ແບບຟອມຂໍ້ມູ ນກ່ ຽວກັ ບການເງິນ / ໃບສະໝັກຂໍການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອດ້ ານການເງິນ
ຕ້ ອງການຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອໃນການຕອບແບບຟອມນ້ີ ຫື ຼ ຖ້ າທ່ ານມີຄ�ຳຖາມ, ກະລຸ ນາໂທຫາ 281-243-1073
ຊື່ຂອງຄົ ນເຈັບ:

ເບີໂທລະສັ ບ:

ທີ່ຢູ່ ຖະໜົ ນຂອງຄົ ນເຈັບ:

ເມືອງ, ລັ ດ, ລະຫັ ດໄປສະນີ:

ເລກບັ ນຊີ:

ວັ ນທີບໍລິການ:
ທຸ ກຄ�ຳຖາມຕ້ ອງມີຄ�ຳຕອບ. ຖ້ າວ່ າມີຄ�ຳຖາມໃດບໍ່ກ່ ຽວຂ້ ອງ, ຈົ່ ງຂຽນ N/A ໃສ່ ຢູ່ ແຖວດັ່ ງກ່ າວ.
ຄັ ດຕິດສ�ຳເນົາເພື່ອເປັນຫັ ຼ ກຖານຊະນິດໜ
ຶ່ ງໃນການຢັ້ ງຢືນຕົ ວຕົ ນດ້ ວຍຮູ ບ (ຕົ ວຢ່ າງ: ໃບຂັ ບຂີ່ທີ່ລັ ດເປັນຜູ້ ອອກໃຫ້ ຫື ຼ ໜັ ງສືຜ່ ານແດນທີ່ມີຮູ ບ, ອ່ື ນໆ) *
* ຖ້າວ່ າຮູ ບຕິດບັ ດປະຈ�ຳຕົ ວບໍ່ມີ, ເອກະສານອື່ນທ່ີ ຢັ້ ງຢືນຕົ ວຕົ ນຂອງທ່ ານ
ຄັ ດຕິດສ�ຳເນົາຂອງໃບສົ່ ງອາກອນ (Income Tax) ລ້ າສຸ ດ ຫ
ືຼ
ອາດຈະໃຊ້ ໄດ້ . ຕິດຕໍ່ເບີໂທລະສັ ບຂ້ າງເທິງເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອ.
່ຶ ງໃນການພິສູ ດລາຍໄດ້ :
ຄັ ດຕິດສ�ຳເນົາຂອງ ຫ
ັ ຼ ກຖານ ໜ

ຄໍາແນະນ�ຳ:

ຫົ ວຂັ້ ວຈ່ າຍແຊ໋ກ 2 ສະບັ ບ

ແຊັກປະກັ ນສັ ງຄົ ມ ຫື ຼ ຈົ ດໝາຍໄດ້ ຮັ ບລາງວັ ນ

ໃບສະລິບເພື່ອຢັ້ ງຢືນເງິນສະຫວັ ດດີການໃນການຫວ່ າງງານ

 ົ ດໝາຍຈາກນາຍຈ້ າງທີ່ລະບຸ ຊື່, ອາຊີບ, ອັ ດຕາຄ່ າ
ຈ
ແຮງງານຕໍ່ຊົ່ ວໂມງ, ຈ�ຳນວນຊົ່ ວໂມງທີ່ເຮັດ, ພະນັ ກງານ
ຂອງລູ ກຈ້ າງ

*** ນ້ີ ບໍ່ຖືວ່ າເປັນແບບຟອມທີ່ສົ ມບູ ນຖ້ າບໍ່ມີເອກະສານຢັ້ ງຢືນ. ***
ສະຖານະພາບ:

ພົ ນລະເມືອງທ່ີ ຖືກຕ້ ອງຕາມກົ ດໝາຍ

ພົ ນລະເມືອງເທັກຊັ ສ໌ຖາວອນ

່ຶ ງ):
ສະພາບການແຕ່ ງງານ (ໝາຍຂ້ໍ ໜ

ແຕ່ ງງານ

ໂສດ
ອື່ນໆ _________________________________

ໝ້ າຍ

ວີຊາຄົ ນບ່ໍ ອົ ບພະຍົ ບ

ວີຊາຄົ ນອົ ບພະຍົ ບ
ຢ່ າຮ້ າງ

ເດັກນ້ ອຍທ່ີ ອາຍຸ ຕ່ໍ າກວ່ າ 18 ປີ ແລະ ຜູ້ ທີ່ຢູ່ ພາຍໃຕ້ ການເບິ່ງແຍງຂອງທ່ ານພາຍໃນຄົ ວເຮືອນ (ຕໍ່ໃສ່ ໜ້ າອື່ນ, ຖ້ າຫາກຈໍາເປັນ)
ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸ ນ

