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ျပန္ပို႔ရန္လိပ္စာ၊

Indiana University Health
ေဆးရံုႏွင့္ေတြ႕ဆံုေသာနံပါတ္
ေဆးရံုတင္ေသာရက္စြဲ ကုန္က်စရိတ္အားလံုး
1200 W. White River Blvd.
Muncie, IN 47303
ႈ တြက္သာ
Email စာပို႔စနစ္၊ FinancialAssistance@IUHealth.org မွတ္ခ်က္၊ ဤေလွ်ာက္လႊာသည္ အထက္ပါ ေဖၚျပထားေသာ ေတြ႕ဆံုမအ
Fax စာပို႔စနစ္၊

ျဖစ္သည္။ ေတြ႕ဆံုမႈမ်ားေသာ လူနာတို႔အတြက္ သီးသန္႔ ေလွ်ာက္လႊာတခုစီ တင္ရမည္

317-968-1255

ျဖစ္ပါသည္။

***အေရးႀကီးသည္***
ေငြေၾကးအကူအညီ ေလွ်ာက္မည့္ကိစၥကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေအာက္ပါ ေငြေၾကးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္ ႏွင့္ ျပည့္စံု၍ လက္မွတ္ထိုးထားေသာ
ဤေငြေၾကးအကူအညီေလွ်ာက္လႊာကို

ျပန္ပို႔ေပးရမည္။ သင္ေလွ်ာက္ထားသည့္ကိစၥကို အခ်ိန္မီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေလွ်ာက္လႊာကို ျပကၡဒိန္ရက္ေပါင္း

ႏွစ္ဆယ့္ (၂၁) ရက္အတြင္း ျပန္ပို႔ေပးရမည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ မူရင္းစာရြက္စာတမ္းမ်ားကို မပို႔ပါႏွင့္။
•

လြန္ခဲ့ေသာ သံုး (၃) လ အတြင္း ဝင္ေငြအားလံုး

•

ေနာက္ဆံုး သံုး (၃) လ စာ အလုပ္ဝင္ေငြျဖတ္ပိုင္း (pay stubs) သို႔မဟုတ္ ျဖည့္စြက္ေသာဖူလံုမႈဝင္ေငြ (ဆိုရွယ္စီကယူရတီရံုး မွစီမံခန္႔ခြဲေသာ SSI
ဝင္ေငြ)

•

Checking ေငြစာရင္း ႏွင့္ savings ေငြစာရင္း တင္ျပစာမ်ား၊ စီဒီ ေငြစုေဆာင္းျခင္း၊ စေတာ့ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံေငြ၊ အတိုးရေငြေခ်းစာခ်ဳပ္၊ ဘ႑ာေငြေစ်းကြက္
စာရင္းမ်ား၊ စသည့္ ေငြစာရင္း၏ ေနာက္ဆံုး ထုတ္ျပန္ခ်က္ သံုး (၃) ေစာင္။

•

ေနာက္ဆံုး ျပည္နယ္ႏွင့္ ဖယ္ဒရယ္ ဝင္ေငြအခြန္ေဆာင္ ေလွ်ာက္လႊာ၊ Schedules စာရင္းဇယား C ၊ D၊ E ႏွင့္ F အပါအဝင္။
o

လူနာႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အာမခံေပးသူတို႔၏ ဝင္ေငြသည္ ဖယ္ဒရယ္အခြန္ ေဆာင္ရေလာက္သည့္ ဝင္ေငြႏႈန္းမရွိပါက၊ ေဖၚျပပါ အေၾကာင္းရင္းကို
သက္ေသခံထားေသာ က်မ္းက်ိန္စာရြက္စာတမ္းျဖင့္ (notarized affidavit) တင္ျပႏိုင္သည္။

•

ေနာက္ဆံုး W-2 ထုတ္ျပန္ခ်က္စာ

•

က်န္းမာေရး အာမခံေၾကးရွိပါက ကတ္ျပား မိတၱဴတေစာင္

•

WorkOne မွ လုပ္အားခ ဝင္ေငြအခ်က္အလက္ စာ (အလုပ္လက္မဲ့ အိမ္သူအိမ္သားမ်ားအတြက္)

•

ရွိပါက၊ ကြာရွင္းစာ/ဖ်က္သိမ္းရန္အမိန္႔စာမ်ားႏွင့္ ကေလးထိန္းသိမ္းေစာင့္ေလွ်ာက္ခြင့္ အမိန္႔စာ

