
លិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខខចំនួន 2  ចជាបាប់ចុងកប្រោយ លិខិតប្តរួតពិនិតជាយឬលិខិតផ្តល់រង្ជាន ់
របបសន្តិសុខសង្គម 

ប័ណ្ណបញ្ជាក់អត្ថប្បកោជន៍គ្ជានរោរងរក្វើ  លិខិតព ីនិកោជកខែលបញ្ជាក ់អំពីក្្ជាះ មុខរបរ ប្រាក់ក�៉ជាង 
ចំនួនក�៉ជាងខែលរានក្វើរោររបស ់និកោជិត

ទប្មង ់ខបបបទព័ត៌�នហិរញ្ញវត្ថថុ / ពាកជាយកសនើសុំជំនួយហិរញ្ញវត្ថថុ

សប្�ប ់ជំនួយ កនថុងរោរបំកពញ ទប្មង់ខបបបទកនះ ឬ ប្បសិនកបើអនក �នសំណួរ សូមទូរស័ព្ទកៅកលខ 281-243-1073

ក្្ជាះអនកជំង ឺ៖ កលខទូរស័ព្ទ៖

អាស័យដ្ជាន ផ្លូវរបស់អនកជំងឺ៖ ទីប្កុង រែ្ឋ កលខកូែហជាសថុីប៖

កលខគណនី៖ រោលបរិកចឆេទផ្ដល់កសវា៖

កសចក្ដីខណនាំ៖  ប្តរូវខតក្្ើយ សំណួរទាំងអស់។ ប្បសិនកបើសំណួរមិនពាក់ព័ន្ធកទ ចូរសរកសរ N/A កៅកលើបនា្ជាត់។

ភ្ជាប់រូបថតភស្តថុតាងអត្តសញ្ជាណ មួយ ខែល�នរូបភព (ឧទាហរណ៍៖ ប័ណ្ណកបើកបរ ខែល កចញកដយ រែ្ឋ ឬ លិខិត្្ងខែន ខែល�នរូបភព ។ល។) *
ភ្ជាប់ឯកសារថតចម្ងពន្ធកលើប្រាក់ចំណូលថ្ីបំផុត ឬ *  ប្បសិនកបើ មិន�នលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ជាណ ខែល�នរូបថត កទ ឯកសារ កផជាសងកទៀត ខែល បង្ជាញ 

អត្តសញ្ជាណ ក ៏អាច កប្បើរានខែរ។ សូមទាក់ទងកៅកលខខាងកលើ កែើមជាបីទទួលរានជំនួយ។ ភ្ជាប់ឯកសារថតចម្ងននភស្ដថុតាងចំណូល មួយ កនថុងចំកោមភស្ដថុតាងចំណូលខាងកប្រោម៖

សា្ជានភព៖  និវាសនជនអចិន្តន្តយ៍កៅតិចសាស   និវាសនជនប្សបចជាបាប់  ទិដ្ជារោរអកនាតជាប្បកវសន៍  ទិែ្ឋរោរមិនខមនអកនាតជារប្បកវសន៍

សា្ជានភពប្គរួសារ (្ីកមួយ)៖ ករៀបរោរ  កៅលីវ  ខលងលះ

 កម�៉ជាយ/កពាះ�៉ជាយ កផជាសងកទៀត _________________________________

កុ�រខែល�នអាយុកប្រោម 18 ឆ្ជា ំនិង អនកកៅកនថុងបន្ទថុកកផជាសងកទៀតកៅកនថុងប្គរួសារ (បន្ត កៅកលើ ទំព័រ មួយ កទៀត កបើចាំរាច)់

ក្្ជាះកពញ នថងៃខខឆ្ជាំកំកណើត
ទំនាក់ទំនងរបស ់អនកកៅកនថុងបន្ទថុក (្ីកមួយ)

កូន កូនចុង អាោពជាយារាល មនុសជាស្/ំមនុសជាសចាស់ មិនជាប់សាច់្ម

        
        
        
        
កសចក្ដីសកងខេបអំពីរោរងរ 

អនកជំងឺ ប្ដីប្បពន្ធ

និកោជក និកោជក 

មុខរបរ មុខរបរ

សា្ជានភពរោរងរ (្ីកមួយ)
 ក្វើរោរកពញក�៉ជាង  ក្វើរោរកប្រៅក�៉ជាង គ្ជានរោរងរក្វើ
 កមផ្ទះ  មិនអាច ប្តឡប់កៅក្វើរោរវិញរាន

