คำร้ องขอรับควำมช่ วยเหลือด้ ำนสังคมสงเครำะห์ /ควำมช่ วยเหลือด้ ำนกำรเงิน
เรี ยนท่านผูป้ ่ วยและครอบครัว:
เพื่อรักษาภารกิจและค่านิยมหลักของเรา เรามุ่งมัน่ ที่จะให้การบริ การด้านสุ ขภาพสาหรับทุกคนโดยไม่คานึงถึงความสามารถในการชาระเงินของพวกเขา
กำรให้ บริกำรด้ ำนสังคมสงเครำะห์ /ควำมช่ วยเหลือด้ ำนกำรเงินของเรำ:
ใบเสร็ จค่ารักษาพยาบาลอาจเป็ นภาระหนักที่ตอ้ งจ่าย ผูป้ ่ วยที่ไม่สามารถจ่ายเงินสาหรับบริ การด้านสุ ขภาพทั้งหมดหรื อบางส่วนของตน
สามารถยื่นคาร้องขอรับความช่วยเหลือทางการเงินโดยการกรอกและส่งแบบฟอร์มนี้
ผูป้ ่ วยและครอบครัวที่ตรงกับข้อกาหนดด้านรายได้มีสิทธิ์ ได้รับการดูแลรักษาฟรี หรื อในราคาที่ลดลง ขึ้นอยูก่ บั ขนาดของครอบครัวและรายได้ แม้วา่ คุณจะมีประกันสุ ขภาพ
หากต้องการดูนโยบายความช่วยเหลือทางการเงินและแนวทางการลดค่ารักษาพยาบาลของเรา โปรดเข้าชมเว็บไซต์ของรัฐต่อไปนี้:
https://www.providence.org/obp
ควำมช่ วยเหลือทำงกำรเงินครอบคลุมสิ่ งใดบ้ ำง ความช่วยเหลือทางการเงินครอบคลุมบริ การด้านการแพทย์ที่จาเป็ นจากศูนย์บริ การแห่งหนึ่งของเรา ซึ่งขึ้นอยูก่ บั สิ ทธิ์ ของคุณ
ความช่วยเหลือทางการเงินไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการบริ การด้านสุ ขภาพทั้งหมด รวมถึงบริ การต่างๆ ที่ได้รับจากองค์กรอื่น
ถ้ ำคุณมีคำถำมหรือต้ องกำรควำมช่ วยเหลือในกำรกรอกคำร้ องนี:้ นโยบายความช่วยเหลือทางการเงินของเรา ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ และเอกสารประกอบคาร้องต่างๆ
มีให้บริ การบนเว็บไซต์ของเรา หรื อทางโทรศัพท์ คุณสามารถขอรับความช่วยเหลือไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดๆ ซึ่งรวมถึงความทุพพลภาพและความช่วยเหลือด้านภาษา นี่คือวิธีการติดต่อเรา:
https://www.providence.org/obp
ติดต่อตัวแทนฝ่ ายบริ การลูกค้าที่หมายเลข: 503-215-3030 หรื อ 866-747-2455 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8:00 น. ถึง 20:00 น.
เพือ่ ให้ คำร้ องของคุณได้ รับกำรดำเนินกำร คุณต้ องยืน่ :
□
ข้ อมูลเกีย่ วกับครอบครัวของคุณ
กรอกจานวนสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยูใ่ นบ้านของคุณ (คาว่าครอบครัวรวมถึงผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางกาเนิด การแต่งงาน หรื อการรับเลี้ยงดู
ซึ่งอาศัยอยูด่ ว้ ยกัน)
□
ข้ อมูลเกีย่ วกับรำยได้ รวมต่ อเดือนของครอบครัวคุณ (รายได้ก่อนหักภาษีและค่าลดหย่อนต่างๆ)
□
กำรเปิ ดเผยทรัพย์ สิน (ดังรายการในแบบฟอร์มคาร้องขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน)
□
ใส่ ข้อมูลเพิม่ เติมหำกจำเป็ น
□
ลงนำมและระบุวนั ทีใ่ นแบบฟอร์ มคำร้ องขอรับควำมช่ วยเหลือทำงกำรเงิน
**ต้ องทำกำรยืนยันแหล่ งทีม่ ำของรำยได้ **
โปรดส่ งสำเนำเอกสำรต่ อไปนีพ้ ร้ อมคำร้ องของคุณ:
 ใบรับรองการจ่ายเงินค่าจ้างในช่วง 3 เดือนล่าสุ ด
 การคืนภาษีครั้งล่าสุ ดสาหรับสมาชิกทุกคนในครอบครัว
 โปรดแสดงหลักฐานแหล่งที่มาของรายได้ ดังรายการบนแบบฟอร์มคาร้องขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน
หมำยเหตุ: คุณไม่ จำเป็ นต้ องให้ หมำยเลขประกันสั งคมในคำร้ องขอรับควำมช่ วยเหลือทำงกำรเงิน ถ้าคุณให้หมายเลขประกันสังคมกับเรา
จะช่วยเร่ งการดาเนินการคาร้องของคุณให้เร็ วขึ้น หมายเลขประกันสังคมใช้เพื่อยืนยันข้อมูลที่คุณให้ไว้กบั เรา ถ้าคุณไม่มีหมายเลขประกันสังคม โปรดระบุวา่ “ไม่ม”ี
ส่ งคำร้ องทีส่ มบูรณ์ พร้ อมเอกสำรทั้งหมดมำที(่ อย่าลืมเก็บสาเนาไว้กบั ตัวหนึ่งฉบับ):
https://www.providence.org/obp
PH&S Regional Business Office, P.O. Box 3268, Portland, OR 97208-3395

