ ຮັ ບຂໍ້ມູ ນອີງຕາມ WAC 246-453-020(7); ການ
ແຈ້ ງເຕືອນດັ່ ງກ່ າວຈະລວມເອົາການຕັ ດສິນກໍານົ ດຈໍານວນເງິນທີ່ຝ່າຍຮັ ບຜິດຊອບຈະ
ຕ້ ອງຮັ ບຜິດຊອບເອງທາງດ້ ານການເງິນ.
9. ໃນກໍລະນີທີ່ສະຖານທີ່ໂຮງໝ
ໍ ປະຕິເສດຄໍາຮ້ ອງຂໍການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອດ້ ານການເງິນຂອງຝ່າຍ
ຮັ ບຜິດຊອບ, ສະຖານທີ່ໂຮງໝ
ໍ ຈະຕ້ ອງແຈ້ ງບອກຝ່າຍຮັ ບຜິດຊອບກ່ ຽວກັ ບການປະຕິ
ເສດນັ້ ນ ແລະ ເຫດຜົ ນສໍາລັ ບການປະຕິເສດ.
10. ໃນກໍລະນີທີ່ຝ່າຍຮັ ບຜິດຊອບຈ່ າຍສ່ ວນໃດໜ
ຶ່ ງ ຫື ຼ ທັ ງໝົ ດຂອງຄ່ າບໍລິການທີ່ກ່ ຽວຂ້ ອງ
ກັ ບ EMCare ທ່ີ ເໝາະສົ ມ ແລະ ໃນເວລາຕໍ່ມາ ພົ ບວ່ າຕອບສະໜອງໄດ້ ເກນເງື່ອນໄຂ
ການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອດ້ ານການເງິນໃນເວລາທີ່ການບໍລິການໄດ້ ຖືກສະໜອງໃຫ້ ແລ້ ວ, ຈໍານວນ
ເງິນທີ່ເກີນຈໍານວນທີ່ຖືກກໍານົ ດວ່ າເໝາະສົ ມຈະຖືກສົ່ ງຄືນໃຫ້ ແກ່ ຄົ ນເຈັບພາຍໃນສາມ
ສິບ (30) ວັ ນນັ ບຈາກບັ ນລຸ ໄດ້ ການກໍານົ ດການດູ ແລເພື່ອການກຸ ສົ ນ. WAC 246-453020(11).

ການມີສິດໄດ້ ຮັ ບແບບສັ ນນິຖານເອົາ
1. ໃນກໍລະນີທີ່ການລະບຸ ຕົ ວຕົ ນຂອງຝ່າຍຮັ ບຜິດຊອບເປັນຄົ ນທຸ ກຍາກແມ່ ນຈະແຈ້ ງຕ່ໍ
ກັ ບພະນັ ກງານສະຖານທີ່ໂຮງໝ
ໍ
ແລະ ພະນັ ກງານສະຖານທີ່ໂຮງໝ
ໍ ສາມາດກໍານົ ດ
ລະດັ ບລາຍຮັ ບຢູ່ ພາຍໃນເກນເງື່ອນໄຂກວ້ າງໆທີ່ອະທິບາຍໄວ້ ໃນ WAC 246-453- -040,
ອີງຕາມສະພາບການດໍາເນີນຊີວິດຂອງບຸ ກຄົ ນທີ່ປະກອບມີຢູ່ ພາຍໃນນະໂຍບາຍ 15 ຫື ຼ
ເປັນຢ່ າງອື່ນ, ສະຖານທີ່ໂຮງໝ
ໍ ບໍ່ມີພັ ນທະຕ້ ອງກໍານົ ດລະດັ ບລາຍຮັ ບທີ່ແນ່ ນອນ ຫື ຼ
ຮ້ ອງຂໍເອົາເອກະສານຈາກຝ່າຍຮັ ບຜິດຊອບ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ ວ່ າຝ່າຍຮັ ບຜິດຊອບຮ້ ອງຂໍ
ໃຫ້ ການທົ ບທວນເພີ່ມເຕີມ.
