ទរមង់ែបបបទព័តមា៌ នហិរញញវតថុ / ពាកយេសនសើ ជុំ នំ យួ ហិរញញវតថុ
សរមាប់ជំនយួ កនុងការបំេពញទរមង់ែបបបទេនះ ឬរបសិនេបើអកន មានសំណួរ សូមទូរស័ពេទ ទៅេលខ 713.338.5502 ឬ 800.526.2121 -- ចុចេលខ 5
េឈាម ះអនកជំងឺ៖

េលខទូរស័ពទ៖

អាសយដាឋនផលូវរបស់អនកជំងឺ៖

ទីរកុង រដឋ េលខកូដហសុីប៖

េលខគណនី៖

កាលបរិេចឆទផដល់េសវា៖

េសចកដីែណនាំ៖

រតូវែតេឆលើយសំណួរទាំងអស់។ របសិនេបើសំណួរមិនពាក់ព័នធេទ ចូរសរេសរ N/A េនៅេលើបនាទត់។
ភាជប់របូ ថតភសតតាុ ងអតតសញាញ ណ មួយ ែដលមានរូបភាព (ឧទាហរណ៍៖ ប័ណណេបើកបរែដលេចញេដាយរដឋ ឬលិខតិ ឆលងែដរែដលមានរូបភាព ។ល។) *
ភាជប់រូបថតៃនលិខិតរបកាសពនធចណ
ំ ូ លថមីបផំ ុត ឬ ភាជប់រូបថតៃនភសតតាុ ងចំណូល មួយ
* របសិនេបើមិនមានលិខិតបញាជ ក់អតតសញាញ ណែដលមានរូបថតេទ ឯកសារ
កនុងចំេណាមភសតតាុ ងចំណូលដូចខាងេរកាម៖

េផសងេទៀតែដលបងាហញអតតសញាញ ណក៏អាចេរបើបានែដរ។
សូមទាក់ទងេទៅេលខខាងេលើ េដើមបីទទួលបានជំនួយ។

ចុងសនលឹកមូលទានបរតេបៀរតសរ៍ចំនួន 2 ចុងេរកាយ

មូលបបទានបរត ឬលិខិតទទួលបានសនតិសុខសងគម

ចុងសនលឹកបញាជ ក់អតថរបេយាជន៍សរមាប់អនកគាមនការងារេធវើ

លិខិតពីនិេយាជកែដលបញាជ ក់អំពីេឈាម ះ មុខរបរ របាក់េមា៉ង
ចំនួនេមា៉ងែដលបានេធវើការរបស់និេយាជិត

*** វាមិនរតូវបានចាត់ទុកថាជាពាកយេសនសើ េុំ ពញេលញេដាយគាមនឯកសារបញាជ ក់េនាះេទ។ ***
និវាសនជនអចិៃរនតយ៍េនៅតិចសាស

សាថ នភាព៖
សាថ នភាពរគួសារ (ធីកមួយ)៖

និវាសនជនរសបចបាប់

ទិដឋការអេនាតររបេវសន៍

េរៀបការេហើយ

េនៅលីវ

ែលងលះ

េមមា៉យ/េពាះមា៉យ

េផសងេទៀត

ទិដឋការមិនែមនអេនាតររបេវសន៍

កុមារែដលមានអាយុេរកាម 18 ឆានំ និងអនកេនៅកនុងបនទុកេផសងេទៀតេនៅកនុងរគួសារ (បនតេនៅេលើទំព័រមួយេទៀត េបើចាំបាច់)
េឈាម ះេពញ

ៃថងែខឆានំកំេណើត

កូន

ទំនាក់ទំនងរបស់អនកេនៅកនុងបនទុក (ធីកមួយ)
កូនចុង
អាណាពយាបាល មនុសសធំ/មនុសសចាស់

មិនជាប់សាច់ឈាម

េសចកដីសេងខបអំពីការងារ
អនកជំងឺ

សហព័នធ

និេយាជក

និេយាជក

មុខរបរ

មុខរបរ

សាថ នភាពការងារ (ធីកមួយ)

សាថ នភាពការងារ (ធីកមួយ)

េពញេមា៉ង

េរកៅេមា៉ង

េមផទះ

មិនអាចរតឡប់េទៅេធវើការវិញបាន

គាមនការងារេធវើ

ចំណូលរគួសារកនុងមួយែខ

េពញេមា៉ង

េរកៅេមា៉ង

គាមនការងារេធវើ

េមផទះ

មិនអាចរតឡប់េទៅេធវើការវិញបាន
(មិនអាចអនុវតតបានចំេពាះ FAA)

ចំណាយរគួសារកនុងមួយែខ

អនកជំងឺ

$

/ែខ

សាថ នភាពផទះ៖

ជាកមមសិទធិ/ជាបំណុល

សហព័នធ

$

/ែខ

ការទូទាត់ៃថលផទះ

$

ជួល
/ែខ

របាក់ឧបតថមភេរកាយការលះែលង

$

/ែខ

ៃថលទឹកេភលើង

$

/ែខ

ភាពគាមនការងារេធវើ

$

/ែខ

រថយនត # 1

$

/ែខ

ការចិញចឹមេកមង

$

/ែខ

រថយនត # 2

$

/ែខ

អតថរបេយាជន៍សរមាប់អនកេនៅរស់រាន

$

/ែខ

សាំង

$

/ែខ

សំណងការងារ

$

/ែខ

ធានារា៉ប់រង

$

/ែខ

មូលនិធិកនុងភារៈរគប់រគង

$

/ែខ

ទូរទសសន៍ / ែខសកាប / ទូរស័ពទ

$

/ែខ

េផសងេទៀត

$

/ែខ

អាហារ

$

/ែខ

/ែខ

ចំណាយសរុប

ចំណូលសរុប

$

/ែខ

$

គណនីធនាគារ/រទពយសកមមេផសងេទៀត (រតូវែតេឆលើយទាំង 3 សំណួរ)៖

(មិនអាចអនុវតតបានចំេពាះ FAA)