សា្ជានភពរោរងរ (្ីកមួយ)
 ក្វើរោរកពញក�៉ជាង  ក្វើរោរកប្រៅក�៉ជាង គ្ជានរោរងរក្វើ
 កមផ្ទះ  មិនអាច ប្តឡប់កៅក្វើរោរវិញរាន

ចំណូលប្គរួសារកនថុងមួយខខ ចំោយកនថុងផ្ទះទាំងមូលកនថុងមួយខខ   (មិនអនុវត្ដសប្�ប ់FAA)

អនកជំង ឺ $ /ខខ        

ប្តីប្បពន្ធ $ /ខខ        

កសា្នប្រាក់ឈននួលផ្ទះនិងអាហារ $ /ខខ        

ភពអត់រោរងរក្វើ $ /ខខ        

ផ្គត់ផ្គង់កូន $ /ខខ        

អត្ថប្បកោជន៍អនករស់រាន�នជីវិត $ /ខខ        

សំណងកម្ករ $ /ខខ        

មូលនិ្ិទុកចិត្ដ $ /ខខ        

កផជាសងកទៀត  $ /ខខ        

ចំណូលសរុប $ /ខខ        

សា្ជានភពផ្ទះ៖ _________ ផ្ជាល់ខ្នួន/ឥណទាន ______ ឈននួលផ្ទះ

នថ្ឈននួលផ្ទះ $ /ខខ        

រោរកប្បើប្រាស់ (អគ្គិសន,ី ទឹក) $ /ខខ        

ឡាន # 1 $ /ខខ        

ឡាន # 2 $ /ខខ        

សាំង $ /ខខ        

ធានារា៉ជាប់រង $ /ខខ        

ទូរទសជាសន ៍/ ខខជាសរោប / ទូរស័ព្ទ $ /ខខ        

អាហារ $ /ខខ        

ចំោយសរុប  $ /ខខ        

គណនី្នាគរ/ប្ទពជាយសកម្កផជាសងកទៀត (ប្តរូវខតក្្ើយទាំង 3 សំណួរ)៖                                                                                                                 (មិនអាចអនុវត្តរានចំកពាះ FAA)

គណនីមូលបជាបទានបប្ត? (គូសរងវង់មួយ) រាទ/ចាស កទ តុលជាយភព បច្ថុបជាបនន $                                                               

គណនីសនជាស?ំ (គូសរងវង់មួយ) រាទ/ចាស កទ តុលជាយភព បច្ថុបជាបនន $                                                               

ប្ទពជាយបខន្ថម? (គូសរងវង់មួយ) រាទ/ចាស កទ តនម្បច្ថុបជាបនន $                                                               
ប្បសិនកបើក្្ើយ រាទ/ចាស ចូរករៀបរាប់៖ __________________________________________________________________

*** វាមិនប្តរូវរាន ចាត់ទុកថាជា ពាកជាយកសនើសុំកពញកលញ កដយ គ្ជាន ឯកសារបញ្ជាក់កនាះកទ។ *** 

កមើលខផនកខាងខនង កមើលខផនកខាងខនង 

16219-MON (4/19) ទំព័រទ ី1  ននទំព័រទ ី2 



ទប្មង់ខបបបទ ព័ត៌�នហិរញ្ញវត្ថថុ / ពាកជាយកសនើសុំជំនួយហិរញ្ញវត្ថថុ 

ក្្ជាះអនកជំង ឺ៖ 

* ខ្ថុំអះអាងកប្រោមរោរដក់កទាសពីបទផ្ដល់សកខេីកម្ខក្ងរោ្ជាយ ថា ចកម្ើយ ខែល ខ្ថុំរានផ្ដល់ឱជាយ គឺពិត និង ប្តឹមប្តរូវបំផុតតាមអវីខែលខ្ថុំែឹង។ 

* ព័ត៌�ន ខែលខ្ថុំរានផ្ដល់ឱជាយ ្ ្ថុះបញ្ជាំងព ីចំណូល និង ចំោយ កនថុងប្គរួសារ។ 

* ព័ត៌�នកនះ ក៏ែូចជា ររាយរោរណ៍អំពីឥណទាន និង ព័ត៌�ន ខែល �ន ជាសាធារណៈ កផជាសងកទៀត អាច កប្បើកដយ Memorial 
Hermann Surgical Hospital First Colony កែើមជាប ីបកងកើត ខផនរោរ ទូទាត់ប្រាក ់និង/ឬ កែើមជាបីចាប់កផ្ដើម រោរដក់ពាកជាយកសនើសុ ំសប្�ប ់
ជំនួយហិរញ្ញវត្ថថុ និង/ឬ កែើមជាបីកំណត ់រោរ�នសិទ្ធិទទួលរាន កម្វិ្ ីរោររា៉ជាប់រង ឬជំនួយកផជាសងៗ។ 

