ຄົນເຈັບທີ່ຮັກແພງ,
ຂໍຂອບໃຈທເີ່ ລືອກເອົາ Saint Thomas Health (ສູນສຸຂະພາບເຊ້ນໂທມັສ) ເປັນຜູ້ໃຫ້ຄວາມເບີ່ງແຍງດູແລຄວາມຈາເປັນທາງດ້ານສຸຂະພາບຂອງ
ທ່ານ. ມັນເປັນພາລະກດ ແລະ ສດທພເສດຂອງພວກເຮົາ ທຈ
ີ່ ະສະເໜໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືອດ້ານການເງ ນຂອງພວກເຮົາແກ່ຄົນເຈັບ.
ຕາມການສະເໜຂອງທ່ານ ພວກເຮົາມໃບຄາຮ້ອງຂໍການຊ່ວຍເຫືອດ້ານການເງ ນຄັດຕດມາໃຫ້. ກະລຸນາປະກອບຂໍໍ້ມູນໃສ່ໃຫ້ຄົບທັງສອງດ້ານ, ລວມ
ທັງລົງລາຍເຊັນ ແລະ ໃສ່ວັນທ ກ່ອນສົົ່ງມັນໄປຫາທຢ
ີ່ ,ູູ່ ອເມວ ຫື ເບແຟັກທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມບ່ອນທຈ
ີ່ ັດບໍລການໃຫ້.
ກະລຸນາສົົ່ງເອກະສານໃດໜີ່ງຢູ່າງໜ້ອຍໜງີ່ ເອກະສານທເີ່ ປັນຫັກຖານຢັັ້ງຢືນລາຍຮັບຂອງທ່ານໄປພ້ອມກັບໃບຄາຮ້ອງ. ຖ້າທ່ານແຕ່ງງານ ຫື ອາໄສຢູູ່
ກັບຄົນອືີ່ນເປັນເວລາຫົກ (6) ເດືອນ ຫື ດົນກວ່ານັັ້ນ, ຈະຕ້ອງມຫັກຖານຢັັ້ງຢືນລາຍຮັບຈາກພວກເຂົາກ່ອນທີ່ຈະສາມາດດາເນນການໃບຄາຮ້ອງໄດ້.

•

ສາເນົາສົັ້ນໃບຈ່າຍເງ ນເດືອນຫ້າສຸດ 3 ໃບທສ
ີ່ ະແດງໃຫ້ລາຍໄດ້ທັງໝົດ (ກ່ອນຫັກພາສ). –ຫ-ື

•

ສາເນົາໃບສົົ່ງເງ ນພາສຄືນຫ້າສຸດຂອງທ່ານທສ
ີ່ ົມບູນ; ຖ້າເຮັດທຸລະກດສ່ວນຕົວ, ກະລຸນາລວມເອົາໃບການົດການຈ່າຍເງ ນທຸກອັນ.
–ຫ-ື

•

ສາເນົາໃບປະກັນສັງຄົມປະຈຸບັນ, ໜັງສືໃຫ້ເງ ນບາເນັດ/ບານານ ຫື ບັນຊສາຮອງທະນາຄານສະແດງໃຫ້ເຫັນປະກັນສັງຄົມ, ການຝາກ
ເງ ນບາເນັດ/ບານານ ຫື ສາເນົາປະກັນສັງຄົມຫ້າສຸດ, ໃບເຊັກເງ ນບາເນັດ/ບານານ –ຫ-ື

•

ນັກຮຽນທຸກຄົນທີ່ມອາຍຸ 25 ປີ ຫື ອ່ອນກວ່ານັັ້ນຕ້ອງໄດ້ສົົ່ງສາເນົາໃບເສຍພາສປະຈຸບັນຂອງພໍແ
ໍ່ ມ່ຂອງພວກເຂົາ ຖ້າພວກເຂົາຖືກ
ເອົາຊືີ່ເຂົັ້າເປັນຜູ້ຂັ້ນກັບພາສຂອງພໍແ
ໍ່ ມ່ພວກເຂົາ. –ຫ-ື

•

ອືີ່ນໆ: ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືອຈາກ ຫື ອາຢູູ່ໃນບ້ານກັບຄອບຄົວ ຫື ໝູ່ເພືີ່ອນ ກະລຸນາໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າປະກອບຂໍໍ້ມູນໃສ່ແບບ
ຟອມຄັດຕດທໄີ່ ດ້ໝາຍບອກວ່າ “ໜັງສືສະໜັບສະໜູນ”. ອັນນັ້ຈະບໍໍ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຮັບຜດຊອບຕໍໍ່ໃບບນທາງການແພດຂອງທ່ານ.
ອັນນຈ
ັ້ ະນາໃຊ້ເພືີ່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານສາມາດຈະຮັບຜດຊອບຕໍຄ
ໍ່ ່າໃຊ້ຈ່າຍການດາລົງຊວດຂອງທ່ານແນວໃດເທົົ່ານັັ້ນ ຖ້າທ່ານບໍໍ່
ໄດ້ຮບ
ັ ການຊ່ວຍເຫືອ, ບໍໍ່ຈາເປັນຕ້ອງປະກອບໜັງສືສະໜັບສະໜູນໃຫ້ຄົບຖ້ວນ.

