FỌỌMÙ ÀLÀYÉ OWÓ / ÌWÉ ÌBÈRÈ ÌRÀNLỌWỌ OWÓ
Fún ìrànlọ́wọ́ láti parí fọ́ọ̀mù yìí tàbí tí o bá ní ìbéèrè, jọ̀ wọ́ pe 713.338.5502 tàbí 800.526.2121 -- Tẹ 5
Fóònù:

Orúkọ Aláìsàn:
Àdírẹ́sì Òpópónà Aláìsàn:

Ìlú, Ìpínlẹ̀ , Kóòdù Ìfìwéránṣẹ́:

(Àwọn) Nọ́mbà Àkọọ́lẹ̀ :

(Àwọn) Isẹ́:
Gbogbo ìbéèrè ni o gbọ́dọ̀ dáhùn. Tí ìbéèrè kan kò bá níṣe, kọ N/A sórí ìlà náà.
Ṣàfikún ẹ̀ dà ẹ̀ rí ìdánimọ̀ kan pẹ̀ lú àwòrán (àpẹrẹ: ìwé ìgbàláyè awakọ̀ ti ìjọba tàbí Ìwé Ìrìnà pẹ̀ lú àwòrán, abbl.) *
* Tí ID onífọ́tò kò bá sí nílẹ̀, àwọn ẹ̀rí míràn tí ń ṣàfihàn ìdánimọ̀
Ṣàfikún ẹ̀ dà àsanpadà Owó-orí Àìpẹ́ kan tàbí Ṣàfikún ẹ̀ dà kan ti
àwọn ẹ̀ rí owó àpawọlé wọ̀ nyí:
ni a le lò. Kàn sí nọ́mbà fóònù òkè fún ìrànlọ́wọ́.

ÀWỌN ÌTỌNI:

Àjákù ìwé ìsanwó 2 tókọjá

Àyẹ̀ wò Ààbò Ìgbàlódé tàbí lẹ́tà àmì ẹ̀ yẹ

Ìwé ẹ̀ rí ànfàni àìníṣẹ́

Lẹ́tà láti ọ̀ dọ̀ agbanisíṣẹ́ tí ń ṣàfihàn orúkọ, iṣẹ́, owó
wákàtí, iye wákàtí tí o fi ṣiṣẹ́

*** A kò rí èyí bíi ẹ̀ kúnrẹ́rẹ́ ìwé ìbèrè láìsí àsopọ̀ àwọn ìwé àkọsílẹ̀ tí a bèrè. ***
,

Olùgbé Ní Ọnà Òfin

Ìwé ìgbélùú
arìnrìn-àjò

Ti gbéyàwó

Àpọ́n

Ẹnití a kọ̀ sílẹ̀

Opó

Òmíràn

Olùgbé Ìlú Texas Títí Láí

IPÒ:

Ìwé Ìgbéluú Aláì Rìnrìnàjò

,

IPÒ ÌGBÉYÀWÓ (Mú ìkan):

ÀWỌN ỌMỌDÉ TÍ KÒ TÓ ỌDÚN 18 ÀTI ÀWỌN MÍRÀN TÍ A Ń BỌ NÍNÚ MỌLẸBÍ (Tẹ̀ síwájú ní ojú-ìwé míràn, tó bá nílò)
Ìbáṣepọ̀ Ẹnití a ń Bọ́ (Mú ìkan)
Ẹkúnrẹ́rẹ́ Orúkọ
Déètì Ìbí
Àgbàlagbà/Arúg
Ọmọ

Ọmọ Ọbàkan

Alágbàtọ́

A Kò Tan

bó

ÌSỌNÍṢÓKÍ IṢẸ
Aláìsàn

Olólùfẹ́

Agbanisíṣẹ́

Agbanisíṣẹ́

Iṣẹ́ òòjọ́

Iṣẹ́ òòjọ́

IPÒ IṢẸ (Mú ìkan):

IPÒ IṢẸ (Mú ìkan):

Ẹkúnrẹ́rẹ́ àkókò

Àkókò díẹ̀

Aláìníṣẹ́

Ìyàwó ilé

Kò le padà sẹ́nu iṣẹ́

OWÓ-ÀPAWỌLÉ LÓṢÙ

Ẹkúnrẹ́rẹ́
àkókò

Àkókò díẹ̀

Ìyàwó ilé

Kò le padà sẹ́nu iṣẹ́

OWÓ NÍNÁ LÓṢÙ

Aláìníṣẹ́

(Èyí kò kan FAA)

Aláìsàn

$

/lóṣù.

Ilé gbígbé:

Àdáni/Owó yíyá

Olólùfẹ́

$

/lóṣù.

Ìsanwó Ilé

$

/lóṣù.

Ìyálégbé

Owó sísan lẹ́yìn ìtúká ìgbéyàwó $

/lóṣù.

Àwọn ohun àmúlò (iná, omi)

$

/lóṣù.

Àìníṣẹ́

$

/lóṣù.

Ọkọ̀ # 1

$

/lóṣù.

Àtìlẹ́yìn Ọmọdé

$

/lóṣù.

Ọkọ̀ # 2

$

/lóṣù.

Ànfàní Àwọn Tóyọ Nínú Ewu

$

/lóṣù.

Gasolini

$

/lóṣù.

Àjẹmọ́nú àwọn òṣìṣẹ́

$

/lóṣù.

Adójútòfò

$

/lóṣù.

Owó Àfipamọ́

$

/lóṣù.

TV / Kébù / Fóònù

$

/lóṣù.