* ខ្ថុ ំផ្ដល ់រោរយល់ប្ពមឱជាយ Memorial Hermann Surgical Hospital First Colony កែើមជាបីទទួលរាន ព័ត៌�ន ព ីប្បភពោមួយ 
កែើមជាបីកផ្ទៀងផ្ជាត ់កសចក្ដីបញ្ជាក់ខែលខ្ថុំរានក្វើកឡើង។  

* អនក នឹង ទទួលរានទំនាក់ទំនង ជាលាយលកខេណ៍អកជាសរ ព ីHermann Surgical Hospital First Colony ប្បសិនកបើ 
ព័ត៌�នខែលរានផ្ដល់ឱជាយ មិនកពញកលញ ឬ មិនប្គប់ប្គន ់កែើមជាបីកំណត ់ភព�នសិទ្ធិទទួលរាន ជំនួយហិរញ្ញវត្ថថុ របស់អនក  ឬប្បសិនកបើអនក 
មិនបំកពញ តាម លកខេខណ្ឌ ទទួលរានកទ។ អនក ក ៏នឹង ទទួលរានរោរជូនែំណឹងជាលាយលកខេណ៍អកជាសរ ផងខែរ ប្បសិនកបើ អនក 
�នសិទ្ធិទទួលរាន ជំនួយហិរញ្ញវត្ថថុ។  

* អនកជំងឺខែល ដក់ពាកជាយកសនើសុំជំនួយហិរញ្ញវត្ថថុអាច �នសិទ្ធិទទួលរាន មូលនិ្ ិព ីកម្វិ្ីតាមមូលដ្ជាន រែ្ឋ ឬ សហព័ន្ធ។ �នរោររំពឹងថា 
អនក ជំងឺដក់ពាកជាយ កសនើសុ ំកម្វិ្ីខបបកនះ មុននឹង កំណត ់ភព �នសិទ្ធិទទួលរាន ជំនួយហិរញ្ញវត្ថថុ។ Memorial Hermann Surgical 
Hospital First Colony នឹង ផ្ដល់ជំនួយ ែល់បុគ្គល កនថុងរោរដក់ពាកជាយ កសនើសុ ំកម្វិ្ីខបបកនះ។ រោរមិនរានដក់ពាកជាយ 
កសនើសុំកម្វិ្ីខបបកនះអាច ប៉ះពាល់ែល ់រោរពិចារោ កលើរោរទទួលយក ពាកជាយកសនើសុ ំជំនួយ ហិរញ្ញវត្ថថុ របស ់អនក ជំងឺ។ 

* ខ្ថុំអះអាងរោរពិតថា ខ្ថុំរាន ដក់ពាកជាយ កសនើសុ ំធានារា៉ជាប់រង ខែល អាច �ន ទាំងអស់រួម�ន Medicaid, Crime Victims, Health 
Exchange Insurance និង ធានារា៉ជាប់រង តាមមូលដ្ជាន រែ្ឋ ឬសហព័ន្ធ ទាំងឡាយ កផជាសងកទៀតរួច កហើយ។ 

* ខ្ថុ ំយល ់កហើយថា ប្បសិនកបើខ្ថុ ំមិន �នលកខេណៈសមជាបត្ត ិប្គប់ប្គន ់កែើមជាប ីទទួលរាន ជំនួយហិរញ្ញវត្ថថុកទ ខ្ថុ ំនឹងទទួលខុស ប្តរូវ 
ចំកពាះបន្ទថុកចំោយ កលើនថ្ខថទាំទាំងឡាយ។ 

ហត្ថកលខាអនកជំង/ឺអនកធានា រោលបរិកចឆេទ

បនា្ជាប់ពីបំកពញពាកជាយកសនើសុំរួច កផ្ើពាកជាយកសនើសុំកនាះ និងឯកសារគំប្ទកផជាសងកទៀតទាំងអស់កៅរោន់៖ 
Patient Business Office  
16906 Southwest Freeway  
Sugar Land, Texas 77479 
Attention: Financial Assistance 

កមើលខផនកខាងខនង កមើលខផនកខាងខនង 
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