ເພືີ່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການພຈາລະນາ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຮບ
ັ ໃບຄາຮ້ອງປະກອບຄົບຖ້ວນ ພ້ອມກັບຫັກຖານຢັັ້ງຢືນລາຍຮັບ. ໃບຄາຮ້ອງທີ່ບໍໍ່ປະກອບຄົບຖ້ວນແມ່ນ
ຈະບໍໍ່ຖືກພຈາລະນາ.
ສາລັບເບໂທລະສັບຜູໃ້ ຫ້ບໍລການຂອງທ່ານ ຫື ທີ່ຢູູ່ບ່ອນທຄ
ີ່ ວນສົົ່ງໃບຄາຮ້ອງຫາແມ່ນກະລຸນາເບີ່ງຢູູ່ດ້ານຫັງຂອງໜ້ານັ້.
ດ້ວຍຄວາມຈງໃຈ,
ການບໍລການດ້ານການເງ ນຄົນເຈັບ
Saint Thomas Health (ສູນສຸຂະພາບເຊ້ນໂທມັສ)

ຊືຜ
ີ່ ໃູ້ ຫ້ບລ
ໍ ການ
Saint Thomas West
(ເຊ້ນໂທມັສເວັສ)

ເບໂທລະສັບ
(615) 222-6638

Saint Thomas Midtown
(ເຊ້ນໂທມັສມດທາວ)

(615) 284-5340

Saint Thomas Rutherford
(ເຊ້ນໂທມັສຣັດເຕຝອດ)

(615) 222-6638

Saint Thomas Medical
(844) 686-2555
Partners (Physicians) (ຫຸ້ນສ່ວນ
ການແພດເຊ້ນໂທມັສ - ແພດ)
Saint Thomas Highlands
(877)
348-7082
(ເຊ້ນໂທມັສໄຮແລນ)
Saint Thomas Dekalb
(ເຊ້ນໂທມັສເດກາບ)

(877)
348-7082

Saint Thomas River Park
(ເຊ້ນໂທມັສຣວປາກ)

(877)
348-7082

Saint Thomas Stones River
(ເຊ້ນໂທມັສສະໂຕນຣເວ)

(615) 215-5338

Saint Thomas Hickman
(ເຊ້ນໂທມັສຮກແມນ)

(931) 729-6800

Lab Plus (ແລັບພະລັສ)

(615) 284-2773

Saint Thomas Center for
Specialty Surgery
(ສູນຜ່າຕັດສະເພາະເຊ້ນໂທມັສ)

(615) 341-7500

Saint Thomas EMS
(ເຊ້ນໂທມັສ ອເອັມເອັສ)

(877) 664-4076

Baptist Ambulatory
Surgery Center
(ສູນຜ່າຕັດເຄືີ່ອນທີ່ບາບຕສ)

(615) 321-7730

Saint Thomas Center
for Sleep
(ສູນເພືີ່ອການນອນຫັງເຊ້ນໂທມັສ)

(615) 222-6638

ທຢ
ີ່ ູູ່
STHe Financial Asst.
PO Box 380
Nashville, TN 37202
STHe Financial Asst
PO Box 380
Nashville, TN 37202
STHe Financial Asst.
PO Box 380
Nashville, TN 37202
STHe Financial Asst.
10330 N. Meridian #200
Indianapolis, IN 46290
STHe Financial Asst.
520 West Main Street
Smithville, TN 37166
STHe Financial Asst.
520 West Main Street
Smithville, TN 37166
STHe Financial Asst.
520 West Main Street
Smithville, TN 37166

STHe Financial Asst.
520 West Main Street
Smithville, TN 37166
STHe Financial Asst.
135 E. Swan Street
Centerville, TN 37033
Lab Plus LLC
Attn: Hilda Bishop
2000 Church Street
Nashville, TN 37236
STHe Financial Asst.
2011 Murphy Ave
Suite 400
Nashville, TN 37203
STHe Financial Asst.
PO Box 681787
Franklin, TN 37064
STHe Financial Asst.
312 21st Ave. North
Nashville, TN 37203
STHe Financial Asst.
PO Box 380
Nashville, TN 37202

