ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນ

ໃບຄຳຮ້ອງ

ທ່ານຄົນເຈັບທີ່ນັບຖື
ຂໍ້ສຳຄັນ - ທ່ານອາດຈະສາມາດໄດ້ຮັບການດູແລຟຣີ ຫຼືຫຼຸດລາຄາໄດ້ຄື: ການປະກອບໃບຄຳຮ້ອງນີ້ແມ່ນຈະ
ຊ່ວຍໃຫ້ SSM Health ກຳນົດໄດ້ວ່າ ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບການບໍລິການຟຣີ ຫຼືຫຼຸດລາຄາ ຫຼືໂຄງການທົ່ວໄປ
ອື່ນໆທີ່ສາມາດຊ່ວຍທ່ານຈ່າຍຄ່າການດູແລສຸຂະພາບຂອງທ່ານໄດ້ຫຼືບໍ່. ກະລຸນາສົ່ງໃບຄຳຮ້ອງນີ້ໄປ
ໃຫ້ກັບທາງໂຮງໝໍ.
ຖ້າທ່ານບໍ່ມີປະກັນໄພ, ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີເລກປະກັນສັງຄົມ ເພື່ອໃຫ້ມີເງື່ອນໄຂໄດ້ຮັບການດູແລຟຣີ
ຫຼືຫຼຸດລາຄາ. ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຈຳເປັນຕ້ອງມີເລກປະກັນສັງຄົສຳລັບບາງໂຄງການຂອງລັດຖະບານ, ລວມທັງ
Medicaid. ການໃຫ້ເລກປະກັນສັງຄົມແມ່ນບໍ່ຈຳເປັນ ແຕ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ໂຮງໝໍກຳນົດວ່າ ທ່ານມີເງື່ອນໄຂໄດ້
ຮັບໂຄງການຂອງລັດຖະບານໃດໜຶ່ງຫຼືບໍ່.
ກະລຸນາປະກອບແບບຟອມນີ້ ແລະສົ່ງໄປໃຫ້ທາງໂຮງໝໍດ້ວຍຕົວເອງ, ໂດຍທາງໄປສະນີ, ໂດຍທາງອີເມວ, ຫຼືໂດຍທາງ
ແຟັກ ເພື່ອສະໝັກຂໍການດູແລຟຣີ ຫຼືຫຼຸດລາຄາພາຍໃນ 60 ວັນ ຫຼັງຈາກວັນທີໃຫ້ອອກໂຮງໝໍ ຫຼືໄດ້
ຮັບການດູແລເປັນຄົນເຈັບພາຍນອກ.
ຄົນເຈັບຮັບຮູ້ວ່າ ລາວເອງໄດ້ພະຍາຍາມທຸກຢ່າງແລ້ວ ເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ຂໍຢູ່ໃນການສະໝັກ
ເພື່ອຊ່ວຍໂຮງໝໍໃນການກຳນົດວ່າ ຄົນເຈັບມີສິດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນບໍ່.
ລາຍການຕ້ອງໝາຍໃສ່:
☐ ປະກອບໃບຄຳຮ້ອງໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລະລົງລາຍເຊັນໃສ່
☐ ເອກະສານການແຈ້ງເສຍອາກອນລັດຖະບານກາງທີ່ໄດ້ຍື່ນລ້າສຸດ (ຫຼືໜັງ
ສືທີ່ບໍ່ໄດ້ຍື່ນ)
☐ ບັນຊີສຳຮອງທະນາຄານລະອຽດສາມເດືອນສຸດທ້າຍ (ກະແສລາຍວັນ ແລະຝາກປະ
ຢັດ)
☐ ໃບຢັ້ງຢືນກວດກາລາຍຮັບລວມສອງເດືອນສຸດທ້າຍ (ທຸກສະມາຊິກຄອບຄົວ)
ກະລຸນາຈື່ໄວ້ວ່າ: SSM Health ຈະບໍ່ສາມາດກຳນົດການມີສິດໄດ້ຮັບໄດ້ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີເອກະສານທີ່ຖືກ
ຕ້ອງ. ກະລຸນາເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ທ່ານໄດ້ປະກອບທຸກເອກະສານທີ່ຈຳເປັນແລ້ວ. ການບໍ່ສົ່ງທຸກເອກະສານ
ທີ່ຕ້ອງການຈະເຮັດໃຫ້ການດຳເນີນການກັບໃບຄຳຮ້ອງຂອງທ່ານຊັກຊ້າ.
ກະລຸນາສົ່ງສຳເນົາທີ່ບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ແລະບໍ່ຫຍິບກາລະເຟີໃສ່. SSM ບໍ່ສາມາດສົ່ງເອກະສານຕົ້ນສະ
ບັບທີ່ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາສຳລັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນຄືນໄດ້.
ຄົນເຈັບທີ່ຖືວ່າມີສິດໄດ້ຮັບການກຸສົນຕາມສົມມຸດມາກ່ອນກໍ່ຍັງຕ້ອງໄດ້ປະກອບໃບຄຳຮ້ອງນີ້ໃຫ້
ຄົບຖ້ວນ.
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການປະກອບໃບຄຳຮ້ອງຂອງທ່ານໃຫ້ສຳເລັດ ຫຼືມີຄຳຖາມໃດໜຶ່ງ, ກະລຸນາ
ຕິດຕໍ່ຝ່າຍບໍລິການລູກຄ້າ SSM Health ດ້ວຍການຖາມຄຳຖາມໄດ້ທີ່ເບີ (855) 989-6789.
ທາງໄປສະນີ
ທາງແຟັກ
SSM Health: ຝ່າຍບໍລິການທຸລະກິດຄົນເຈັບ
(314) 989-6734
ທາງອີເມວ
ສົ່ງເຖິງ: Financial Assistance (ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນ)
financialaid@ssmhc.com
PO Box 28205
St. Louis, MO 63132