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ຂໍ້ກໍານົ ດເພີ່ມເຕີມ – ການອຸ ທອນ
1. ຝ່າຍຮັ ບຜິດຊອບທັ ງໝົ ດທີ່ຖືກປະຕິເສດການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອດ້ ານການເງິນຈະໄດ້ ຮັ ບ ແລະ
ໄດ້ ຮັ ບແຈ້ ງກ່ ຽວກັ ບຂັ້ ນຕອນການອຸ ທອນທີ່ເຮັດໃຫ້ ເຂົາເຈ້ົ າສາມາດແກ້ ໄຂສິ່ງຂາດຕົ ກ
ບົ ກຜ່ ອງໃນເອກະສານ ຫື ຼ ຮ້ ອງຂໍການທົ ບທວນຄືນການປະຕິເສດນັ້ ນ ແລະ ການທົ ບ
ທວນຄືນການຕັ ດສິນກໍານົ ດໂດຍຫົ ວໜ້ າເຈົ້າໜ້ າທີ່ການເງິນຂອງສະຖານທີ່ໂຮງໝ
ໍ .
2. ຝ່າຍຮັ ບຜິດຊອບຈະໄດ້ ຮັ ບການແຈ້ ງບອກວ່ າພວກເຂົາມີເວລາສາມສິບ (30) ວັ ນຕາມ
ເວລາປະຕິທິນໃນການຮ້ ອງອຸ ປະກອນຕໍ່ກັ ບການຕັ ດສິນກໍານົ ດສຸ ດທ້ າຍກ່ ຽວກັ ບການ
ມີສິດໄດ້ ຮັ ບການຊ່ ນຍເຫື ຼ ອດ້ ານການເງິນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ພາຍໃນສິບສ່ີ (14) ວັ ນທໍ າອິດ
ຂອງໄລຍະເວລານີ້, ສະຖານທີ່ໂຮງໝ
ໍ ຈະບໍ່ນໍາສົ່ ງບັ ນຊີດັ່ ງກ່ າວໄປໃຫ້ ໜ່ ວຍງານເກັບໜ
ີ້
ພາຍນອກ. ຖ້ າສະຖານທີ່ໂຮງໝ
ໍ ໄດ້ ລິເລີ່ມກິດຈະກໍາເກັບໜ
ີ້ ແລະ ຄົ້ ນພົ ບວ່ າໄດ້ ມີການ
ຍ່ື ນອຸ ທອນແລ້ ວ,
ມັ ນຈະຢຸ ດເຊົາການເກັບໜ
ີ້ ຈົ ນກວ່ າວ່ າການອຸ ທອນຈະສິ້ນສຸ ດ.
ຫັ ຼ ງຈາກໄລຍະສິບສີ່ (14) ວັ ນ, ຖ້ າບ່ໍ ມີການຍ່ື ນອຸ ທອນ, ໂຮງໝ
ໍ ອາດຈະລິເລີ່ມກິດຈະກໍາ
ເກັບໜ
ີ້ ໄດ້ .
3. ຖ້ າການຕັ ດສິນກໍານົ ດສຸ ດທ້ າຍຂອງການອຸ ທອນຢັ້ ງຢືນເອົາຕາມການປະຕິເສດການ
ຊ່ ວຍເຫື ຼ ອດ້ ານການເງິນກ່ ອນນີ້,
ສະຖານທີ່ໂຮງໝ
ໍ ຈະສົ່ ງແຈ້ ງການເປັນລາຍລັ ກ
ອັ ກສອນຫາຝ່າຍຮັ ບຜິດຊອບ ແລະ ພະແນກສຸ ຂະພາບ ໂດຍປະຕິບັ ດຕາມກົ ດໝາຍ
ລັ ດ.
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