ເບແຟັກ
(615) 222-7700

ທຢ
ີ່ ອ
ູູ່ ເມວ

(615) 222-7700

(615) 222-7700

(317) 981-6312

(931) 738-2669
(931) 738-2669

(931) 738-2669

(931)
738-2669

STHSSFinAssist@uspi.com

(615) 236-4040

(615) 222-7700

ແບບຟອມສະໝັກຂໍການຊ່ວຍເຫອ
ື ດ້ານການເງ ນ
**ຕ້ອງປະກອບໃສ່ທກ
ຸ ຊ່ອງໃຫ້ຄບ
ົ ຖ້ວນ**

ປະເພດການຊ່ວຍເຫອ
ື ດ້ານການເງ ນທຂ
ີ່ :ໍ

ຄຸນສົມບັດທຕ
ີ່ ອ
້ ງມກ່ອນ

ການກຸສົນ

ຜູໃ້ ຫ້ບລ
ໍ ການ/ສະຖານບໍລການທຂ
ີ່ :ໍ
ເລກທບັນທກທາງການແພດ

ຂໍມ
ໍ້ ນ
ູ ຄົນເຈັບ (ກະລຸນາຂຽນໃສ່)

ເລກບັນຊ

ຊືີ່ຄນ
ົ ເຈັບ

ວັນເດືອນປີເກດ

ທຢ
ີ່ ູູ່

ເມືອງ

ເລກປະກັນສັງຄົມ

ສະຖານະການແຕ່ງງານ
ລັດ

ນາຍຈ້າງ

ທຢ
ີ່ ນ
ູູ່ າຍຈ້າງ

ເມືອງ

ລັດ

ເພດ

ເບໂທລະສັບ

ລະຫັດໄປສະນ

ທຢ
ີ່ ອ
ູູ່ ເມວ

ສະຖານະ
ການເຮັດວຽກ

ຈັກຊົວ
ົ່ ໂມງ/ອາທດ

ລະຫັດໄປສະນ

ເບໂທລະສັບ

ຂໍມ
ໍ້ ນ
ູ ຂອງຝູ່າຍຮັບຜດຊອບ/ຜູຄ
້ າ້ ປະກັນ (ປູ່ອຍໃຫ້ເປາົ່ ຫວ່າງໄວ້ ຖ້າຄືກບັ ຂ້າງເທງ)
ຊືີ່

ວັນເດືອນປີເກດ

ທຢ
ີ່ ູູ່

ເມືອງ

ເລກປະກັນສັງຄົມ

ສະຖານະການແຕ່ງງານ
ລັດ

ເບໂທລະສັບ

ລະຫັດໄປສະນ

ທຢ
ີ່ ອ
ູູ່ ເມວ

ສະຖານະການເຮັດວຽກ

ນາຍຈ້າງ

ທຢ
ີ່ ນ
ູູ່ າຍຈ້າງ

ເພດ

ເມືອງ

ລັດ

ຈັກຊົວ
ົ່ ໂມງ/ອາທດ

ລະຫັດໄປສະນ

ເບໂທລະສັບ

ຂໍມ
ໍ້ ນ
ູ ຜົວ/ເມຍຝູ່າຍຮັບຜດຊອບ
ຊືຜ
ີ່ ວ
ົ /ເມຍ

ເລກປະກັນສັງຄົມ

ນາຍຈ້າງຂອງຜົວ/ເມຍ

ທຢ
ີ່ ູູ່

ເມືອງ

ລັດ

ວັນເດືອນປີເກດ
ລະຫັດໄປສະ
ນ

ເບໂທລະສັບ

ຜູຂ
້ ນ
ັ້ ກັບ
ຊືີ່

ຂະໜາດຄົວເຮືອນທັງໝົດ

ອາຍຸ

ຄວາມສາພັນ

ຊືີ່

ອາຍຸ

ຄວາມສາພັນ

ແບບຟອມສະໝັກຂໍການຊ່ວຍເຫອ
ື ດ້ານການເງ ນ
**ຕ້ອງປະກອບໃສ່ທກ
ຸ ຊ່ອງໃຫ້ຄບ
ົ ຖ້ວນ**

ລາຍຮັບທີ່ຫາໄດ້ຂອງຜູ້ຮ້ອງຂໍ

ເງ ນມັດຈາ/ຄ່າເຊົົ່າ

ລາຍຮັບຂອງຜົວ/ເມຍຂອງຜູ້ຮ້ອງຂໍ

ໄຟຟ້າ

ເງ ນຊ່ວຍເຫືອປະກັນສັງຄົມ

ແກ໊ສ

ລາຍຮັບບາເນັດ/ບານານ

ໂທລະສັບ

ເງ ນຊົດເຊຍການຫວ່າງງານ

ນ້າ

ເງ ນຊົດເຊຍຜູ້ເຮັດວຽກ

ຮ້ານຂາຍເຄືີ່ອງຍ່ອຍ

ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ/ເງ ນປັນຜົນ

ເຄເບັ້ບ TV

ເງ ນຊ່ວຍລ້ຽງດູເດັກ

ຈ່າຍຄ່າລົດ

ເງ ນລ້ຽງເມຍທີ່ຮ້າງໄປ

ໂທລະສັບມືຖື

ລາຍໄດ້ການໃຫ້ເຊົົ່າຊັບສນ

ຄ່າລ້ຽງເດັກ (Day Care)