•

သတိေပးခ်က္၊ သင္ေပးရမည့္ လက္က်န္ေငြ အတြက္ ျပန္မရႏိုင္ေသာ စရံေငြ $ ၁၀၀.၀၀ ေပးၿပီးမွ ေငြေၾကးအကူအညီ ေလွ်ာက္လႊာကို
ေဆာင္ရြက္ေပးမည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ Indiana University Health အမည္ကို ေငြလက္ခံရရွိမည့္သူအျဖစ္ ခ်က္လက္မွတ္ေပၚေရးၿပီး ဤေလွ်ာက္လႊာႏွင့္အတူ
ပို႔ေပးပါ။ လက္က်န္ေငြကို ေပးရန္အတြက္ ျပန္မရႏိုင္ေသာ စရံေငြအားလံုးကို မွတ္တမ္းတြင္ ရွိေသာ ေငြေၾကးအကူအညီ ေလွ်ာက္လႊာ အရင္ဆံုးတခု
အတြက္ ေပးအပ္မည္။ ျပန္မရႏိုင္ေသာေငြႏွင့္/သို႔မဟုတ္ လက္က်န္ေငြ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေမးခြန္းရွိပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ အထက္ပါ e-mail စာပိ႔စ
ု နစ္
လိပ္စာကို ဆက္သြယ္ပါ။

အာမခံသူ (အိမ္ေထာင္ဦးစီး) အမည္၊

လူနာႏွင့္ပတ္သက္္ပံု၊

ေနရပ္လိပ္စာ၊
ၿမိဳ႕၊

ျပည္နယ္၊

Zip ကုတ္နံပါတ္

အိမ္ဖုန္းနံပါတ္

အိမ္သူ အိမ္သား မ်ား

အိမ္သူအိမ္သား အားလံုး၏ နာမည္အျပည့္အစံုႏွင့္ ေမြးေန႔ကို ေဖၚျပပါ။ ဆိုရွယ္ စီကယူရတီ နံပါတ္ ႏွင့္ ပတ္သက္ေတာ္စပ္ပံု ကို သိပါက
ထည့္ေပးပါ။
နာမည္

နာမည္အျပည့္အစံု - ပထမ၊ အလယ္၊ ေနာက္ဆံုး

ေမြးေန႔

ဆိုရွယ္နံပါတ္

အာမခံသူႏွင့္

အိမ္ေထာင္

US ႏိုင္ငံသား

ေတာ္စပ္ပံု

ရွိမရွိ

ဟုုတ္ မဟုတ္

ကိုယ္တိုင္

အင္ဒီယားနား
တြင္ေနထိုင္သူ
ဟုုတ္ မဟုတ္
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သင့္အိမ္မွာေနထိုင္သူမ်ားသည္ IU Health မွ ေငြေၾကးအကူအညီ ေလွ်ာက္ဘူးသလား သိ႔မ
ု ဟုတ္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိဘူးသလား။  ရွိ  မရွိ
ရွိလွ်င္၊ ဘယ္သူလဲ။ ____________________________________________
တအိမ္လံုး အလုပ္အကိုင္/ဝင္ေငြ
အိမ္သူအိမ္သား

ဝင္ေငြ မမာဏ

အလုပ္ရွင္ အမည္၊ လိပ္စာ ႏွင့္ တာဝန္

(ညာဘက္က

သက္ဆိုင္မႈရွိလွ်င္ အလုပ္ရွင္အမည္ေဖၚျပပါ။

အခ်ိန္ကာလ

စလုပ္သည့္

တခုေရြးပါ

ရက္စြဲ

အခ်ိနက
္ ာလတခုအတြက)္
ပတ္စဥ္

ၿပီးဆံုးသည့္
ရက္စြဲ
(ရွိပါက)

လစဥ္

ႏွစ္ပတ္တခါ ႏွစ္စဥ္
တနာရီ တပတ္/နာရီေပါင္း__
ပတ္စဥ္

လစဥ္

ႏွစ္ပတ္တခါ ႏွစ္စဥ္
တနာရီ တပတ္/နာရီေပါင္း__
ပတ္စဥ္

လစဥ္

ႏွစ္ပတ္တခါ ႏွစ္စဥ္
တနာရီ တပတ္/နာရီေပါင္း__
ပတ္စဥ္

လစဥ္

ႏွစ္ပတ္တခါ ႏွစ္စဥ္
တနာရီ တပတ္/နာရီေပါင္း__
ပတ္စဥ္

လစဥ္

ႏွစ္ပတ္တခါ ႏွစ္စဥ္
တနာရီ တပတ္/နာရီေပါင္း__
ပတ္စဥ္

လစဥ္

ႏွစ္ပတ္တခါ ႏွစ္စဥ္
တနာရီ တပတ္/နာရီေပါင္း__

တအိမ္လံုး အျခား ဝင္ေငြ

ေက်းဇူးျပဳ၍ သင့္အိမ္သူအိမ္သားမ်ားတြင္ ေအာက္ပါ လစဥ္ ဝင္ေငြရရွိသူ ရွိမရွိ ေဖၚျပပါ။
အမ်ိဳးအစား

