
 

 

ຄົນເຈັບທ ີ່ຮັກແພງ, 

ຂໍຂອບໃຈທ ີ່ເລືອກເອົາ Saint Thomas Health (ສູນສຸຂະພາບເຊ້ນໂທມັສ) ເປັນຜູ້ໃຫຄ້ວາມເບ ີ່ງແຍງດູແລຄວາມຈ າເປັນທາງດ້ານສຸຂະພາບຂອງ
ທ່ານ. ມັນເປັນພາລະກ ດ ແລະ ສ ດທ ພ ເສດຂອງພວກເຮົາ ທ ີ່ຈະສະເໜ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ ືອດ້ານການເງ ນຂອງພວກເຮົາແກ່ຄົນເຈັບ. 

ຕາມການສະເໜ ຂອງທ່ານ ພວກເຮົາມ ໃບຄ າຮ້ອງຂໍການຊ່ວຍເຫ ືອດ້ານການເງ ນຄັດຕ ດມາໃຫ້. ກະລຸນາປະກອບຂໍໍ້ມູນໃສ່ໃຫຄ້ົບທັງສອງດ້ານ, ລວມ
ທັງລົງລາຍເຊັນ ແລະ ໃສ່ວັນທ  ກ່ອນສົົ່ງມັນໄປຫາທ ີ່ຢູູ່, ອ ເມວ ຫ ື ເບ ແຟັກທ ີ່ຖືກຕ້ອງຕາມບ່ອນທ ີ່ຈັດບໍລ ການໃຫ.້ 

ກະລຸນາສົົ່ງເອກະສານໃດໜ ີ່ງຢູ່າງໜ້ອຍໜ ີ່ງເອກະສານທ ີ່ເປັນຫ ັກຖານຢັັ້ງຢືນລາຍຮັບຂອງທ່ານໄປພ້ອມກັບໃບຄ າຮ້ອງ. ຖ້າທ່ານແຕ່ງງານ ຫ ື ອາໄສຢູູ່
ກັບຄົນອືີ່ນເປັນເວລາຫົກ (6) ເດືອນ ຫ ື ດົນກວ່ານັັ້ນ, ຈະຕ້ອງມ ຫ ັກຖານຢັັ້ງຢືນລາຍຮັບຈາກພວກເຂົາກ່ອນທ ີ່ຈະສາມາດດ າເນ ນການໃບຄ າຮ້ອງໄດ້. 

• ສ າເນົາສົັ້ນໃບຈ່າຍເງ ນເດືອນຫ ້າສຸດ 3 ໃບທ ີ່ສະແດງໃຫ້ລາຍໄດ້ທັງໝົດ (ກ່ອນຫັກພາສ ). –ຫ -ື 

• ສ າເນົາໃບສົົ່ງເງ ນພາສ ຄືນຫ ້າສຸດຂອງທ່ານທ ີ່ສົມບູນ; ຖ້າເຮັດທຸລະກ ດສ່ວນຕົວ, ກະລຸນາລວມເອົາໃບກ ານົດການຈ່າຍເງ ນທຸກອັນ.  
–ຫ -ື 

• ສ າເນົາໃບປະກັນສັງຄົມປະຈຸບັນ, ໜັງສືໃຫເ້ງ ນບ າເນັດ/ບ ານານ ຫ ື ບັນຊ ສ າຮອງທະນາຄານສະແດງໃຫເ້ຫັນປະກັນສັງຄົມ, ການຝາກ
ເງ ນບ າເນັດ/ບ ານານ ຫ ື ສ າເນົາປະກັນສັງຄົມຫ ້າສຸດ, ໃບເຊັກເງ ນບ າເນັດ/ບ ານານ –ຫ -ື 

• ນັກຮຽນທຸກຄົນທ ີ່ມ ອາຍຸ 25 ປີ ຫ ື ອ່ອນກວ່ານັັ້ນຕ້ອງໄດ້ສົົ່ງສ າເນົາໃບເສຍພາສ ປະຈຸບັນຂອງພໍໍ່ແມ່ຂອງພວກເຂົາ ຖ້າພວກເຂົາຖືກ
ເອົາຊືີ່ເຂົັ້າເປັນຜູ້ຂ ັ້ນກັບພາສ ຂອງພໍໍ່ແມ່ພວກເຂົາ. –ຫ -ື 

