ခင္မင္ေလးစားပါေသာ မိဘ/တာဝန္ခံသူ၊
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေငြေၾကးဆိုင္ရာကူညီေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥအတြက္ သင္ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဤေလွ်ာက္လႊာကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔စီစဥ္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ပူးတြဲေဖာ္ျပထားေသာေလွ်ာက္လာႊ ္ပံုစံသည္ ေဆးရံု၏က်သင့္ေငြ ေတာင္းခံလႊာ ႏွင့္ ၎၏ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္သာလွ်င္ သက္ဆိုင္ပါသည္။ စာရင္းျပဳစုထားေသာ
ဆရာဝန္မ်ား၏စာရင္းကုိ ေက်းဇူးျပဳဳ၍ ေနာက္ဆက္တြဲ A တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေငြေၾကးဆိုင္ရာကူညီေထာက္ပံ့မႈ မူ၀ါဒ ကုိေလ့လာသံုးသပ္ၾကည့္ရွဳေစလုိပါသည္။
ဤေလွ်ာက္လာႊ သည္ သင့္တြင္ရွိထားႏိုင္သည့္ အျခားေသာ ဓါတ္ေရာင္ျခည္ျဖင့္ကုသမႈ၊ ခန္႔အပ္ထားျခင္းမဟုတ္သည့္ ဆရာဝန္မ်ား၊ လူနာတင္ကား မ်ားကဲ့သို႔ေသာ
ေဆးကုသမႈဆိုင္ရာ က်သင့္ေငြေတာင္းခံလႊာမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိပါ။
ကူညီေထာက္ပံ့မႈ အျပည့္အဝ သို႔မဟုတ္ အခ်ိဳ႕အတြက္ စဥ္းစားသံုးသပ္ျခင္းျပဳႏိုင္ရန္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာကူညီေထာက္ပံ့မႈေလွ်ာက္လာႊ ကို သင္ ျဖည့္စြက္ ရ ပါမည္။
တာဝန္ခံပါတီသည္ ေအာက္ေျခပိုင္းတြင္ လက္ေရးထိုးရမည္ ျဖစ္ၿပီး ျဖည့္စြက္ထားေသာ ေလွ်ာက္လႊာကို ျပန္လည္ေပးပို႔ရပါမည္။

စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ေထာက္ခံမႈျပဳသည့္အေနျဖင့္ သင္၏ ေနာက္ဆံုးရဖယ္ဒရယ္အေကာက္ခြန္ျပန္တမ္း ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား သင္ေပးပို႔ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
အကယ္၍ အေကာက္ခြန္ျပန္တမ္းကို သင္ မတင္ထားခဲ့ပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ ေအာက္တေဖာ္ျပပါမ်ားထဲမွႏွစ္ခုအား ေဖာ္ျပၿပီး ပူးတြဲေပးပါ။
ႏိုင္ငံေတာ္ဝင္ေငြအေကာက္ခြန္ျပန္တမ္း
အလုပ္သမား လစာရေျပစာ
ဝင္ေငြရင္းျမစ္မ်ားမွ ေရးသားထားေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား
ယခင္သံုးလမွဘဏ္ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းမ်ားအားလံုး၏ မိတၲဴမ်ား
W-2 အေထာက္အထား
1099 အေထာက္အထားမ်ား
အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ေတာင္းခံထားသည့္အခ်က္အလက္မ်ား ပံ့ပုိးေပးႏုိင္ျခင္းမရွိပါက ေတာင္းခံ ထားသည့္အခ်က္အလက္မ်ားအား
သင္စီစဥ္ေပးပို႔ျခင္းမျပဳႏိုင္သည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ေရးသားၿပီး ေက်းဇူးျပဳ၍ ပူးတြဲေပးပါ။
ေလွ်ာက္လႊာျဖည့္စြက္ရန္ျဖစ္ေစ၊ ျဖည့္စြက္ၿပီးသြားေသာေလွ်ာက္လႊာအား လူ ကိုယ္တိုင္ ျပန္လည္ေပးပိ႔ရ
ု န္ ျဖစ္ေစ အကူအညီလိုအပ္ပါက ေအာက္ပါ လိပ္စာအတိုင္း
ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုႏုိင္ပါသည္။
OU Medical Center

OUMC Edmond

711 SL Young Blvd, Suite 100

1 S Bryant

Oklahoma City OK

Edmond Ok 73034

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းစဥ္ျပန္လည္သုးံ သပ္မႈျပဳျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ အလုပ္ရက္ (၃၀) ရက္ အခ်ိန္ေပးပါ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ
အဆံုးအျဖတ္အေၾကာင္းကို သင့္အား စာျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အသိေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။
ဤေဖာင္ပုစ
ံ က
ံ ို သင္ျပန္လည္ေပးပိ႔လ
ု ာပါက သင္၏ က်သင့္ေငြေတာင္းခံလာႊ သည္
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေငြေၾကးဆိုင္ရာကူညီေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္ထဲတြင္ ပါဝင္ေကာင္းပါဝင္ႏိုင္သည္ကို မေမ့ပါႏွင့္။

ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ လိုအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ားအားလံုးကို စာတိုက္ျဖင့္ ေအာက္ပါသို႔ ေပးပို႔ပါ လူနာအေကာင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (Patient Account Services)
အထူးဂရုျပဳရန္ - သုေတသနျပဳမႈ ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈဌာန (Research and Correspondence Dept)
10030 MacArthur Blvd.
Irving, TX 75063