ໃບຄຳຮ້ອງຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນ
ອີລີນອຍ
ມິດຊູຣິ
ມິດຊູຣິ
□ ສູນສຸຂະພາບເຂດກູດ ຊາມາຣິຕັນ
□ ໂຮງໝໍເຊ້ນຟຣານຊິສ ແລະການບໍລິການ□ ສູນສຸຂະພາບ SSM ເຊ້ນຄະແລ
(ເມົ້າ ເວີນອນ)
ສຸຂະພາບ
□ ສູນສຸຂະພາບ SSM ເຊ້ນໂຈເຊັບ
□ ໂຮງໝໍເຊ້ນແມຣີ (ເຊັນທຣັລເລຍ)
□ ໂຮງໝໍເຊ້ນແມຣີ SSM Health - ໂອດະເຣນ□ ສູນສຸຂະພາບ SSM ເຊ້ນໂຈເຊັບ □ ໂຮງໝໍເຊ້ນແມຣີ SSM Health - ເມືອງ ເວັນຊ໌ວິລ
ເຈັບເຟີສັນ
□ ໂຮງໝໍ SSM ເຊ້ນໂຈເຊັບ ຕາເວັນ
□ ສູນການແພດເດັກ SSM ຄາດິນອລ ກະ
ຕົກ
ເລັນນອນ
□ ສູນສຸຂະພາບ SSM ເຊ້ນແມຣີ
□ ສູນສຸຂະພາບ SSM ເດີໂພລ

ໂອກະລາໂຮມາ
ວິດສະຄອນຊິນ
□ ໂຮງໝໍກະດູກ ແລະ ຄໍ່ ເຊ້ນແອນ
□ ໂຮງໝໍເຊ້ນຄະແລ
ໂຕນີ
□ ໂຮງໝໍເຊ້ນແມຣີ (ມາດິ
□ ໂຮງໝໍເຊ້ນແອນໂຕນີ
ສັນ)
□ ໂຮງໝໍເຊ້ນແອນໂຕນີ ຊໍນີ
□ ໂຮງໝໍເຊ້ນແມຣີຈາເນັ
ເລກລະຫັດຜູ້ຄ້ຳປະກັນ:
ສວິລ

____________________________
(ສໍາລັບຫ້ອງການໃຊ້ເທົ່ານັ້ນ)

ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການດຳເນີນການໃບຄຳຮ້ອງຂອງທ່ານບໍ່ໃຫ້ຊັກຊ້າ, ກະລຸນາປະກອບໃສ່ທຸກຫ້ອງທີ່ຖືກຕ້ອງ.

ຂໍ້ມູນຄົນເຈັບ
ຊື່ຄົນເຈັບ:

ວັນເດືອນປີ
ເກີດ

ເບີໂທລະສັບ

ທີ່ຢູ່ຖະໜົນປະຈຸບັນ:

ເລກ
ທີອາພາດເມັ້ນ

ເມືອງ/ລັດ/ລະຫັດໄປສະນີ

ໝາຍເລກປະກັນສັງຄົມ:

ສະຖານະການແຕ່ງງານ

ມີວຽກເຮັດ:
☐ແມ່ນ
ແລ້ວ
☐ບໍ່ແມ່ນ

ນາຍຈ້າງ:

ເລກບັນຊີຄົນເຈັບ

ຂະໜາດຄອບຄົວ:
(ປະກອບ
ພາກຄອບຄົວຢູ່
ລຸ່ມນີ້ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ)

ປີທີ່ເຂົ້າ
ເຮັດວຽກ:

ຢູ່ກັບພໍ່ແມ່/ຜູ້
ອື່ນໆ
☐ແມ່ນແລ້ວ ☐ບໍ່
☐ ເຊົ່າ
ແມ່ນ
☐ ຂອງ
ຖ້າ “ແມ່ນແລ້ວ", ຈະ
ຕົນເອງ
ຕ້ອງສົ່ງໃບຢັ້ງຢືນ
ຜູ້ອຸປະຖຳໄປໃຫ້ກັບ
ຄົນເຈັບປະກອບໂດຍທາງໄປ
ສະນີ
ມີປະກັນ
ທ່ານໄດ້ສະໝັກຂໍ Medicaid
ໄພແລ້ວ:
ບໍ:
☐ແມ່ນ
☐ແມ່ນແລ້ວ ☐ ບໍ່ແມ່ນ
ກະລຸນາປະກອບໜັງສືການກຳ
ແລ້ວ ☐
ນົດໃສ່ນຳ
ບໍ່ແມ່ນ

ຖ້າຫວ່າງງານ, ຊື່ຂອງນາຍຈ້າງຜູ້ສຸດທ້າຍ ແລະ
ວັນທີເຮັດວຽກ:

ຂໍ້ມູນຝ່າຍຮັບຜິດຊອບ (ຖ້າແຕກຕ່າງຈາກຄົນເຈັບ)
ຊື່ຜູ້ຄ້ຳປະກັນ:

ວັນເດືອນປີເກີດ

ເບີໂທລະສັບ

ທີ່ຢູ່ຖະໜົນປະຈຸບັນ:

ເລກທີອາພາດເມັ້ນ

ເມືອງ/ລັດ/ລະຫັດໄປສະນີ

ໝາຍເລກປະກັນສັງຄົມ:

ສະຖານະການແຕ່ງງານ

ຂະໜາດຄອບຄົວ (ປະກອບໃສ່
ພາກຄອບຄົວຢູ່ລຸ່ມນີ້
ໃຫ້ສຳເລັດ):

ມີວຽກເຮັດ:
☐ແມ່ນແລ້ວ
☐ບໍ່ແມ່ນ

ນາຍຈ້າງ:

ເລກບັນຊີຄົນເຈັບ

ປີທີ່ເຂົ້າ
ເຮັດວຽກ:

ຢູ່ກັບພໍ່ແມ່/ຜູ້
ອື່ນໆ
☐ແມ່ນແລ້ວ ☐ ບໍ່
☐ ເຊົ່າ
ແມ່ນ
☐ ຂອງ
ຖ້າ “ແມ່ນແລ້ວ", ຈະ
ຕົນເອງ
ຕ້ອງສົ່ງໃບຢັ້ງຢືນ
ຜູ້ອຸປະຖຳໄປໃຫ້ກັບ
ຄົນເຈັບປະກອບໂດຍທາງໄປ
ສະນີ
ມີປະກັນ
ທ່ານໄດ້ສະໝັກຂໍ Medicaid
ໄພແລ້ວ:
ບໍ:
☐ແມ່ນ
☐ແມ່ນແລ້ວ ☐ບໍ່ແມ່ນ
ແລ້ວ
ກະລຸນາປະກອບໜັງສືການກຳ
ນົດໃສ່ນຳ
☐ບໍ່
ແມ່ນ

ຖ້າຫວ່າງງານ, ຊື່ຂອງນາຍຈ້າງຜູ້ສຸດທ້າຍ ແລະ
ວັນທີເຮັດວຽກ:

ຂໍ້ມູນຄອບຄົວ
ກະລຸນາຄັດຕິດໃບອື່ນແຍກໃສ່ຕ່າງຫາກສຳລັບສະມາຊິກຄອບຄົວທີ່ມີເພີ່ມ, ລວມທັງທຸກເອກະສານທີ່ຕ້ອງການ.

ນາມສະກຸນ

ຊື່

ຄວາມສໍາພັນ

ວັນເດືອນປີ
ເກີດ

ມີວຽກເຮັດ
ແລ້ວບໍ?
(ປະກອບເອກະ
ສານໃສ່)

ເປັນນັກຮຽນ
ທີ່ຮຽນເຕັມ
ເວລາບໍ? (ປະ
ກອບເອກະ
ສານໃສ່)

ລາຍຮັບປະ
ຈຳເດືອນ
(ປະກອບເອ
ກະສານໃສ່)

ເປັນຜູ້ອາ
ໄສຄົນອື່ນ
ບໍ? (ປະ
ກອບເອກະ
ສານໃສ່)

ສະຖານະທາງກົດໝາຍ

ໃບຄຳຮ້ອງຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນ
ອີລີນອຍ
ມິດຊູຣິ
ມິດຊູຣິ
□ ສູນສຸຂະພາບເຂດກູດ ຊາມາຣິຕັນ
□ ໂຮງໝໍເຊ້ນຟຣານຊິສ ແລະການບໍລິການ□ ສູນສຸຂະພາບ SSM ເຊ້ນຄະແລ
(ເມົ້າ ເວີນອນ)
ສຸຂະພາບ
□ ສູນສຸຂະພາບ SSM ເຊ້ນໂຈເຊັບ
□ ໂຮງໝໍເຊ້ນແມຣີ (ເຊັນທຣັລເລຍ)
□ ໂຮງໝໍເຊ້ນແມຣີ SSM Health - ໂອດະເຣນ□ ສູນສຸຂະພາບ SSM ເຊ້ນໂຈເຊັບ □ ໂຮງໝໍເຊ້ນແມຣີ SSM Health - ເມືອງ ເວັນຊ໌ວິລ
ເຈັບເຟີສັນ
□ ໂຮງໝໍ SSM ເຊ້ນໂຈເຊັບ ຕາເວັນ
□ ສູນການແພດເດັກ SSM ຄາດິນອລ ກະ
ຕົກ
ເລັນນອນ
□ ສູນສຸຂະພາບ SSM ເຊ້ນແມຣີ
□ ສູນສຸຂະພາບ SSM ເດີໂພລ

SELF

☐ແມ່ນ
ແລ້ວ
☐ບໍ່
ແມ່ນ
ນາຍຈ້າງ:

☐ແມ່ນ
ແລ້ວ
☐ບໍ່
ແມ່ນ
ນາຍຈ້າງ:

☐ແມ່ນ
ແລ້ວ
☐ບໍ່
ແມ່ນ
ນາຍຈ້າງ:

☐ແມ່ນ
ແລ້ວ
☐ບໍ່
ແມ່ນ
ນາຍຈ້າງ:

☐ແມ່ນ
ແລ້ວ
☐ບໍ່
ແມ່ນ
ນາຍຈ້າງ:

☐ແມ່ນ
ແລ້ວ
☐ບໍ່
ແມ່ນ
ນາຍຈ້າງ:

☐ແມ່ນ
ແລ້ວ
☐ບໍ່
ແມ່ນ
ນາຍຈ້າງ:

ໂອກະລາໂຮມາ
ວິດສະຄອນຊິນ
□ ໂຮງໝໍກະດູກ ແລະ ຄໍ່ ເຊ້ນແອນ
□ ໂຮງໝໍເຊ້ນຄະແລ
ໂຕນີ
□ ໂຮງໝໍເຊ້ນແມຣີ (ມາດິ
□ ໂຮງໝໍເຊ້ນແອນໂຕນີ
ສັນ)
□ ໂຮງໝໍເຊ້ນແອນໂຕນີ ຊໍນີ
□ ໂຮງໝໍເຊ້ນແມຣີຈາເນັ
ເລກລະຫັດຜູ້ຄ້ຳປະກັນ:
ສວິລ