• ອືີ່ນໆ: ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ ືອຈາກ ຫ ື ອາຢູູ່ໃນບ້ານກັບຄອບຄົວ ຫ ື ໝູ່ເພືີ່ອນ ກະລຸນາໃຫເ້ຂົາເຈົັ້າປະກອບຂໍໍ້ມູນໃສແ່ບບ
ຟອມຄັດຕ ດທ ີ່ໄດ້ໝາຍບອກວ່າ “ໜັງສືສະໜັບສະໜູນ”. ອັນນ ັ້ຈະບໍໍ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຮັບຜ ດຊອບຕໍໍ່ໃບບ ນທາງການແພດຂອງທ່ານ. 
ອັນນ ັ້ຈະນ າໃຊ້ເພືີ່ອສະແດງໃຫເ້ຫັນວ່າ ທ່ານສາມາດຈະຮັບຜ ດຊອບຕໍໍ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດ າລົງຊ ວ ດຂອງທ່ານແນວໃດເທົົ່ານັັ້ນ ຖ້າທ່ານບໍໍ່
ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ ືອ, ບໍໍ່ຈ າເປັນຕ້ອງປະກອບໜັງສືສະໜັບສະໜູນໃຫຄ້ົບຖ້ວນ. 

ເພືີ່ອໃຫໄ້ດ້ຮັບການພ ຈາລະນາ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຮັບໃບຄ າຮ້ອງປະກອບຄົບຖ້ວນ ພ້ອມກັບຫ ັກຖານຢັັ້ງຢືນລາຍຮັບ. ໃບຄ າຮ້ອງທ ີ່ບໍໍ່ປະກອບຄົບຖ້ວນແມ່ນ
ຈະບໍໍ່ຖືກພ ຈາລະນາ. 

ສ າລັບເບ ໂທລະສັບຜູໃ້ຫ້ບໍລ ການຂອງທ່ານ ຫ ື ທ ີ່ຢູູ່ບ່ອນທ ີ່ຄວນສົົ່ງໃບຄ າຮ້ອງຫາແມ່ນກະລຸນາເບ ີ່ງຢູູ່ດ້ານຫ ັງຂອງໜ້ານ ັ້. 

ດ້ວຍຄວາມຈ ງໃຈ, 

ການບໍລ ການດ້ານການເງ ນຄົນເຈັບ  
Saint Thomas Health (ສູນສຸຂະພາບເຊ້ນໂທມັສ) 

  



 
 

ຊືີ່ຜູໃ້ຫບ້ລໍ ການ ເບ ໂທລະສບັ ທ ີ່ຢູູ່ ເບ ແຟກັ ທ ີ່ຢູູ່ອ ເມວ 
Saint Thomas West 

(ເຊ້ນໂທມັສເວັສ) 
(615) 222-6638 STHe Financial Asst. 

PO Box 380 
Nashville, TN 37202 

(615) 222-7700  

Saint Thomas Midtown  
(ເຊ້ນໂທມັສມ ດທາວ) 

(615) 284-5340 STHe Financial Asst 
PO Box 380 

Nashville, TN 37202 

(615) 222-7700  

Saint Thomas Rutherford 
(ເຊ້ນໂທມັສຣັດເຕ ຝອດ) 

(615) 222-6638 STHe Financial Asst. 
PO Box 380 

Nashville, TN 37202 

(615) 222-7700  

Saint Thomas Medical 
Partners (Physicians) (ຫຸ້ນສ່ວນ

ການແພດເຊ້ນໂທມັສ - ແພດ) 

(844) 686-2555 STHe Financial Asst. 
10330 N. Meridian #200 
Indianapolis, IN 46290 

(317) 583-2753  

Saint Thomas Highlands  
(ເຊ້ນໂທມັສໄຮແລນ) 

(931) 738-4138 STHe Financial Asst. 
401 Sewell Drive 
Sparta, TN 38583 

(615) 215-5695  

Saint Thomas Dekalb  
(ເຊ້ນໂທມັສເດກາບ) 

(615) 215-5338 STHe Financial Asst. 
520 West Main Street 
Smithville, TN 37166 

(615) 215-5695  

Saint Thomas River Park  
(ເຊ້ນໂທມັສຣ ວ ປາກ)  