ບັດອາຫານ (Food Stamps)

ເງ ນລ້ຽງລູກ/ລ້ຽງເມຍທີ່ຮ້າງໄປ

ອືີ່ນໆ

ຢາຕາມແພດສັົ່ງ

ອືີ່ນໆ

ບັດເຄຣດດ:

ລາຍໄດ້ລວມທັງໝົດ:

ລາຍໄດ້-ລາຍຈ່າຍທັງໝົດ:

$
$

1. ບັດເຄຣດດ 1 2. ບັດເຄຣດດ 2 3 ບັດເຄຣດດ 3 ທ່ານໝໍອນ
ືີ່ ໆ /
ໃບບນໂຮງໝໍ:
ໃບບນທ່ານໝໍ/ໂຮງໝໍ
ໃບບນທ່ານໝໍ/ໂຮງໝໍ
ໃບບນທ່ານໝໍ/ໂຮງໝໍ
ໃບບນທ່ານໝໍ/ໂຮງໝໍ
ລາຍຈ່າຍປະກັນໄພ:

1234-

1. ລົດຍົນ
2. ຊັບສນ
3. ການແພດ / ຊວດ
ການຊາລະເງ ນກູອ
້ ນ
ືີ່ ໆ:
1. ການຊາລະເງ ນກູ້
2. ການຊາລະເງ ນກູ້
ການຊາລະປະຈາເດືອນອືນ
ີ່ ໆ:
1. ການຊາລະອືີ່ນໆ
2. ການຊາລະອືີ່ນໆ
3. ການຊາລະອືີ່ນໆ
ລາຍຈ່າຍປະຈາເດືອນທັງໝົດ:

ຄາເຫັນ:

ຢັັ້ງຢືນໃນທີ່ນັ້ວ່າ ຂໍໍ້ມູນຂ້າງເທງເປັນຄວາມຈງ ແລະ ຄົບຖ້ວນຕາມຄວາມຮູ້ດທີ່ສຸດຂອງຂ້າພະເຈົັ້າ. ໃນທີ່ນັ້ ຂ້າພະເຈົັ້າໃຫ້ສດກັບໂຮງໝໍຮັບເອົາຂໍໍ້ມູນຈາກອົງ
ການລາຍງານສນເຊືີ່ອທາງນອກໄດ້ ຖ້າທາງໂຮງໝໍເຫັນວ່າມຄວາມຈາເປັນ.

ວັນທ

ລາຍເຊັນຂອງຄົນເຈັບ, ຜົວ/ເມຍ, ຜູ້ຄ້າປະກັນ ຫື ຜູ້ຕາງໜ້າຕາມກົດໝາຍ

$

ແບບຟອມສະໝັກຂໍການຊ່ວຍເຫອ
ື ດ້ານການເງ ນ
**ຕ້ອງປະກອບໃສ່ທກ
ຸ ຊ່ອງໃຫ້ຄບ
ົ ຖ້ວນ**

ໜັງສືສະໜັບສະໜູນ
ເລກທບັນທກການແພດ /
ເລກບັນຊ

__________________________

ຊືີ່ຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

__________________________

ສາຍພົວພັນກັບຄົນເຈັບ

__________________________

ທີ່ຢູູ່ຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

__________________________

ເຖງ Saint Thomas Health (ສູນສຸຂະພາບເຊ້ນໂທມັສ):
ນແ
ັ້ ມ່ນເພືີ່ອແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ (ຊືຄ
ີ່ ົນເຈັບ)
ມລາຍຮັບເລັກນ້ອຍ ຫື ບໍໍ່ມລາຍຮັບເລຍ ແລະ ຂ້າພະເຈົັ້າກາລັງຊ່ວຍເລືີ່ອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດາລົງຊວດຂອງລາວ/ນາງ. ລາວ/ນາງມ
ພັນທະກັບຂ້າພະເຈົັ້າເລັກນ້ອຍ ຫື ບໍໍ່ມພັນທະໃດໆ.
ໂດຍການເຊັນຄາຢັັ້ງຢືນນັ້ ຂ້າພະເຈົັ້າຢັັ້ງຢືນວ່າ ຂໍໍ້ມູນຂ້າງເທງເປັນຄວາມຈງ ແລະ ຄົບຖ້ວນຕາມຄວາມຮູ້ດທສ
ີ່ ຸດຂອງຂ້າພະເຈົັ້າ.

________________________________________________________________________

ລາຍເຊັນຂອງຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

____________________________

ວັນທ