່ຶ ງ)
ສາຍພົ ວພັ ນຂອງຜູ້ ທ່ີ ຢູ່ ພາຍໃຕ້ ການເບິ່ງແຍງຂອງທ່ ານ (ໝາຍໃສ່ ຂໍ້ໜ
ວັ ນເດືອນປີເກີດ

ເດັກນ້ ອຍ

ລູ ກລ້ ຽງ

ຜູ້ ໃຫຍ່ /
ອາວຸ ໂສ

ຜູ້ ປົ ກຄອງ

ບ່ໍ ກ່ ຽວຂ້ ອງ

ສັ ງລວມການວ່ າຈ້ າງ
ຄົ ນເຈັບ

ຄູ່ ສົ ມຣົ ດ

ນາຍຈ້ າງ

ນາຍຈ້ າງ

ອາຊີບ

ອາຊີບ

່ຶ ງ)
ສະພາບການວ່ າຈ້ າງ (ໝາຍໃສ່ ຂ້ໍ ໜ
ເຕັມ - ຂ້ ອຍ
ບາງສ່ ວນ - ຂ້ ອຍ
ຫວ່ າງງານ
ແມ່ ບ້ ານ
ບ່ໍ ສາມາດກັ ບໄປເຮັດວຽກໄດ້

່ຶ ງ)
ສະພາບການວ່ າຈ້ າງ (ໝາຍໃສ່ ຂໍ້ໜ
ເຕັມ - ຂ້ ອຍ
ບາງສ່ ວນ - ຂ້ ອຍ		
ຫວ່ າງງານ
ແມ່ ບ້ ານ
ບ່ໍ ສາມາດກັ ບໄປເຮັດວຽກໄດ້

ລາຍໄດ້ ໃນຄົ ວເຮືອນຕ່ໍ ເດືອນ

ລາຍຈ່ າຍໃນຄົ ວເຮືອນຕໍ່ເດືອນ

(ບ່ໍ ສາມາດໃຊ້ ກັ ບ FAA)

ຄົ ນເຈັບ

$

/ເດືອນ

ທີ່ຢູ່ ອາໃສ:

_________ ເປັນເຈ້ົ າຂອງ/ກູ້ ຢືມ

______ ເຊົ່າ

ຄູ່ ສົ ມຣົ ດ

$

/ເດືອນ

ຈ່ າຍຄ່ າເຮືອນ

$

/ເດືອນ

ຄ່ າລ້ ຽງດູ

$

/ເດືອນ

ຄ່ ານໍ້າຄ່ າໄຟ (ໄຟຟ້ າ, ນ້ໍ າປະປາ) $

/ເດືອນ

ຄ່ າຫວ່ າງງານ

$

/ເດືອນ

ລົ ດໃຫຍ່ # 1

$

/ເດືອນ

ອຸ ປະຖ�ຳເດັກ

$

/ເດືອນ

ລົ ດໃຫຍ່ # 2

$

/ເດືອນ

ຄ່ າເງິນສະຫວັ ດດີການຜູ້ ລອດຊີວິດ $

/ເດືອນ

ນ້� ຳມັ ນແອັດຊັ ງ

$

/ເດືອນ

ຊົ ດເຊີຍແຮງງານ

/ເດືອນ

ປະກັ ນໄພ

$

/ເດືອນ

$

/ເດືອນ

$

/ເດືອນ

$

ເງິນທຸ ນສິນເຊ່ື ອ

$

/ເດືອນ

ທໍ ລະທັ ດ/ ເຄເບ້ິ ນ/ ໂທລະສັ ບ

ອ່ື ນໆ

$

/ເດືອນ

ອາຫານ

/ເດືອນ

ລາຍຈ່ າຍທັ ງໝົດ

ລາຍໄດ້ ທັ ງໝົດ

$

/ເດືອນ

$

ບັ ນຊີທະນາຄານ/ຊັ ບສິນອື່ນໆ (ຕ້ ອງຕອບຄ�ຳຖາມທັ ງໝົ ດ 3 ຂໍ້):