____________________________
(ສໍາລັບຫ້ອງການໃຊ້ເທົ່ານັ້ນ)

☐ແມ່ນ
ແລ້ວ
☐ບໍ່ແມ່ນ
ວິຊ່ານັກ
ສຶກສາບໍ?
☐ແມ່ນ
ແລ້ວ
☐ບໍ່ແມ່ນ
☐ແມ່ນ
ແລ້ວ
☐ບໍ່ແມ່ນ
ວິຊ່ານັກ
ສຶກສາບໍ?
☐ແມ່ນ
ແລ້ວ
☐ບໍ່ແມ່ນ
☐ແມ່ນ
ແລ້ວ
☐ບໍ່ແມ່ນ
ວິຊ່ານັກ
ສຶກສາບໍ?
☐ແມ່ນ
ແລ້ວ
☐ບໍ່ແມ່ນ
☐ແມ່ນ
ແລ້ວ
☐ບໍ່ແມ່ນ
ວິຊ່ານັກ
ສຶກສາບໍ?
☐ແມ່ນ
ແລ້ວ
☐ບໍ່ແມ່ນ
☐ແມ່ນ
ແລ້ວ
☐ບໍ່ແມ່ນ
ວິຊ່ານັກ
ສຶກສາບໍ?
☐ແມ່ນ
ແລ້ວ
☐ບໍ່ແມ່ນ
☐ແມ່ນ
ແລ້ວ
☐ບໍ່ແມ່ນ
ວິຊ່ານັກ
ສຶກສາບໍ?
☐ແມ່ນ
ແລ້ວ
☐ບໍ່ແມ່ນ
☐ແມ່ນ
ແລ້ວ
☐ບໍ່ແມ່ນ
ວິຊ່ານັກ
ສຶກສາບໍ?

☐ພົນລະເມືອງສະ
ຫະລັດ
☐ຜູ້ຢູ່ອາໄສ
ຖືກຕ້ອງຕາມກົດ
ໝາຍ
☐ບໍ່ມີເອກະສານ
ໄວ້

☐ແມ່ນ
ແລ້ວ
☐ບໍ່
ແມ່ນ

☐ພົນລະເມືອງສະ
ຫະລັດ
☐ຜູ້ຢູ່ອາໄສ
ຖືກຕ້ອງຕາມກົດ
ໝາຍ
☐ບໍ່ມີເອກະສານ
ໄວ້

☐ແມ່ນ
ແລ້ວ
☐ບໍ່
ແມ່ນ

☐ພົນລະເມືອງສະ
ຫະລັດ
☐ຜູ້ຢູ່ອາໄສ
ຖືກຕ້ອງຕາມກົດ
ໝາຍ
☐ບໍ່ມີເອກະສານ
ໄວ້

☐ແມ່ນ
ແລ້ວ
☐ບໍ່
ແມ່ນ

☐ພົນລະເມືອງສະ
ຫະລັດ
☐ຜູ້ຢູ່ອາໄສ
ຖືກຕ້ອງຕາມກົດ
ໝາຍ
☐ບໍ່ມີເອກະສານ
ໄວ້

☐ແມ່ນ
ແລ້ວ
☐ບໍ່
ແມ່ນ

☐ພົນລະເມືອງສະ
ຫະລັດ
☐ຜູ້ຢູ່ອາໄສ
ຖືກຕ້ອງຕາມກົດ
ໝາຍ
☐ບໍ່ມີເອກະສານ
ໄວ້

☐ແມ່ນ
ແລ້ວ
☐ບໍ່
ແມ່ນ

☐ພົນລະເມືອງສະ
ຫະລັດ
☐ຜູ້ຢູ່ອາໄສ
ຖືກຕ້ອງຕາມກົດ
ໝາຍ
☐ບໍ່ມີເອກະສານ
ໄວ້

☐ແມ່ນ
ແລ້ວ
☐ບໍ່
ແມ່ນ

☐ພົນລະເມືອງສະ
ຫະລັດ
☐ຜູ້ຢູ່ອາໄສ
ຖືກຕ້ອງຕາມກົດ
ໝາຍ
☐ບໍ່ມີເອກະສານ
ໄວ້

ໃບຄຳຮ້ອງຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນ
ອີລີນອຍ
ມິດຊູຣິ
ມິດຊູຣິ
□ ສູນສຸຂະພາບເຂດກູດ ຊາມາຣິຕັນ
□ ໂຮງໝໍເຊ້ນຟຣານຊິສ ແລະການບໍລິການ□ ສູນສຸຂະພາບ SSM ເຊ້ນຄະແລ
(ເມົ້າ ເວີນອນ)
ສຸຂະພາບ
□ ສູນສຸຂະພາບ SSM ເຊ້ນໂຈເຊັບ
□ ໂຮງໝໍເຊ້ນແມຣີ (ເຊັນທຣັລເລຍ)
□ ໂຮງໝໍເຊ້ນແມຣີ SSM Health - ໂອດະເຣນ□ ສູນສຸຂະພາບ SSM ເຊ້ນໂຈເຊັບ □ ໂຮງໝໍເຊ້ນແມຣີ SSM Health - ເມືອງ ເວັນຊ໌ວິລ
ເຈັບເຟີສັນ
□ ໂຮງໝໍ SSM ເຊ້ນໂຈເຊັບ ຕາເວັນ
□ ສູນການແພດເດັກ SSM ຄາດິນອລ ກະ
ຕົກ
ເລັນນອນ
□ ສູນສຸຂະພາບ SSM ເຊ້ນແມຣີ
□ ສູນສຸຂະພາບ SSM ເດີໂພລ

ໂອກະລາໂຮມາ
ວິດສະຄອນຊິນ
□ ໂຮງໝໍກະດູກ ແລະ ຄໍ່ ເຊ້ນແອນ
□ ໂຮງໝໍເຊ້ນຄະແລ
ໂຕນີ
□ ໂຮງໝໍເຊ້ນແມຣີ (ມາດິ
□ ໂຮງໝໍເຊ້ນແອນໂຕນີ
ສັນ)
□ ໂຮງໝໍເຊ້ນແອນໂຕນີ ຊໍນີ
□ ໂຮງໝໍເຊ້ນແມຣີຈາເນັ
ເລກລະຫັດຜູ້ຄ້ຳປະກັນ:
ສວິລ