အိမသ
္ ူအိမ္သား

လစဥ္ ေငြပမာဏ

အမ်ိဳးအစား

အိမ္သူအိမ္သား

စစ္မႈထမ္းအက်ိဳး

အလုပ္လက္မဲ့

ကေလးပံ့ပိုးခ

SSI ေထာက္ပံ့ေငြ

အၿငိမ္းစား

အျခား

လစဥ္ ေငြပမာဏ

ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား/ေငြ အရင္းအႏွီးမ်ား

ေက်းဇူးျပဳ၍ သင္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ သင့္အိမ္သူအိမ္သားမ်ားတြင္ ေအာက္ပါ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား/ေငြအရင္းအႏွီးမ်ား ရွိပါက ေဖၚျပပါ။
အိမ္သူအိမ္သား

အမ်ိဳးအစား

တန္ဖိုး

Checking ေငြစာရင္း
Checking ေငြစာရင္း
Savings ေငြစာရင္း
Savings ေငြစာရင္း
အျခား (CD စာရင္းမ်ား , Stock ရွယ္ရာေငြမ်ား, Bond
အတိုးစားေခ်းေငြမ်ား, Money Market ေငြေစ်းကြက္၊ စသျဖင့္)
စုစုေပါင္း ပိုင္ဆိုင္မႈ အားလံုး
အိမ္ရာပိုင္ဆိုင္မႈ
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အိမ္ေစ်းခန္႔မွန္းခ်ိန္၊

အိမ္အတြက္ေခ်းေငြ လက္က်န္(မ်ား)၊
ကုန္က်စရိတ္မ်ား

သင္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ သင့္အိမ္သူအိမ္သားမ်ား ေအာက္ပါ လစဥ္ကုန္က်စရိတ္မ်ားရွိလွ်င္ ေဖၚျပပါ။
ကုန္က်စရိတ္

အိမ္သူအိမ္သား

လစဥ္ ကုန္က်စရိတ္
ေငြပမာဏ

ကုန္က်စရိတ္

အိမ္သူအိမ္သား

အိမ္ငွါးခ/အိမ္ခ

ေရခမီးခမ်ား

အစားအစာ

ေငြေခ်းသံုးကတ္ျပားမ်ား

ကားဖိုးဆပ္ရန္ေငြ(မ်ား)

ကားအာမခံေၾကး

က်န္းမာေရး

လစဥ္ ကုန္က်စရိတ္
ေငြပမာဏ

ေဆးဆိုင္

ကုန္က်စရိတ(္ မ်ား)
ကေလးထိန္းခ

အျခား
လစဥ္ ကုန္က်စရိတ္ စုစုေပါင္း
အာမခံေၾကး အခ်က္အလက္

သင္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ သင့္အိမ္သူအိမ္သားမ်ား ေအာက္ပါ အာမခံေၾကး ရွိလွ်င္ ေဖၚျပပါ။
လူနာသည္ မယ္ဒီကိတ္ ေလွ်ာက္ၿပီးၿပီလား  ၿပီး  မၿပီး

ေလွ်ာက္၍ မၿပီးေသးပါက အေၾကာင္းရင္းေဖၚျပပါ ______________________

ေလွ်ာက္ၿပီးပါက ေလွ်ာက္သည့္ရက္စြဲ ေဖၚျပပါ________________
ေလွ်ာက္လႊာ အေနအထား  အေျဖေစာင့္  ခြင့္ျပဳခ်က္ရၿပီ  ျငင္းပယ္ထားသည္
လူနာသည္ ေဆးရံု၏ဝန္ေဆာင္မႈ ရရွိေသာအခ်ိန္တြင္ က်န္းမာေရးအာမခံေၾကးရွိသလား။  ရွိ  မရွိ
အာမခံေၾကး ရရွိသူအမည္

အာမခံကုမၸဏအ
ီ မည္

သက္ေရာက္ေသာရက္စြဲ

ရွိလွ်င္ ေအာက္ပါ ကြက္လပ္မ်ား ျဖည့္ပါ။

ေပၚလစီနံပါတ္/

အာမခံထားေသာ

အဖြဲ႕ေပၚလစီနံပါတ္

သူမ်ား၏ အမည္(မ်ား)

လူနာ/အာမခံသူ အက်ဥ္းခ်ဳပ္
ေက်းဇူးျပဳ၍ အထက္ပါ အကြကမ
္ ်ားတြင္ တြက္ခ်က္ထားေသာ စုစုေပါင္း ေငြပမာဏမ်ားကို ေရးမွတ္ပါ။
မိသားစုဦးေရ

တအိမ္လံုးဝင္ေငြ စုစေ
ု ပါင္း

တအိမ္လံုး အျခားဝင္ေငြ

ပုိင္ဆိုင္မႈ စုစုေပါင္း

ကုန္က်စရိတ္ စုစုေပါင္း

ကူညီေထာက္ပမ
ံ့ ႈ တင္ျပခ်က္
(ကူညီေထာက္ပသ
ံ့ ူမွ ျဖည့္ေပးရန္ ျဖစ္သည္)