ວນັທ ບລໍ ການແມນ່ກອ່ນວນັທ  1 ກນັຍາ 
2016 

(931) 815-4107 Attn: Support Services 
552 Metroplex Drive 
Nashville, TN 37211 

  

Saint Thomas River Park  
(ເຊ້ນໂທມັສຣ ວ ປາກ)  

ວນັທ ບລໍ ການແມນ່ຫ ງັຈາກວນັທ  1 ກນັ
ຍາ 2016 

(931) 815-4107 STHe Financial Asst. 
PO Box 380 

Nashville, TN 37202 

(615) 222-7700  

Saint Thomas Stones River 
(ເຊ້ນໂທມັສສະໂຕນຣ ເວ ) 

(615) 215-5338 STHe Financial Asst. 
324 Doolittle Road 

Woodbury, TN 37190 

(615) 215-5695  

Saint Thomas Hickman 
(ເຊ້ນໂທມັສຮ ກແມນ) 

(931) 729-6800 STHe Financial Asst. 
135 E. Swan Street 
Centerville, TN 37033 

  

Lab Plus (ແລັບພະລັສ) (615) 284-2773 Lab Plus LLC 
Attn: Hilda Bishop 
2000 Church Street 
Nashville, TN 37236 

  

Saint Thomas Center for 
Specialty Surgery  

(ສູນຜ່າຕັດສະເພາະເຊ້ນໂທມັສ) 

(615) 341-7500 STHe Financial Asst. 
2011 Murphy Ave 

Suite 400 
Nashville, TN 37203 

 STHSSFinAssist@uspi.com 

Saint Thomas EMS  
(ເຊ້ນໂທມັສ ອ ເອັມເອັສ) 

(877) 664-4076 STHe Financial Asst. 
PO Box 681787 

Franklin, TN 37064 

(615) 236-4040  

Baptist Ambulatory 
Surgery Center  

(ສູນຜ່າຕັດເຄືີ່ອນທ ີ່ບາບຕ ສ) 

(615) 321-7730 STHe Financial Asst. 
312 21st Ave. North 
Nashville, TN 37203 

  

Saint Thomas Center 
for Sleep  

(ສູນເພືີ່ອການນອນຫ ັງເຊ້ນໂທມັສ) 

(615) 222-6638 STHe Financial Asst. 
PO Box 380 

Nashville, TN 37202 

(615) 222-7700  

mailto:STHSSFinAssist@uspi.com


 

 

ແບບຟອມສະໝັກຂໍການຊວ່ຍເຫ ອືດ້ານການເງ ນ 

**ຕອ້ງປະກອບໃສ່ທຸກຊອ່ງໃຫ້ຄບົຖວ້ນ** 
 

ປະເພດການຊວ່ຍເຫ ອືດາ້ນການເງ ນທ ີ່ຂ:ໍ ການກຸສົນ  ຄນຸສມົບັດທ ີ່ຕອ້ງມ ກ່ອນ  
 

ຜູ້ໃຫ້ບລໍ ການ/ສະຖານບລໍ ການທ ີ່ຂ:ໍ 
ເລກທ ບນັທ ກທາງການແພດ 

ຂໍໍ້ມນູຄນົເຈັບ (ກະລນຸາຂຽນໃສ່) ເລກບນັຊ  

 
 

ຊືີ່ຄນົເຈບັ ວນັເດອືນປເີກ ດ 
ສະຖານະການແຕງ່ງານ ເພດ ເບ ໂທລະສບັ 

ທ ີ່ຢູູ່ 
 

ເມອືງ ລດັ ລະຫດັໄປສະນ  ທ ີ່ຢູູ່ອ ເມວ 

ເລກປະກນັສງັຄມົ 
 

ນາຍຈາ້ງ 
ສະຖານະ 

ການເຮດັວຽກ 
ຈກັຊົົ່ວໂມງ/ອາທ ດ 

ທ ີ່ຢູູ່ນາຍຈາ້ງ 
 

ເມອືງ ລດັ ລະຫດັໄປສະນ  ເບ ໂທລະສບັ 

ຂໍໍ້ມນູຂອງຝູ່າຍຮບັຜ ດຊອບ/ຜູ້ຄ າ້ປະກນັ (ປູ່ອຍໃຫເ້ປ ົ່າຫວາ່ງໄວ້ ຖາ້ຄກືບັຂາ້ງເທ ງ) 