____________________________
(ສໍາລັບຫ້ອງການໃຊ້ເທົ່ານັ້ນ)

☐ແມ່ນ
ແລ້ວ
☐ບໍ່ແມ່ນ
ກະລຸນາປະກອບຫຼັກຖານລາຍຮັບລວມສຳລັບສິ່ງຕໍ່ໄປນີ້ (ບໍ່ຈຳກັດແຕ່ຕໍ່ໄປນີ້ ລວມມີທັງ) ຄື: ຄ່າຈ້າງ, ປະກັນສັງຄົມ (ໜັງສືໃຫ້ລາງວັນ), ເງິນບຳ
ເນັດ, ເງິນຊົດເຊີຍການຫວ່າງງານ/ຂອງຜູ້ເຮັດວຽກ, ເງິນລ້ຽງເມຍທີ່ຮ້າງໄປ/ເງິນລ້ຽງດູເດັກນ້ອຍ, ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງລັດຖະບານ, ການຈ່າຍໃຫ້ຄວາມພິ
ການ, ຜົນປະໂຫຍດຈາກການປະທ້ວງ, ທຶນການສຶກສາ/ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ, ເງິນປັນຜົນ/ກຳໄລ, ລາຍຮັບຈາກການໃຫ້ເຊົ່າ, ເງິນສົດສຳລັບການບໍລິການ, ອື່ນໆ. ນັກຮຽນ
ຕ່າງປະເທດຈະຕ້ອງໄດ້ສົ່ງວິຊ່ານັກສຶກສາ ແລະຕາຕະລາງເວລາຮຽນປະຈຸບັນນຳ. ບັນຊີສຳຮອງທະນາຄານບໍ່ແມ່ນໃບຢັ້ງຢືນ/ຫຼັກຖານຂອງລາຍຮັບ.
ກະລຸນາຈື່ໄວ້ວ່າ: ຂຶ້ນກັບສະພາບໃບຄຳຮ້ອງຂອງທ່ານ, ພວກເຮົາອາດຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາເອກະສານເພີ່ມເຕີມອີກ (ບໍ່ຈຳກັດແຕ່ຕໍ່ໄປນີ້, ເຊັ່ນ: ໃບບິນຂອງ
ຄອບຄົວ, ໃບບິນທາງການແພດ, ການແຈ້ງໃບຢັ້ງຢືນລາຍຮັບ/ຜູ້ອຸປະຖຳ, ບົດລາຍງານສິນເຊື່ອ, ແລະຫຼັກຖານອື່ນໆ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຄວາມຈຳເປັນທາງດ້ານ
ການເງິນ).

ຊັບສິນຂອງຄອບຄົວ
ຊື່ສະມາຊິກຄອບ
ຄົວ

ບັນຊີກະແສ
ລາຍວັນ
ຊື່ທະນາຄານ

ຊື່ສະມາຊິກຄອບ
ຄົວ

ບັນຊີຝາກປະຢັດ
ເພື່ອສຸຂະພາບ/
ໃຊ້ຈ່າຍທົ່ວໄປ
(ມູນຄ່າ)

ເລກບັນຊີ ແລະ
ຍອດເຫຼືອ

ພາຫະນະ (ປີ/ຜະ
ລິດ/ລຸ້ນ)

ບັນຊີຝາກປະຢັດ
ຊື່ທະນາຄານ

ພາຫະນະ
ມູນຄ່າ

ເລກບັນຊີ ແລະ
ຍອດເຫຼືອ

ອະສັງຫາລິມມະຊັບ
(ທີ່ຢູ່ອາໄສຕົ້ນ
ຕໍ, ການເຊົ່າ,
ອື່ນໆ.)

ອື່ນໆ (IRA,
CD, ອື່ນໆ.)

ຍອດເຫຼືອ

ອະສັງຫາລິ
ມະຊັບ
ມູນຄ່າ

ອື່ນໆ/ມູນຄ່າ

ຄັດຕິດໃບອື່ນແຍກໃສ່ຕ່າງຫາກສຳລັບຂໍ້ມູນຊັບສິນທີ່ມີເພີ່ມເຕີມ, ລວມເອົາທຸກເອກະສານທີ່ຕ້ອງການ.

ໜີ້ສິນຂອງຄອບຄົວ
ລາຍຈ່າຍ
ທີ່ຢູ່ອາໄສ
ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ
ອາຫານ
ການເດີນທາງໄປມາ
ການດູແລເດັກ
ເງິນກູ້
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງການແພດ

ປະຈໍາເດືອນ

ຍອດເຫຼືອຄົບກໍານົດ

ໃບຄຳຮ້ອງຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນ
ອີລີນອຍ
ມິດຊູຣິ
ມິດຊູຣິ
□ ສູນສຸຂະພາບເຂດກູດ ຊາມາຣິຕັນ
□ ໂຮງໝໍເຊ້ນຟຣານຊິສ ແລະການບໍລິການ□ ສູນສຸຂະພາບ SSM ເຊ້ນຄະແລ
(ເມົ້າ ເວີນອນ)
ສຸຂະພາບ
□ ສູນສຸຂະພາບ SSM ເຊ້ນໂຈເຊັບ
□ ໂຮງໝໍເຊ້ນແມຣີ (ເຊັນທຣັລເລຍ)
□ ໂຮງໝໍເຊ້ນແມຣີ SSM Health - ໂອດະເຣນ□ ສູນສຸຂະພາບ SSM ເຊ້ນໂຈເຊັບ □ ໂຮງໝໍເຊ້ນແມຣີ SSM Health - ເມືອງ ເວັນຊ໌ວິລ
ເຈັບເຟີສັນ
□ ໂຮງໝໍ SSM ເຊ້ນໂຈເຊັບ ຕາເວັນ
□ ສູນການແພດເດັກ SSM ຄາດິນອລ ກະ
ຕົກ
ເລັນນອນ
□ ສູນສຸຂະພາບ SSM ເຊ້ນແມຣີ
□ ສູນສຸຂະພາບ SSM ເດີໂພລ