(ບ່ໍ ສາມາດໃຊ້ ກັ ບ FAA)

່ຶ ງ)
ບັ ນຊີແຊັກ? (ຂີດອ້ ອມໃສ່ ຂໍ້ໜ

ແມ່ ນ

ບ່ໍ ແມ່ ນ

ຍອດຄົ ງເຫື ຼ ອໃນປັ ດຈຸບັ ນ

$

່ຶ ງ)
ບັ ນຊີເງິນຝາກປະຢັ ດ? (ຂີດອ້ ອມໃສ່ ຂໍ້ໜ

ແມ່ ນ

ບ່ໍ ແມ່ ນ

ຍອດຄົ ງເຫື ຼ ອໃນປັ ດຈຸບັ ນ

$

່ຶ ງ)
ຊັ ບສິນເພີ່ມເຕີມ? (ຂີດອ້ ອມໃສ່ ຂໍ້ໜ

ແມ່ ນ

ບ່ໍ ແມ່ ນ

ມູ ນຄ່ າໃນປັ ດຈຸບັ ນ

$

ຖ້ າແມ່ ນ, ກະລຸ ນາອະທິບາຍ:_____________________________________________________________________

ເບ່ິ ງດ້ ານຫັ ຼ ງ
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ເບ່ິ ງດ້ ານຫັ ຼ ງ

ແບບຟອມຂໍ້ມູ ນດ້ ານການເງິນ / ໃບສະໝັກຂໍການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອດ້ ານການເງິນ
ຊື່ຂອງຄົ ນເຈັບ:

* ຂ້ ອຍຂໍຢັ້ ງຢືນພາຍໃຕ້ ໂທດຂອງກົ ດໝາຍວ່ າດ້ ວຍການຕົ ວະໃນສານວ່ າ ຄໍາຕອບທ່ີ ຂ້ ອຍໃຫ້ ມານັ້ ນເປັນ
ຄວາມຈິງ ແລະ ຖືກຕ້ ອງ ຕາມຄວາມຮູ້ ທີ່ດີທີ່ສຸ ດຂອງຂ້ ອຍ.
* ຂ້ໍ ມູ ນທີ່ຂ້ ອຍໃຫ້ ມານີ້ແມ່ ນສອດຄ່ ອງກັ ບລາຍໄດ້ ແລະ ລາຍຈ່ າຍຂອງຄົ ວເຮືອນ.
* ຂ້ໍ ມູ ນນ້ີ ລວມທັ ງ ບົ ດລາຍງານກ່ ຽວກັ ບສິນເຊື່ອ ແລະ ຂ້ໍ ມູ ນທີ່ຖືກເປີດເຜີຍອື່ນໆໃຫ້ ສາທາລະນະ ສາມາດນ�ຳ
ໃຊ້ ໂດຍ Memorial Hermann Surgical Hospital First Colony ເພ່ື ອສ້ າງແຜນລາຍຈ່ າຍ ແລະ/ຫື ຼ ເລ່ີ ມປະກອບ
ໃບສະໝັ ກຂໍການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອດ້ ານການເງິນ ແລະ/ຫື ຼ ພິຈາລະນາສິດສ�ຳລັ ບໂປຣແກຣມ, ການຄຸ້ ມຄອງ ຫື ຼ ,
ການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອ.
* ຂ້ ອຍໃຫ້ ອະນຸ ຍາດແກ່ Memorial Hermann Surgical Hospital First Colony ໃນການຮັ ບເອົາຂໍ້ມູ ນຈາກແຫຼ່ງຂໍ້
ມູ ນໃດກ່ໍ ຕາມ ເພ່ື ອຢັ້ ງຢືນສະຖານະການເງິນທ່ີ ຂ້ ອຍມີ.
* ທ່ ານຈະໄດ້ ຮັ ບແຈ້ ງຕອບແບບເປັນລາຍລັ ກອັ ກສອນຈາກ Memorial Hermann Surgical Hospital First
Colony ຖ້ າວ່ າຂ້ໍ ມູ ນທີ່ເອົາໃຫ້ ບໍ່ສົ ມບູ ນ ຫື ຼ ບ່ໍ ພຽງພໍໃນການພິຈາລະນາຕັ ດສິນໃນເລ່ື ອງສິດຂອງທ່ ານໃນການ
ຮັ ບການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອດ້ ານການເງິນ ຫື ຼ ຖ້ າຫາກທ່ ານບ່ໍ ມີຄຸ ນສົ ມບັ ດເໝາະສົ ມໄດ້ ຮັ ບສິດ. ທ່ ານຍັ ງຈະຕ້ ອງໄດ້ ຮັ ບ
ແຈ້ ງການເປັນລາຍລັ ກອັ ກສອນ ຖ້ າຫາກທ່ ານມີສິດໄດ້ ຮັ ບການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອດ້ ານການເງິນ.
* ຄົ ນເຈັບຜູ້ ທີ່ສະໝັ ກຂໍການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອດ້ ານການເງິນອາດຈະມີສິດໄດ້ ຮັ ບທຶນຈາກໂປຣແກຣມຂອງທ້ ອງຖິ່ນ,
ລັ ດ, ຫື ຼ ຣັ ຖບານກາງ. ຄົ ນເຈັບຄວນຈະສະໝັ ກຂໍໂປຣແກຣມດັ່ ງກ່ າວກ່ ອນຈະມີການພິຈາລະນາການໄດ້ ຮັ ບສິດ
ຊ່ ວຍເຫື ຼ ອດ້ ານການເງິນ. Memorial Hermann Surgical Hospital First Colony ຈະຈັ ດຫາການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອໃຫ້ ແຕ່ ລະຄົ ນ
ໃນການສະໝັ ກຂໍການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອຈາກໂປຣແກຣມດັ່ ງກ່ າວ. ເມ່ື ອບ່ໍ ສາມາດສະໝັ ກຂໍໂປຣແກຣມນັ້ ນໄດ້ ອາດຈະ
ມີຜົ ນກະທົ ບໃນແງ່ ລົ ບໃນການພິຈາລະນາໃບສະໝັ ກການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອດ້ ານການເງິນຂອງຄົ ນເຈັບ.
* ຂ້ ອຍຂໍປະຕິຍານຕໍ່ຄວາມເປັນຈິງວ່ າ ຂ້ ອຍໄດ້ ສະໝັ ກຂໍການຄຸ້ ມຄອງປະກັ ນໄພທ່ີ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທຸ ກ
ຢ່ າງ, ລວມທັ ງ Medicaid, ຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍຈາກອາດຊະຍາກໍາ (Crime Victims), ປະກັ ນແລກປ່ຽນສຸ ຂະພາບ
(Health Exchange Insurance), ແລະ ການຄຸ້ ມຄອງອ່ື ນໆຈາກທ້ ອງຖ່ິ ນ, ລັ ດ ຫື ຼ ຣັ ຖບານກາງ.
* ຂ້ ອຍເຂ້ົ າໃຈວ່ າ ຖ້ າຂ້ ອຍບ່ໍ ມີຄຸ ນສົ ມບັ ດເໝາະສົ ມໄດ້ ຮັ ບການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອດ້ ານການເງິນ, ຂ້ ອຍຈະຮັ ບຜິດ
ຊອບຕໍ່ມູ ນຄ່ າຂອງການດູ ແລ.
ວັ ນທີ

ລາຍເຊັນຂອງຄົ ນເຈັບ/ຜູ້ ຄໍ້າປະກັ ນ

ຫັ ຼ ງຈາກຂຽນໃບສະໝັ ກນ້ີ ແລ້ ວ, ສົ່ ງໃບສະໝັ ກ ແລະ ເອກະສານຢັ້ ງຢືນທຸ ກຢ່ າງ ໄປໃຫ້ :
Patient Business Office
16906 Southwest Freeway
Sugar Land, Texas 77479
Attention: Financial Assistance
Office Use Only
Financial Assistance Approved by Facility CEO / CFO
Approved by:
Name / Signature

ເບ່ິ ງດ້ ານຫັ ຼ ງ

16219LAO (4/19) ໜ້ າ 2 ຂອງ 2

Title

Date

ເບ່ິ ງດ້ ານຫັ ຼ ງ