หำกต้ องกำรส่ งคำร้ องทีส่ มบูรณ์ ของคุณด้วยตนเอง: ให้นาไปยังสานักงานการเงินของโรงพยาบาลที่อยูใ่ กล้คุณมากที่สุด
เราจะแจ้งคุณเกี่ยวกับผลการพิจารณาขั้นสุ ดท้ายเรื่ องการมีสิทธิ์ และสิ ทธิ์ ในการยื่นอุทธรณ์หากมี ภายใน 14 วันปฏิทินนับจากได้รับคาร้องขอรับความช่วยเหลือทางการเงินที่สมบูรณ์
พร้อมด้วยเอกสารแสดงรายได้
ด้วยการส่งคาร้องขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน คุณอนุญาตให้เราทาการสอบถามตามที่จาเป็ นเพื่อยืนยันภาระทางการเงินและข้อมูลต่างๆ

เรำต้ องกำรช่ วยเหลือ โปรดส่ งคำร้ องของคุณโดยเร็วที่สุด!
คุณอำจยังได้ รับใบเรียกเก็บเงินจนกว่ ำเรำจะได้ รับข้ อมูลของคุณ

แบบฟอร์ มคำร้ องขอรับควำมช่ วยเหลือด้ ำนสังคมสงเครำะห์ /ควำมช่ วยเหลือด้ ำนกำรเงิน – ลับ
โปรดกรอกข้ อมูลทั้งหมดให้ สมบูรณ์ ถ้ าไม่ มีข้อมูล ให้ เขียนว่ า “ไม่ มี” ใส่ หน้ าเพิ่มเติมหากจาเป็ น

ข้ อมูลกำรคัดกรอง
คุณต้องการล่ามหรื อไม่ □ ใช่ □ ไม่ ใช่ ถ้ าใช่ ระบุภาษาที่ ต้องการ:
ผูป้ ่ วยเคยยื่นคาร้องสาหรับ Medicaid หรื อไม่ □ ใช่ □ ไม่ ใช่ อาจต้ องยื่นคาร้ องก่ อนที่ จะได้ รับการพิจารณาเพื่อรั บความช่ วยเหลือทางการเงิน
ผูป้ ่ วยได้รับบริ การสาธารณะต่างๆ ของรัฐ เช่น TANF, Basic Food, หรื อ WIC หรื อไม่ □ ใช่ □ ไม่ ใช่
ขณะนี้ผปู ้ ่ วยเป็ นคนไร้บา้ นหรื อไม่ □ ใช่ □ ไม่ ใช่
ความต้องการบริ การด้านสุ ขภาพของผูป้ ่ วยเกี่ยวข้องกับอุบตั ิเหตุรถยนต์หรื อการบาดเจ็บจากงานที่ทาหรื อไม่ □ ใช่ □ ไม่ ใช่