ໂອກະລາໂຮມາ
ວິດສະຄອນຊິນ
□ ໂຮງໝໍກະດູກ ແລະ ຄໍ່ ເຊ້ນແອນ
□ ໂຮງໝໍເຊ້ນຄະແລ
ໂຕນີ
□ ໂຮງໝໍເຊ້ນແມຣີ (ມາດິ
□ ໂຮງໝໍເຊ້ນແອນໂຕນີ
ສັນ)
□ ໂຮງໝໍເຊ້ນແອນໂຕນີ ຊໍນີ
□ ໂຮງໝໍເຊ້ນແມຣີຈາເນັ
ເລກລະຫັດຜູ້ຄ້ຳປະກັນ:
ສວິລ

____________________________
(ສໍາລັບຫ້ອງການໃຊ້ເທົ່ານັ້ນ)

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆ (ລາຍການ)
ອື່ນໆ:

ຄັດຕິດໃບອື່ນແຍກໃສ່ຕ່າງຫາກສຳລັບຂໍ້ມູນໜີ້ສິນທີ່ມີເພີ່ມເຕີມ. **ຄົນເຈັບທີ່ໄດ້ຮັບການດູແລຢູ່ໃນໂຮງໝໍລັດອີລີ
ນອຍເທົ່ານັ້ນ: ຖ້າຄົນເຈັບບັນລຸໄດ້ຕາມມາດຖານການມີສິດໄດ້ຮັບສົມມຸດມາກ່ອນທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ຢູ່ໃນ 77 ILAC 4500.40 ຫຼື
ອີກຢ່າງໜຶ່ງມີສິດໄດ້ຮັບຕາມສົມມຸດມາກ່ອນເນື່ອງມາຈາກລາຍຮັບຂອງຄອບຄົວ, ຄົນເຈັບບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງປະກອບໃບຄຳຮ້ອງພາກນີ້**
ຂໍ້ຕົກລົງຂອງຄົນເຈັບ
ຂ້ອຍຢັ້ງຢືນວ່າ ຂໍ້ມູນຂໍ້ມູນຢູ່ໃນໃບຄຳຮ້ອງນີ້ເປັນຈິງ ແລະຖືກຕ້ອງ, ຕາມຄວາມຮູ້ດີທີ່ສຸດຂອງຂ້ອຍ. ຂ້ອຍຈະນຳໃຊ້ການ
ຊ່ວຍເຫຼືອຂອງລັດ, ລັດຖະບານກາງ ຫຼືທ້ອງຖິ່ນ ເຊິ່ງຂ້ອຍອາດຈະມີສິດໄດ້ຮັບ ເພື່ອຊ່ວຍຈ່າຍຄ່າໃບບິນໂຮງໝໍນີ້. ຂ້ອຍເຂົ້າໃຈ
ວ່າ ຂໍ້ມູນທີ່ໃຫ້ໄປນັ້ນ ທາງໂຮງໝໍອາດຈະມີການກວດສອບຄືນ, ແລະໃຫ້ສິດກັບທາງໂຮງໝໍຕິດຕໍ່ກັບບຸກຄົນທີສາມ ເພື່ອກວດສອບ
ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນທີ່ໃຫ້ໄວ້ຢູ່ໃນໃບຄຳຮ້ອງນີ້. ຂ້ອຍເຂົ້າໃຈວ່າ ຖ້າຂ້ອຍໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ເປັນຈິງໂດຍເຈດຕະນາຢູ່
ໃນໃບຄຳຮ້ອງນີ້, ຂ້ອຍຈະບໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນ, ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນໃດໜຶ່ງທີ່ໃຫ້ກັບ
ຂ້ອຍນັ້ນອາດຈະຖືກປີ້ນ, ແລະຂ້ອຍຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການຊຳລະຄ່າໃບບິນໂຮງໝໍ.

__________________________________________________________
ລາຍເຊັນຄົນເຈັບ
ວັນທີ

__________________________________________________________
ລາຍເຊັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ຫຼືຄູ່ສົມລົດ
ວັນທີ

ສັງລວມການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນ
SSM Health ມຸ້ງໝັ້ນທີ່ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນແກ່ບຸກຄົນ
ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີປະກັນໄພ, ມີປະກັນໄພໍ່ພຽງພໍ, ບໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບໂຄງການລັດ
ຖະບານ, ຫຼືບໍ່ສາມາດຈ່າຍຄ່າດູແລທີ່ຈຳເປັນທາງການແພດໄດ້. SSM Health ຈະ
ໃຫ້ການດູແລສະພາບທາງການແພດສຸກເສີນແກ່ບຸກຄົນຕ່າງໆ ໂດຍບໍ່ຄຳນຶງ
ເຖິງຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະຈ່າຍໄດ້ຫຼືບໍ່.
ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນມີໃຫ້ຕາມມາດຕາສ່ວນການປ່ຽນແປງ. ຄວາມຈຳເປັນ
ທາງດ້ານການເງິນຂອງຜູ້ຮ້ອງຂໍແຕ່ລະຄົນແມ່ນອີງຕາມລະດັບຄວາມທຸກຍາກ
ຂອງລັດຖະບານກາງ, ເຊິ່ງລວມເຖິງລາຍຮັບ ແລະຈຳນວນຄົນໃນຄອບຄົວ. ຄວາມຈຳເປັນ
ທາງດ້ານການເງິນບໍ່ພິຈາລະນາເຖິງອາຍຸ, ເພດ, ເຊື້ອຊາດ, ສະຖານະທາງສັງຄົມ
ຫຼືການເຂົ້າເມືອງ, ລົດສະນິຍົມທາງເພດ ຫຼືການນັບຖືສາສະໜາ. SSM Health
ຈຳກັດຈຳນວນເງິນທີ່ເກັບສຳລັບກໍລະນີສຸກເສີນ ແລະການດູແລທີ່ຈຳເປັນທາງ
ການແພດທີ່ຈັດໃຫ້ກັບຄົນເຈັບ ຜູ້ທີ່ມີສິດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານ
ການເງິນພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍນີ້ ບໍ່ຫຼາຍໄປກ່ວາການເກັບຄ່າລວມສຳລັບການດູແລ
ຄູນໃຫ້ເປີເຊັນຂອງ AGB
ເພື່ອຮ້ອງຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນ, ທ່ານຕ້ອງປະກອບໃບຄຳຮ້ອງຂໍ
ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນ. ໂທຫາເບີ (855) 989-6789 ຫຼືເຂົ້າເບິ່ງທີ່
ssmhealth.com/financialaid ເພື່ອເອົາໃບຄຳຮ້ອງຟຣີ. ຕ້ອງມີເອກະສານຕໍ່ໄປນີ້
ປະກອບເຂົ້າກັບໃບຄຳຮ້ອງຂອງທ່ານຄື:
• ບັນຊີສຳຮອງເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ ແລະຝາກປະຢັດ (ສາມເດືອນສຸດທ້າຍ)
• ໃບຢັ້ງຢືນລາຍຮັບ (ສອງເດືອນສຸດທ້າຍ)
• ໃບແຈ້ງເສຍອາກອນລັດຖະບານກາງ ຫຼືໜັງສືບໍ່ໄດ້ຍື່ນຂອງປີຜ່ານມາ
ຄົນເຈັບທີ່ບໍ່ມີປະກັນໄພຈະໄດ້ຮັບສ່ວນຫຼຸດໃນໃບບິນຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍ
ອັດຕະໂນມັດ. ອັນນີ້ຈະຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນໃບຮຽກເກັບເງິນຂອງທ່ານ. ມັນບໍ່
ເຮັດໃຫ້ທ່ານໝົດສິດສຳລັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນ. ສຳລັບຄົນເຈັບ
ທີ່ບໍ່ມີປະກັນໄພ, ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນຫຼັງຈາກການຫຼຸດລາ
ຄາແລ້ວ.

ທາງໄປສະນີ
SSM Health: ຝ່າຍບໍລິການທຸລະກິດຄົນເຈັບ
ສົ່ງເຖິງ: ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນ
PO Box 28205
St. Louis, MO 63132

ຄົນເຈັບທີ່ບໍ່ມີຄວາມຄຸ້ມຄອງປະກັນໄພພຽງພໍກໍ່ອາດຈະມີສິດໄດ້ຮັບ
ການຊ່ວຍເຫຼືອ.
ທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການເງິນຂອງພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍກຳນົດການມີສິດໄດ້ຮັບ
ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນຂອງທ່ານໄດ້. ຖ້າສາມາດບອກໄດ້, ເຂົາເຈົ້າສາ
ມາດຊ່ວຍທ່ານສະໝັກຂໍ Medicaid ຫຼືກຳນົດແຜນການຊຳລະໄດ້.
ມີການຄາດຫວັງໃຫ້ຄົນເຈັບຮ່ວມມືກັບຂະບວນການຮ້ອງຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອທາງ
ດ້ານການເງິນຂອງ SSM Health. ການມີສິດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການ
ເງິນອາດຈະຖືກຈຳກັດໃຫ້ແຕ່ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນເຂດບໍລິການຕົ້ນຕໍຂອງທີ່
ຕັ້ງການດູແລຂອງ SSM Health ເທົ່ານັ້ນ. ໃນກໍລະນີເມື່ອເຫັນວ່າຄົນເຈັບ
ມີສິດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນ, ແຕ່ບໍ່ມີຫຼັກຖານມາສະ
ແດງ, SSM Health ສາມາດໃຊ້ອົງການທາງນອກກຳນົດການມີສິດໄດ້ຮັບ.
ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນ, ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການຮຽກ
ເກັບເງິນ ແລະການເກັບຄ່າບໍລິການ, ໃບສັງລວມພາສາທົ່ວໄປ, ແລະໃບຄຳຮ້ອງຂໍ
ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນສະບັບທີ່ເປັນເປັນພາສາຕ່າງໆຕໍ່ໄປນີ້
ແມ່ນມີໃຫ້ຢູ່ທີ່ ssmhealth.com/financialaid: ພາສາສະເປນ, ເຢຍລະມັນ, ຈີນ,
ຫວຽດນາມ, ຝຣັ່ງ, ເຊີໂບ-ໂຄຣເອເຊຍ, ເກົາຫຼີ, ຣັດເຊຍ, ຕາກາລັອກ, ອາຣັບ, ມົ້ງ,
ລາວ
ສຳເນົານະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການຮຽກເກັບເງິນ ແລະການເກັບຄ່າບໍລິການຂອງພວກ
ເຮົາ, ເຊິ່ງອະທິບາຍເຖິງການດຳເນີນການທີ່ SSM Health ທີ່ອາດຈະເຮັດໃນກໍລະ
ນີຂອງການບໍ່ຊຳລະ ແມ່ນມີໃຫ້ຟຣີຕາມການຂໍ.
SSM Health ອາດຈະທວນຄືນມາດຖານກຳນົດການມີສິດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງ
ດ້ານການເງິນຄືນໃນເວລາໃດກໍ່ໄດ້.
ສົ່ງໃບສະໝັກ ແລະທຸກເອກະສານທີ່ຂໍໂດຍທາງໄປສະນີ, ອີເມວ, ແຟັກ, ຫຼືດ້ວຍ
ຕົນເອງໄດ້. ໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າ SSM Health ເຂົ້າໃຈຄວາມລະອຽດອ່ອນຂອງຂໍ້ມູນ
ສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ແລະເຮັດວຽກຢ່າງໜັກ ເພື່ອປົກປ້ອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ
ຂອງທ່ານ.