Òmíràn

$

/lóṣù.

Oúnjẹ

/lóṣù.

ÀPAPỌ OWÓ NÍNÁ

ÀPAPỌ OWÓ-ÀPAWỌLÉ$

$

/lóṣù.

ÀWỌN ÀKỌỌLẸ ILÉ-ÌFOWÓPAMỌ/ÀWỌN OHUN ÌNÍ MÍRÀN (gbọ́dọ̀ dáhùn gbogbo ìbéèrè 3):

(Èyí kò kan FAA)

Ńṣàyẹ̀ wò Àkọọ́lẹ̀ bí? (ṣàmì róbótó sí ìkan)

Bẹ́ẹ̀ni

Bẹ́ẹ̀kọ́

Iye tókù Lọ́wọ́lọ́wọ́

$

Àkọọ́lẹ̀ Ìpamọ́? (ṣàmì róbótó sí ìkan)

Bẹ́ẹ̀ni

Bẹ́ẹ̀kọ́

Iye tókù Lọ́wọ́lọ́wọ́

$

Àfikún Ohun Ìní? (ṣàmì róbótó sí ìkan)

Bẹ́ẹ̀ni
Bẹ́ẹ̀kọ́
Tó bá jẹ́ Bẹ́ẹ̀ni, jọ̀ wọ́
ṣàlàyé:

Iye tójẹ́ Lọ́wọ́lọ́wọ́

$

Wo òdìkejì
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$
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FỌỌMÙ ÀLÀYÉ OWÓ / ÌWÉ ÌBÈRÈ ÌRÀNLỌWỌ OWÓ

Orúkọ Òbí:

• Mo jẹ́rìí lábẹ́ ìtanràn ọ̀ rọ̀ irọ́ pé àwọn ìdáhùn ti mo sọ jẹ́ òtítọ́ ó sì péye ní òye mi.
• Àlàyé tí mo pèsè jẹ́ àfihàn owó-àpawọlé àti owó níná ti MỌLẸBÍ.
• Àlàyé yìí àti ìjábọ̀ kírẹ́dìtì kan àti àlàyé gbogbogbò míràn tó wà nílẹ̀ ni Memorial Hermann le lò láti fi ṣàfilọ́lẹ̀ ètò
ìsanwó kan àti/tàbí láti bẹ̀ rẹ̀ ìwé ìbèrè kan fún ìrànlọ́wọ́ owó àti/tàbí láti pinnu àmúyẹ fún oríṣìí ètò, ààbò tàbí
ìrànlọ́wọ́.

• Mo gba Memorial Hermann láàyè láti gba àlàyé láti èyíkéyìí orísun láti ṣàrídájú àwọn ọ̀ rọ̀ tí mo ti sọ.
• Wàá gba ìbánisọ̀ rọ̀ tí a kọsílẹ̀ láti Memorial Hermann tí àlàyé tí o pèsè kò bá péye tàbí kò kójú òṣùwọ̀ n láti pinnu
àmúyẹ rẹfún ìrànlọ́wọ́ owó tàbí tí o ko bá kójú òṣùwọ̀ n fún àwọn ohun àmúyẹ. A ó tún sọ fún ọ ní ìkọsílẹ̀ tí o bá yẹ
fún ìrànlọ́wọ́ owó.

• Àwọn òbí tó bèrè fún ìrànlọ́wọ́ owó le yẹ fún owó láti àwọn ètò ìjọba abẹ́lé, ìpínlẹ̀, tàbí àpapọ̀ . A retí kí àwọn òbí
bèrè fún irú awọn ètò bẹ́ẹ̀ ṣáájú ìpinnu ti àmúyẹ fún ìrànlọ́wọ́ owó. Memorial Hermann yóò pèsè ìrànlọ́wọ́ fún
ẹnìkọ̀ ọ̀kan láti bèrè fún irú àwọn ètò bẹ́ẹ̀. Ìkùnnà láti bèrè fún irú àwọn ètò bẹ́ẹ̀ le nípa lórí àgbéyẹ̀ wò ìwé ìbère
Ìrànlọ́wọ́ Owó ti aláìsàn.

• Mo jẹ́rìísí pé mo ti bèrè fún gbogbo ààbò ìdójútòfò tó ṣeéṣe, pẹ̀ lú Medicaid, Àwọn Tí A Palára, Ìdójútòfo Pàṣípàrọ̀
Ìlera àti èyíkéyìí ààbò ti ìjọba abẹ́lé, ìpínlẹ̀ tàbí àpapọ̀ míràn.

• Ó yé mi wípé tí n kò bá yẹ fún ìrànlọ́wọ́ owó, èmi ni yóò san owó ìtọ́jú náà.
Ìbuwọ́lù Aláìsan/Olùfọwọ́sọ̀ yà

Déètì

Lẹ́yìn tí o bá ti parí ìwé ìbèrè yìí, jọ̀ wọ́ fiṣọwọ́ bíi lẹ́tà, fakisi tàbí í-meèlì àti GBOGBO àwọn ìwé àkọsílẹ̀ tí a bèrè fún sí:
Patient Business Services
909 Frostwood Dr., Suite 3:100
Houston, Texas 77024
Attention: PBS Financial Assistance
Fakisi: 713-338-4261
Í-meèlì:
MHFinancialAssistance@memorialhermann.org
Office Use Only
Financial Assistance Approved by Facility CEO / CFO

Approved by:
Name / Signature
Wo òdìkejì
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Title

Date
Wo òdìkejì

