Together we make a difference.

Faxton St. Luke’s Healthcare
1656 Champlin Avenue
Utica, NY 13502

St. Elizabeth Medical Center
2209 Genesee Street
Utica, NY 13501

ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရးေလွ်ာက္လႊာ၊ ဆံုးျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာပံုစံ
မိဘေနာက္ဆံုးအမည္ _____________________________________ပထမ ___________________________လယ္____ ေမြးေန႔______________
အိမ္ေထာင္ဖက္၏ေနာက္ဆံုအမည္ ________________________________ပထမ _____________________လယ္____ ေမြးေန႔______________
လိပ္စာ ______________________________________ျမိဳ႕၊ျပည္နယ္ _______________________________ဇစ္ပ္ကုဒ္ _________________
လူမႈလံုျခံဳေရးနံပါတ္_________________________ ဖုန္း # (အိမ)္ ______________________ (အလုပ္) ______________________
အလုပ္ရွင္ ______________________________________________________________________________________________________
မိသားစုဝင္အေရအတြက္

_________________________ (ဝင္ေငြအခြန္ျပန္ေဆာင္မႈတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အေျခတည္ေသာ နံပါတ္)

လြန္ခ့ဲေသာ ၁၂ လ

လြန္ခဲ့ေသာ ၃ လ

မိဘ၏စုစုေပါင္းဝင္ေငြ ___________________
တျခားမိသားစုဝင္ေငြ ____________________

_______________________
_______________________

စုစုေပါင္းမိသားစုဝင္ေငြ____________________

_______________________

လစာမ်ားမွ ဝင္ေငြမ်ားပါဝင္လ်က္ (လြန္ခဲ့ေသာ ေငြေခ်မႈအၾကြင္းအက်န္မ်ား)၊ ယခင္ႏစ
ွ ္အတြက္ အခြန္ပံုစံ၊ ကိယ
ု ပ
္ င
ုိ ္လပ
ု င
္ န္း၊ မွီခို၊ လူမလ
ႈ ျုံ ခံဳေရး၊ ပင္စင္စား၊အစားေလွ်ာ္ေပးျခင္း၊
အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာအကူအညီ၊ စားစရိတ္၊ ကေလးေထာက္ပံ့မႈ၊ အတိုး၊ တစ္ေယာက္တည္းဌားေနျခင္း၊ အေထြအေထြ အက်ိဳးခံစားခြင့္ စသည္ျဖင့္..

လူနာသည္မည္သည့္အေထြေထြ အခြန္ပံုစံေပၚတြင္ မွီခပ
ို ါသလား

မွီခိုသည္

မမွီခိုပါ

တကယ္လုိ႔မွီခိုပါက ဝင္ေငြခြန္ ျပန္လည္္ေပးေခ်မႈမိတၳဴကိုထည့္ေပးပါ

ေနာက္ထပ္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကိုေတာင္းခံေကာင္းေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။
ေလွ်ာက္ထားသည့္ေန႔မွ လြန္ခဲ့ေသာ (၆) လ ႏွင့္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ေန႔မွ ေနာက္ (၆) လအတြင္း ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ ေျပာင္းလဲမႈ အတြက္ ဝင္ေငြ သို႔မဟုတ္ မိသားစု အေျခအေန
ေျပာင္းလဲမႈရွိပါက အေသးစိတ္ေဖာ္ျပပါ။