โปรดทรำบว่ ำ




เราไม่สามารถรับรองได้วา่ คุณจะมีคุณสมบัติในการรับความช่วยเหลือทางการเงิน แม้วา่ คุณจะยืน่ คาร้องไป
เมื่อคุณส่ งคาร้องของคุณแล้ว เราอาจตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดและอาจขอข้อมูลหรื อหลักฐานแสดงรายได้เพิม่ เติม
ภายใน 14 วันปฏิทินนับจากได้รับคาร้องที่สมบูรณ์และเอกสารประกอบของคุณ เราจะแจ้งให้ทราบว่าคุณมีคุณสมบัติได้รับความช่วยเหลือหรื อไม่

ข้ อมูลผู้ป่วยและผู้ยนื่ คำร้ อง
ชื่อของผูป้ ่ วย
□ ชาย □ หญิง
□ อื่นๆ (โปรดระบุ _____________)

ชื่อกลางของผูป้ ่ วย

นามสกุลของผูป้ ่ วย

วันเกิด

หมายเลขประกันสังคม (ไม่บงั คับ*)
*ไม่บังคับให้ ใส่ แต่ ต้องใช้ เพื่อรั บความช่ วยเหลือที่มากยิง่ กว่ าที่กฎหมายของรั ฐกาหนด

ความสัมพันธ์กบั ผูป้ ่ วย

ผูท้ ี่รับผิดชอบในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล

วันเกิด

หมายเลขประกันสังคม (ไม่บงั คับ*)
*ไม่บังคับให้ ใส่ แต่ ต้องใช้ เพื่อรั บความช่ วยเหลือที่มากยิง่ กว่ าที่กฎหมายของรั ฐกาหนด

ที่อยู่
_________________________________________________________________

หมายเลขติดต่อหลัก
( ) __________________
( ) __________________
ที่อยูอ่ ีเมล:
____________________________

_________________________________________________________________
เมือง
รัฐ
รหัสไปรษณี ย ์
สถานะการจ้างงานของผูท้ ี่รับผิดชอบในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล
□ มีกำรจ้ ำงงำน (วันที่ได้รับว่าจ้าง: ______________________) □ ไม่ มกี ำรจ้ ำงงำน (ระยะเวลาที่ไม่มีการว่าจ้าง:________________________)
□ อำชีพอิสระ
□ นักเรียน
□ ผู้ทุพพลภำพ
□ เกษียณอำยุ
□ อืน่ ๆ (______________________)

ข้ อมูลครอบครัว
ระบุสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยูใ่ นบ้านของคุณ รวมทั้งตัวคุณด้วย คาว่า “ครอบครัว” รวมถึงผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางกาเนิด การแต่งงาน หรื อการรับเลี้ยงดู ซึ่งอาศัยอยูด่ ว้ ยกัน
ขนำดครอบครัว ___________
ใส่ หน้ าเพิ่มเติมหากจาเป็ น
ชื่อ

วันเกิด

ความสัมพันธ์กบั ผูป้ ่ วย

ถ้ามีอายุ 18 ปี ขึ้นไป
ชื่อผูว้ ่าจ้างหรื อแหล่งที่มาของรายได้

ถ้ามีอายุ 18 ปี ขึ้นไป
รายได้รวมต่อเดือน (ก่อนหักภาษี):

ยื่นคาร้องขอรับความช่วยเหลือท
างการเงินด้วยหรื อไม่
ใช่ / ไม่ใช่
ใช่ / ไม่ใช่
ใช่ / ไม่ใช่
ใช่ / ไม่ใช่