ຊືີ່ ວນັເດອືນປເີກ ດ 
ສະຖານະການແຕງ່ງານ 

 
ເພດ ເບ ໂທລະສບັ 

ທ ີ່ຢູູ່ 
 

ເມອືງ ລດັ ລະຫດັໄປສະນ  ທ ີ່ຢູູ່ອ ເມວ 

ເລກປະກນັສງັຄມົ 
 

ນາຍຈາ້ງ 
ສະຖານະການເຮດັວຽກ ຈກັຊົົ່ວໂມງ/ອາທ ດ 

ທ ີ່ຢູູ່ນາຍຈາ້ງ 
 

ເມອືງ ລດັ ລະຫດັໄປສະນ  ເບ ໂທລະສບັ 

ຂໍໍ້ມນູຜົວ/ເມຍຝູ່າຍຮບັຜ ດຊອບ 
ຊືີ່ຜວົ/ເມຍ ເລກປະກນັສງັຄມົ ວນັເດອືນປເີກ ດ 

ນາຍຈາ້ງຂອງຜວົ/ເມຍ ທ ີ່ຢູູ່ ເມອືງ ລດັ ລະຫດັໄປສະ
ນ  

ເບ ໂທລະສບັ 

ຜູ້ຂ ັ້ນກັບ 
ຊືີ່ ອາຍ ຸ ຄວາມສ າພນັ ຊືີ່ ອາຍ ຸ ຄວາມສ າພນັ 

      

      

      

      

 
ຂະໜາດຄວົເຮອືນທງັໝດົ  
  



 

ແບບຟອມສະໝັກຂໍການຊວ່ຍເຫ ອືດ້ານການເງ ນ 

**ຕອ້ງປະກອບໃສ່ທຸກຊອ່ງໃຫ້ຄບົຖວ້ນ** 
 

 

ລາຍຮັບທ ີ່ຫາໄດ້ຂອງຜູ້ຮ້ອງຂໍ   ເງ  ນມັດຈ າ/ຄ່າເຊົົ່າ   

ລາຍຮັບຂອງຜົວ/ເມຍຂອງຜູ້ຮ້ອງຂໍ   ໄຟຟ້າ   

ເງ  ນຊ່ວຍເຫ ືອປະກັນສັງຄົມ   ແກ໊ສ   

ລາຍຮັບບ າເນັດ/ບ ານານ   ໂທລະສັບ   

ເງ  ນຊົດເຊ ຍການຫວ່າງງານ   ນ ້າ   

ເງ  ນຊົດເຊ ຍຜູ້ເຮັດວຽກ   ຮ້ານຂາຍເຄືີ່ອງຍ່ອຍ   

ລາຍຮັບດອກເບ້ຍ/ເງ ນປັນຜົນ   ເຄເບ ັ້ບ TV   

ເງ  ນຊ່ວຍລ້ຽງດູເດັກ   ຈ່າຍຄ່າລົດ   

ເງ  ນລ້ຽງເມຍທ ີ່ຮ້າງໄປ   ໂທລະສັບມືຖື   

ລາຍໄດ້ການໃຫ້ເຊົົ່າຊັບສ ນ   ຄ່າລ້ຽງເດັກ (Day Care)   

ບັດອາຫານ (Food Stamps)   ເງ  ນລ້ຽງລູກ/ລຽ້ງເມຍທ ີ່ຮ້າງໄປ   

ອືີ່ນໆ   ຢາຕາມແພດສັົ່ງ   

ອືີ່ນໆ   ບດັເຄຣດ ດ:   
ລາຍໄດລ້ວມທງັໝົດ: $  1. ບັດເຄຣດ ດ 1 -     

   2. ບັດເຄຣດ ດ 2 -     
   3 ບັດເຄຣດ ດ 3 -     

ລາຍໄດ-້ລາຍຈາ່ຍທງັໝົດ: $ 
 ທາ່ນໝໍອືີ່ນໆ /   
 ໃບບ ນໂຮງໝໍ:   