MVHS ေငြေၾကးကူညီမႈအစီအစဥ္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားလိုပါက ဒီ ပံုစံကို ေဆးရံုမွ ဆင္းသည့္ေန႔မွ ရက္ ၉၀ အတြင္း သင္မ
့ သ
ိ ားစုဝင္ ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ ဝင္ေငြ စာရြက္စာတမ္း
လိုအပ္ခ်က္ဆိုင္ရာအားလံုးႏွင့္ အတူ ေလွ်ာက္ထားပါ။ နယူေယာခ့္က်န္းမာေရး လဲလွယ္မႈ သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ
၏ မယ္ဒီကိတ္ အတြက္ သင္ေလွ်ာက္ထားမည္ဆိုပါက ကၽြႏ္ုပ္တ႔မ
ို ွ သင့္ေလွ်ာက္လႊာကို အေရးေပးရန္ သင္ေတာင္းဆိုရပါမည္။ သင္သည္ မယ္ဒီကိတ္ရယူမႈ တြင္
အခ်က္အလက္ ကိက
ု ည
္ မ
ီ မ
ႈ ရွိဘဲ ျငင္းဆိုခံရပါက ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အေထာက္အကူေပးမႈကို ျငင္းဆိုခံရႏိုင္သည္။ MVHS စီးပြားေရး ရံုးသည္ ျပီးျပည့္စံုေသာ ေလွ်ာက္လႊာ ႏွင့္
လိုအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္း အားလံုးလက္ခံရရွိျပီး အလုပ္လုပ္သည့္ရက္ (၃၀) အတြင္း သင့္ေတာ္သည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေရးသားမႈကို ျပဳလုပ္လိမ့္မည္။ MVHS စနစ္ေငြေၾကးကူညီမႈ
လမ္းညႊန္အျပည့္အစံဗ
ု ားရွငး္ အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ျဖစ္သည့္ myhealthsystem.org/billingor သို႔မဟုတ္ FSLH (315) 624-5170 သို႔မဟုတ္ SEMC (315) 8013108 သို႔ေခၚဆိုျပီး အျပည့္အစံုေတာင္းခံႏိုင္သည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတြက္ အယူခံဝင္လိုပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေလွ်ာက္လႊာစီးပြားေရးရံုး သို႔ဆက္သြယ္ပါ။ NYS DOH 1(800)-8045447 သို႔မဟုတ္ 1(518)-402-6993 ကိုလည္း သင္ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။
အထက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္သိရွိႏိုင္ေသာအတိအက် အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံပါသည္။ ထို႔အျပင္ တျခားအကူအညီ (မယ္ဒီကိတ္၊
ေဆးဝါးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ အာမခံ စသည္) တို႔ကိုလည္းအကူအညီရရန္ ကၽြႏ္ုပ္ေလွ်ာက္ပါမည္။ ၄င္းတို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္၏ ေဆးရံုး ကုန္က်ေငြ အတြက္ ရရွိႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ထို႔အျပင္
ထိုက့သ
ဲ ို႔အကူအညီရရန္ မည္သည့္လႈပ္ေဆာင္မႈမဆို ရယူႏိုင္ေအာင္ၾကိဳးစားပါမည္။ ေဆးရံုမွ ကုန္က်ေငြမ်ားျပန္ရပါက ေဆးရံုကိုလည္းေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ မည္သည့္အခ်က္
အလက္မဆို ကၽြႏ္ုပ္ အမွားေပးမိပါေၾကာင္း သက္ေသရွပ
ိ ါက ေဆးရံသ
ု ည္ ကၽြႏ္ုပ္၏ ေငြေၾကးဆိုင္ရာအေျခအေန ႏွင့္ သင့္ေတာ္ေသာ
လႈပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ကၽြႏ္ုပ္နားလည္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္ေဖာ္ျပထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားးသည္ MVHS ႏွင့္ ၄င္း၏ အတြင္းစာရင္းစစ္သူမ်ားမွ
စစ္ႏိုင္ေၾကာင္း နားလည္ပါသည္။
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____________________________________
ေတာင္းဆိုမႈရက္စြဲ

______________________________________________________
ေလွ်ာက္ထားသူလက္မွတ္

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------သင့္ေတာ္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္( ရံုးတြင္သာသံုးရန္)

ေလွ်ာက္လႊာလက္္ခံရရွိေသာ ရက္စြဲ _________________________________ကာလအတည္ျပဳမႈ _____________________________________________
မိသားစုရပိုင္ခြင့္ႏွင့္တာဝန္ရွိျခင္း၊ ၾကီးၾကပ္သူမွ ၾကည့္ရႈျခင္းအတြက္ မလိုအပ္ပါ။______________________________________
ဝင္ေငြအတည္ျပဳမႈအတြက္ လက္ခံရရွိေသာ စာရြက္စာတမ္း- W-2 ၏_____ ေငြအၾကြင္းအက်န္ __ တျခား ___________________________________________
ေလွ်ာက္လႊာဆံုးျဖတ္ေသာရက္စ_
ြဲ ____________________ အတည္ျပဳခဲ့သည္ ______ ျငင္းပယ္ခဲံသည္ _____ ခြင့္ျပဳထားေသာသူ၏လက္မွတ္
______________________________
ခြင့္ျပဳခဲ့သည္- အပိုင္း ၁__________ အပိုင္း ၂ __________ အပိုင္း ၃ __________ (လူနာတာဝန္ယူမႈကို ပူးတြပ
ဲ ါတြင္ၾကည့္ပါ)
ျငင္းပယ္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္
_____________________________________________________________________________________________________
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