គណនីមូលបបទានបរត? (គូសរងវង់មួយ)

បាទ/ចាស

េទ

សមតុលយបចចុបបនន

$

គណនីសនសំ? (គូសរងវង់មួយ)

បាទ/ចាស

េទ

សមតុលយបចចុបបនន

$

រទពយបែនថម? (គូសរងវង់មួយ)

បាទ/ចាស
េទ
របសិនេបើេឆលើយបាទ/ចាស
ចូរេរៀបរាប់េ◌ើ

តៃមលបចចុបបនន

$

េមើលែផនកខាងខនង
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េមើលែផនកខាងខនង

ទំព័រទី 2 ៃន 3

ទរមង់ែបបបទព័តមា៌ នហិរញញវតថុ / ពាកយេសនសើ ជុំ នំ យួ ហិរញញវតថុ
េឈាម ះអនកជំងឺ៖

• ខញុំអះអាងេរកាមការដាក់េទាសពីបទផដល់សកខីកមមែកលងកាលយថា ចេមលើយែដលខញុំបានផដល់ឱយគឺពិត និងរតឹមរតូវបំផុតតាមអវីែដលខញុំដឹង។
• ព័ត៌មានែដលខញុំបានផដល់ឱយឆលុះបញាច ំងពីចំណូល និងចំណាយកនុងរគួសារ។
• ព័ត៌មានេនះក៏ដូចជារបាយការណ៍អំពីឥណទាន និងព័ត៌មានែដលមានជាសាធារណៈេផសងេទៀតអាចេរបើេដាយ Memorial Hermann េដើមបីបេងកើតែផនការទូទាត់របាក់ និង/ឬេដើមបីចាប់េផដើម
ការដាក់ពាកយេសនើសុំសរមាប់ជំនួយហិរញញវតថុ និង/ឬេដើមបីកំណត់ការមានសិទធិទទួលបានកមមវិធី ការរា៉ប់រង ឬជំនួយេផសងៗ។

• ខញុំផដល់ការយល់រពមរបស់ខឱញុំ យ Memorial Hermann ទទួលបានព័ត៌មានពីរបភពណាមួយ េដើមបីេផទៀងផាទត់េសចកដីបញាជ ក់ែដលខញុំបានេធវើេឡើង។
• អនកនឹងទទួលបានទំនាក់ទំនងជាលាយលកខណ៍អកសរពី Memorial Hermann របសិនេបើព័ត៌មានែដលបានផដល់ឱយមិនេពញេលញ ឬមិនរគប់រគាន់ េដើមបីកំណត់ភាពមានសិទធិទទួលបាន
ជំនួយហិរញញវតថុរបស់អនក ឬរបសិនេបើអនកមិនបំេពញតាមលកខខណឌ ទទួលបានេទ។ អនកក៏នឹងទទួលបានការជូនដំណឹងជាលាយលកខណ៍អកសរផងែដរ របសិនេបើអនកមានសិទធិទទួលបានជំនួយហិរញញវតថុ។

• អនកជំងឺែដលដាក់ពាកយេសនើសុំជំនួយហិរញញវតថុអាចមានសិទធិទទួលបានមូលនិធិពីកមមវិធីតាមមូលដាឋន រដឋ ឬសហព័នធ។ មានការរំពឹងថា អនកជំងឺដាក់ពាកយេសនើសុំកមមវិធីែបបេនះ មុននឹងកំណត់ភាពមានសិទធិទទួលបាន
ជំនួយហិរញញវតថុ។ Memorial Hermann នឹងផដល់ជំនួយដល់បុគគលកនុងការដាក់ពាកយេសនើសុំកមមវិធីែបបេនះ។ ការមិនបានដាក់ពាកយេសនើសំកុ មមវិធីែបបេនះអាចប៉ះពាល់ដល់ការពិចារណា
េលើការទទួលយកពាកយេសនើសុំជំនួយហិរញញវតថុរបស់អនកជំងឺ។

• ខញុំអះអាងការពិតថា ខញុំបានដាក់ពាកយេសនើសុំធានារា៉ប់រងែដលអាចមានទាំងអស់រួមមាន Medicaid, Crime Victims, Health Exchange Insurance និង
ធានារា៉ប់រងតាមមូលដាឋន រដឋ ឬសហព័នធទាំងឡាយេផសងេទៀតេហើយ។

• ខញុំយល់េហើយថា របសិនេបើខញុំមិនមានលកខណៈសមបតតិរគប់រគាន់េដើមបីទទួលបានជំនួយហិរញញវតថុេទ ខញុំនឹងទទួលខុសរតូវចំេពាះបនទុកចំណាយេលើៃថលែថទាំទាំងឡាយ។
កាលបរិេចឆទ

ហតថេលខាអនកជំង/ឺ អនកធានា
បនាទប់ពីបំេពញពាកយេសនើសុំេនះរួចេហើយ សូមេផញើតាមៃរបសណីយ៍ ទូរសារ ឬអុីែមលេដាយភាជប់មកជាមួយឯកសារសមាអងទាំងអស់មកកាន់៖
Patient Business Services
909 Frostwood Dr., Suite 3:100
Houston, Texas 77024
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ទូរសារ៖713-338-4261
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