ေလွ်ာက္လႊာတင္သူ မွ ကၽြန္ေတာ္/ကၽြန္မ ကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ ေပးသူအျဖစ္ တင္ျပထားသည္။ ေအာက္ပါ ကိစၥမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးပါသည္။

အထက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္/ကၽြန္မ သိရသေလာက္ႏွင့္ ယူဆခ်က္အရ ဟုတ္မွန္ေၾကာင္းႏွင့္ မွန္ကန္ေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္/ကၽြန္မ
သက္ေသျပဳၿပီး အတည္ျပဳပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္/ကၽြန္မ လက္မွတ္ထိုးျခင္းျဖင့္ ေဆးကုသမႈကုန္က်စရိတ္အတြက္ ကၽြန္ေတာ္/ကၽြန္မ၏တာဝန္ ျဖစ္လာမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း နားလည္ပါသည္။
လက္မွတ္ _________________________________________________

ရက္စြဲ _________________________________

Indiana University Health ေငြေၾကးအကူအညီ
ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ အခ်က္အလက္
Revision Date 11/2015
လူနာအမည္ _____________________________________ MRN: __________________
ရက္စ_
ြဲ _________________

အတည္ျပဳခ်က္ႏွင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္
(လူနာ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အာမခံသူ မွ ျဖည့္ေပးရန္)
ကၽြန္ေတာ္/ကၽြန္မ ေပးခဲ့ေသာအေျဖမ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္/ကၽြန္မ သိရသေလာက္ ဟုတ္မွန္ေၾကာင္းႏွင့္ မွန္ကန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒေအာက္တြင္
အတည္ျပဳပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္/ကၽြန္မ၏ (သို႔မဟုတ္ ကိုယ္စားျပဳေပးသူ၏) ဝင္ေငြ၊ ပစၥည္းပိုင္ဆိုင္မႈ၊ ကုန္က်စရိတ္၊ အိမ္တြင္းလူဦးေရ သို႔မဟုတ္ လိပ္စာ၊
စသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ရွိပါက IU Health ကို ဆယ္ရက္ (၁၀) အတြင္း အေၾကာင္းၾကားမည္ဟု ကၽြန္ေတာ္/ကၽြန္မ သေဘာတူပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္/ကၽြန္မ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို သက္ေသျပခိုင္းႏိုင္ေၾကာင္း နားလည္ၿပီး အကူအညီရရန္ သင့္ေလ်ာ္မႈဆိုင္ရာ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအတြက္
အလုပ္ရွင္၊ ဘဏ္၊ အေၾကြးေပးသူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈပစၥည္းရွာေဖြျခင္းမ်ားလို စစ္ေဆးအတည္ျပဳျခင္းရွိႏိုင္သျဖင့္ IU Health ႏွင့္
၎သတ္မွတ္ထားသူမ်ား အား အဆိုပါ စစ္ေဆးအတည္ျပဳျခင္း ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ဤတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးပါသည္။
ေဆးရံုမ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္/ကၽြန္မ ေပးလိုက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဥပေဒအရ လ်ိဳ႕ဝွက္ထားေပးရမည္ကို ကၽြန္ေတာ္/ကၽြန္မ နားလည္ပါသည္။
ဆက္လက္ၿပီး မေတာ္တဆျဖစ္မႈ သို႔မဟုတ္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိမႈေၾကာင့္ ေဆးကုရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိသည့္အေပၚမွာ ထိုျဖစ္ပြားမႈအတြက္ တရားစီရင္ခ်က္
သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားရွိပါက ေဆးရံုကို ကုန္က်စရိတ္ ေငြျပန္ေပးရန္ ကၽြန္ေတာ္/ကၽြန္မ သေဘာတူပါသည္။
ေငြေၾကးအကူအညီ မရရွိပါက၊ ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို စာေရးသားျခင္းႏွင့္အတူ ေနာက္ထပ္စာရြက္စာတမ္းမ်ား တင္ျပျခင္းျဖင့္ အယူခံဝင္ႏိုင္ေၾကာင္း
ကၽြန္ေတာ္/ကၽြန္မ နားလည္ပါသည္။ ေငြေၾကးအကူအညီကို ျငင္းပယ္ျခင္း ခံရပါက၊ ေပးစရာ က်န္ရွိေနေသာ က်သင့္ေငြ(မ်ား)အတြက္ ကၽြန္ေတာ္/ကၽြန္မ
ေပးရမည့္တာဝန္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
လက္မွတ္ _________________________________________________

ရက္စြဲ _________________________________