ေငြေၾကးဆိင
ု ရ
္ ာကူညေ
ီ ထာက္ပမ
ံ့ ေ
ႈ လွ်ာက္လာႊ
ေဆးရံုအမည္ ________________________________________ အေကာင့္နံပါတ္ ______________________
လူနာအမည္ _________________________________________ လူမႈဖူလံုေရးနံပါတ္ ____________________
တာဝန္ရွိသူပါတီ ______________________________________ လူမႈဖူလံုေရးနံပါတ္ ____________________
လိပစ
္ ာ ______________________________________________ ဖုနး္ နံပါတ္ __________________________
အိမေ
္ ထာင္မသ
ိ ားစုအတြငး္ ရွိ မွခ
ီ သ
ို မ
ူ ်ား
(ဤတြင္ အိမ္ေထာင္ဖက္၊ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ား ႏွင့္ သင့္အေကာက္ခန
ြ ္ျပန္တမ္းေပၚရွိ အျခားေသာအာမခံေၾကးေတာင္းခံသူမ်ား ပါဝင္ပါသည္)

နာမည္

(လူနာႏွင့ျ္ ခားနားခဲ့ပါက ပထမ၊ အလယ္ ႏွင့္ ေနာက္ဆုးံ နာမည္စာလံုး )
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

အသက္
________
________
________

အလုပ္အကိုင္(လူနာ/တာဝန္ခံသ)ူ
အလုပ္ရွင္အမည္ _______________________________ နာရီပိုငး္ ႏႈန္းထား ____ တစ္ပတ္လွ်င္အလုပ္လုပ္ခဲ့သည့္ နာရီမ်ား ____
လက္ရွိ စုစုေပါင္း အပတ္စဥ္၊ လစဥ္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္စဥ္ ဝင္ေငြ (အေကာက္ခြန္မ်ား မတိုင္မွီ) __________________________________
အကယ္၍ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ခဲ့ပါက၊ ေနာက္ဆံုးအလုပ္လုပ္ခဲ့သည့္ေန႔စြဲ __________________
အိမေ
္ ထာင္ဖက္၏အလုပအ
္ ကိင
ု ္
အလုပ္ရွင္အမည္ _______________________________ နာရီပိုငး္ ႏႈန္းထား ____ တစ္ပတ္လွ်င္အလုပ္လုပ္ခဲ့သည့္ နာရီမ်ား ____
လက္ရွိ စုစုေပါင္း အပတ္စဥ္၊ လစဥ္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္စဥ္ ဝင္ေငြ (အေကာက္ခြန္မ်ား မတိုင္မွီ) __________________________________
အကယ္၍ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ခဲ့ပါက၊ ေနာက္ဆံုးအလုပ္လုပ္ခဲ့သည့္ေန႔စြဲ __________________
အျခားဝင္ေငြ
0

လူနာ

1

အိမေ
္ ထာင္ဖက္

လူမႈဖူလံုေရး
ပင္စင္
အလုပ္လက္မဲ့
အလုပ္သမား၏ နစ္နာေၾကး
VA အက်ိဳးခံစားခြင့္
ငွါးရမ္းခမွဝင္ေငြ
ကုန္စည္ပစၥည္း၊ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္၊ 401K
အစုေပၚအျမတ္/အတိုး
ကေလးေထာက္ပံ့မႈ
မယားစရိတ္
အျခား
Medicaid သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံေတာ္/ေကာင္တီ ၏ကူညီေထာက္ပံ့မႈတစ္ခုခုကိုေလၽွာက္တင္ခဲ့ပါသလား။ _______________________________
အကယ္၍ ဟုတ္သည္၊ သိရွိခဲ့သည္ ျဖစ္ပါက ေက့(စ)နံပါတ္ _______________________ ေလွ်ာက္တင္သည့္ေန႔စြဲ _______________________
ေအာက္တြင္လက္မွတ္ေရးထိုးသူ၊ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာကူညီေထာက္ပံ့မႈ အတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေၾကာင္း တရားဝင္ေဖာ္ျပပါသည္၊ အေၾကာင္းမွာ
ပံ့ပိုးစီစဥ္ေပးထားသည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတို႔ေၾကာင့္ ေပးေဆာင္ရမည့္ ေပးေခ်မႈပမာဏမ်ားအတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တာဝန္ယူသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အထက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားသည္
ကၽြႏ္ုပ္၏အေကာင္းဆံုးေသာ သိရွိမႈျဖင့္အတူ စစ္မွန္ေၾကာင္းႏွင့္ မွန္ကန္တိက်ေၾကာင္းကိုလည္း တရားဝင္ေဖာ္ျပပါသည္။ တင္ျပလိုက္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို စိစစ္အတည္ျပဳရန္လိုအပ္ေၾကာင္း
ကၽြႏ္ုပ္နားလည္သေဘာေပါက္ပါသည္။ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ထဲတြင္ ဤေလွ်ာက္လႊာထဲ၌ေပးထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို စိစစ္အတည္ျပဳရန္ ႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာကူညီေထာက္ပံ့မႈ
အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈရွိ၊မရွိအား အဆံုးအျဖတ္ေပးရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳေစရန္ ခရစ္ဒ္တင္ျပခ်က္ကို လိုအပ္ႏိုင္ေပသည္။ အခ်က္အလက္အားလိမ္လည္ျပဳလုပ္ထားမႈ သို႔မဟုတ္
လိုအပ္သည့္အပိုင္းမ်ားအားလံုးကို ၿပီးျပည့္စံုေအာင္ျဖည့္စြက္မႈမျပဳျခင္း မ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္အား အစီအစဥ္အတြက္ စဥ္းစားသံုးသပ္မႈျပဳလုပ္ရာတြင္ ထိခိုက္မႈျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္း
ကၽြႏ္ုပ္နားလည္သေဘာေပါက္ပါသည္။

ထိုးၿမဲလက္မွတ္ - _______________________________________________ ေန႔စြဲ - _______________________
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