   ໃບບ ນທ່ານໝໍ/ໂຮງໝໍ 1-    
   ໃບບ ນທ່ານໝໍ/ໂຮງໝໍ 2-    
   ໃບບ ນທ່ານໝໍ/ໂຮງໝໍ 3-    
   ໃບບ ນທ່ານໝໍ/ໂຮງໝໍ 4-    
   ລາຍຈາ່ຍປະກນັໄພ:   
   1. ລົດຍົນ   
   2. ຊັບສ ນ   
   3. ການແພດ / ຊ ວ ດ   
   ການຊ າລະເງ ນກູອ້ືີ່ນໆ:   
   1. ການຊ າລະເງ ນກູ້    
   2. ການຊ າລະເງ ນກູ້    
   ການຊ າລະປະຈ າເດອືນອືີ່ນໆ:   
   1. ການຊ າລະອືີ່ນໆ    
   2. ການຊ າລະອືີ່ນໆ    
   3. ການຊ າລະອືີ່ນໆ    
   ລາຍຈາ່ຍປະຈ າເດອືນທງັໝົດ:  $ 
ຄ າເຫນັ:  

  

  

  

  
ຢັັ້ງຢືນໃນທ ີ່ນ ັ້ວ່າ ຂໍໍ້ມູນຂ້າງເທ ງເປັນຄວາມຈ ງ ແລະ ຄົບຖ້ວນຕາມຄວາມຮູ້ດ ທ ີ່ສຸດຂອງຂ້າພະເຈົັ້າ. ໃນທ ີ່ນ ັ້ ຂ້າພະເຈົັ້າໃຫ້ສ ດກັບໂຮງໝໍຮັບເອົາຂໍໍ້ມູນຈາກອົງ
ການລາຍງານສ ນເຊືີ່ອທາງນອກໄດ້ ຖ້າທາງໂຮງໝໍເຫັນວ່າມ ຄວາມຈ າເປັນ. 

 

ວັນທ  ລາຍເຊັນຂອງຄົນເຈັບ, ຜົວ/ເມຍ, ຜູ້ຄ ້າປະກັນ ຫ ື ຜູ້ຕາງໜ້າຕາມກົດໝາຍ  
 



 

ແບບຟອມສະໝັກຂໍການຊວ່ຍເຫ ອືດ້ານການເງ ນ 

**ຕອ້ງປະກອບໃສ່ທຸກຊອ່ງໃຫ້ຄບົຖວ້ນ** 
 

 

ໜັງສືສະໜັບສະໜູນ 

ເລກທ ບັນທ ກການແພດ /  
ເລກບັນຊ   __________________________  

ຊືີ່ຜູ້ສະໜັບສະໜູນ  __________________________  

ສາຍພົວພັນກັບຄົນເຈັບ   __________________________  

ທ ີ່ຢູູ່ຜູ້ສະໜັບສະໜູນ  __________________________  

ເຖ ງ Saint Thomas Health (ສູນສຂຸະພາບເຊ້ນໂທມັສ): 

ນ ັ້ແມ່ນເພືີ່ອແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ (ຊືີ່ຄົນເຈັບ)          
ມ ລາຍຮັບເລັກນ້ອຍ ຫ ື ບໍໍ່ມ ລາຍຮັບເລ ຍ ແລະ ຂ້າພະເຈົັ້າກ າລັງຊ່ວຍເລືີ່ອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ າລົງຊ ວ ດຂອງລາວ/ນາງ. ລາວ/ນາງມ 
ພັນທະກັບຂ້າພະເຈົັ້າເລັກນ້ອຍ ຫ ື ບໍໍ່ມ ພັນທະໃດໆ. 

ໂດຍການເຊັນຄ າຢັັ້ງຢືນນ ັ້ ຂ້າພະເຈົັ້າຢັັ້ງຢືນວ່າ ຂໍໍ້ມູນຂ້າງເທ ງເປັນຄວາມຈ ງ ແລະ ຄົບຖ້ວນຕາມຄວາມຮູ້ດ ທ ີ່ສຸດຂອງຂ້າພະເຈົັ້າ. 

 ________________________________________________________________________   ____________________________  
  

 ລາຍເຊັນຂອງຜູ້ສະໜັບສະໜູນ ວັນທ  