ທາງແຟັກ
(314) 989-6734

ທາງອີເມວ
financialaid@ssmhc.com

ໃບຄຳຮ້ອງຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນ
ອີລີນອຍ
ມິດຊູຣິ
ມິດຊູຣິ
□ ສູນສຸຂະພາບເຂດກູດ ຊາມາຣິຕັນ
□ ໂຮງໝໍເຊ້ນຟຣານຊິສ ແລະການບໍລິການ□ ສູນສຸຂະພາບ SSM ເຊ້ນຄະແລ
(ເມົ້າ ເວີນອນ)
ສຸຂະພາບ
□ ສູນສຸຂະພາບ SSM ເຊ້ນໂຈເຊັບ
□ ໂຮງໝໍເຊ້ນແມຣີ (ເຊັນທຣັລເລຍ)
□ ໂຮງໝໍເຊ້ນແມຣີ SSM Health - ໂອດະເຣນ□ ສູນສຸຂະພາບ SSM ເຊ້ນໂຈເຊັບ □ ໂຮງໝໍເຊ້ນແມຣີ SSM Health - ເມືອງ ເວັນຊ໌ວິລ
ເຈັບເຟີສັນ
□ ໂຮງໝໍ SSM ເຊ້ນໂຈເຊັບ ຕາເວັນ
□ ສູນການແພດເດັກ SSM ຄາດິນອລ ກະ
ຕົກ
ເລັນນອນ
□ ສູນສຸຂະພາບ SSM ເຊ້ນແມຣີ
□ ສູນສຸຂະພາບ SSM ເດີໂພລ

ໂອກະລາໂຮມາ
ວິດສະຄອນຊິນ
□ ໂຮງໝໍກະດູກ ແລະ ຄໍ່ ເຊ້ນແອນ
□ ໂຮງໝໍເຊ້ນຄະແລ
ໂຕນີ
□ ໂຮງໝໍເຊ້ນແມຣີ (ມາດິ
□ ໂຮງໝໍເຊ້ນແອນໂຕນີ
ສັນ)
□ ໂຮງໝໍເຊ້ນແອນໂຕນີ ຊໍນີ
□ ໂຮງໝໍເຊ້ນແມຣີຈາເນັ
ເລກລະຫັດຜູ້ຄ້ຳປະກັນ:
ສວິລ

____________________________
(ສໍາລັບຫ້ອງການໃຊ້ເທົ່ານັ້ນ)

ດ້ວຍຕົວເອງ
ກະລຸນາໄປພົບທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນຢູ່ທີ່ບ່ອນໃຫ້ບໍລິການ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ຮັບການດູແລ. ທີ່ຢູ່ແມ່ນມີຢູ່ລຸ່ມນີ້.

ວິດສະຄອນຊິນ

ໂຮງໝໍເຊ້ນຄະແລ
707 14th St.
Baraboo, WI 53913
ໂຮງໝໍເຊ້ນແມຣີ
700 S. Park St.
Madison, WI 53715
ໂຮງໝໍເຊ້ນແມຣີຈາເນັສວິລ
3400 E. Racine St.
Janesville, WI 53546

ອີລີນອຍ

ໂຮງໝໍເຊ້ນແມຣີ - ເຊັນທຣັລ
ເລຍ
400 N. Pleasant Ave
Centralia, IL 62801
ສູນການແພດເຂດກູດ ຊາມາຣິຕັນ
- ເມົ້າເວີນອນ
1 Good Samaritan Way
Mount Vernon, IL 62864

ມິດຊູຣິ

ສູນການແພດເດັກ SSM ຄາດິນອລ
ກະເລັນນອນ
145 S. Grand Blvd.
St. Louis, MO 63104
ສູນສຸຂະພາບ SSM ເດີໂພລ
12303 DePaul Dr.
St. Louis, MO 63044
ສູນສຸຂະພາບ SSM ເຊ້ນໂຈເຊັບ
300 First Capitol Drive
St. Charles, MO 63301

ສູນສຸຂະພາບ SSM ເຊ້ນໂຈເຊັບ - ເວັນ
ຊ໌ວິລ

500 Medical Drive
Wentzville, MO 63385
ໂຮງໝໍ SSM ເຊ້ນໂຈເຊັບ ຕາເວັນ
ຕົກ
100 Medical Plaza
Lake Saint Louis, MO 63367

ມິດຊູຣິ

ສູນສຸຂະພາບ SSM ເຊ້ນແມຣີ
6420 Clayton Rd.
Richmond Heights, MO 63117
ສູນສຸຂະພາບ SSM ເຊ້ນຄະແລ
1015 Bowles Ave.
Fenton, MO 63026
ໂຮງໝໍເຊ້ນແມຣີ SSM Health ເມືອງເຈັບເຟີສັນ
2505 Mission Dr.
Jefferson City, MO 65109
ໂຮງໝໍເຊ້ນແມຣີ SSM Health - ໂອ
ດະເຣນ
620 E. Monroe
Mexico, MO 65265
ໂຮງໝໍເຊ້ນຟຣານຊິສ ແລະການບໍລິ
ການສຸຂະພາບ

2016 South Main Street
Maryville, MO 64468

ໂອກະລາໂຮມາ

ໂຮງໝໍກະດູກ ແລະ ຄໍ່ ເຊ້ນແອນ
ໂຕນີ
1111 N. Dewey Ave.
Oklahoma City, OK 73103
ໂຮງໝໍເຊ້ນແອນໂຕນີ
1000 N. Lee
Oklahoma City, OK 73102
ໂຮງໝໍເຊ້ນແອນໂຕນີ ຊໍນີ
1102 W. Macarthur St.
Shawnee, OK 74804