จะต้ องเปิ ดเผยรำยได้ ของสมำชิกในครอบครัวทีเ่ ป็ นผู้ใหญ่ ทุกคน แหล่ งทีม่ ำของรำยได้ รวมถึงตัวอย่ ำงดังต่ อไปนี:้
- ค่าจ้าง - เงินชดเชยการว่างงาน - รายได้อิสระ - ค่าทดแทนการทางาน - ค่าทุพพลภาพ - SSI
- บานาญ - เงินจัดสรรสู่บญั ชีผเู ้ กษียณอายุ - อื่นๆ (โปรดระบุ_____________)

- เงินสนับสนุนบุตร/คู่สมรส - โครงการเรี ยนและทางาน (นักเรี ยน)

แบบฟอร์ มคำร้ องขอรับควำมช่ วยเหลือด้ ำนสังคมสงเครำะห์ /ควำมช่ วยเหลือด้ ำนกำรเงิน – ลับ
ข้ อมูลรำยได้
โปรดจำไว้ ว่ำ: คุณต้ องส่ งหลักฐานแสดงรายได้ ของคุณพร้ อมคาร้ องด้ วย
คุณต้ องให้ ข้อมูลเกีย่ วกับรำยได้ ของครอบครัวคุณด้ วย ต้ องทำกำรยืนยันรำยได้ เพือ่ พิจำรณำรับควำมช่ วยเหลือทำงกำรเงิน
จะต้ องเปิ ดเผยรำยได้ ของสมำชิกในครอบครัวทุกคนทีม่ อี ำยุ 18 ปี ขึน้ ไป ถ้ ำคุณไม่ สำมำรถแสดงเอกสำรประกอบ คุณสำมำรถส่ งใบรับรองทีอ่ ธิบำยรำยได้ ของคุณพร้ อมลงนำม
โปรดแสดงหลักฐำนสำหรับแหล่ งทีม่ ำของรำยได้ ทุกรำยกำรทีร่ ะบุ
ตัวอย่ ำงหลักฐำนแสดงรำยได้ เช่ น:
 ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย “W-2” หรื อ
 ใบรับรองการจ่ายเงินค่าจ้างในปั จจุบนั (3 เดือนล่าสุ ด) หรื อ
 การคืนภาษีเงินได้ของปี ที่แล้ว รวมทั้งกาหนดการต่างๆ หากมี หรื อ
 ใบรับรองที่เขียนและลงนามโดยผูว้ า่ จ้างหรื อบุคคลอื่น หรื อ
 การอนุมตั ิ/ปฏิเสธการมีสิทธิ์สาหรับ Medicaid และ/หรื อความช่วยเหลือทางการแพทย์ที่รัฐให้เงินสนับสนุน หรื อ
 การอนุมตั ิ/ปฏิเสธการมีสิทธิ์สาหรับค่าชดเชยการว่างงาน

ถ้าคุณไม่มีหลักฐานแสดงการมีรายได้หรื อไม่มีรายได้ โปรดใส่ หน้าเพิ่มเติมพร้อมคาอธิบาย

ข้ อมูลค่ ำใช้ จ่ำย
เราใช้ ข้อมูลนีเ้ พื่อให้ ได้ ภาพที่ สมบูรณ์ ยิ่งขึน้ เกี่ยวกับสถานะทางการเงินของคุณ
ค่าใช้จ่ายในบ้านต่อเดือน:
ค่าเช่า/ผ่อนชาระที่อยูอ่ าศัย
ค่าเบี้ยประกันภัย
หนี้/ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

_______________________ดอลลาร์สหรัฐฯ
ค่าช้จ่ายทางการแพทย์ _______________________ดอลลาร์สหรัฐฯ
_______________________ดอลลาร์สหรัฐฯ
ค่าสาธารณูปโภค
_______________________ดอลลาร์สหรัฐฯ
_______________________ดอลลาร์สหรัฐฯ (เงินค่ าเลีย้ งดูบุตร, เงินกู้, ค่ ายารั กษาโรค, อื่ นๆ)

ข้ อมูลทรัพย์ สิน
ข้ อมูลนีอ้ าจนามาใช้ หากรายได้ ของคุณเกิน 200% ของแนวทางด้ านความยากจนของรั ฐบาลกลาง
ยอดบัญชีเช็คในปัจจุบนั
ครอบครัวของคุณมีทรัพย์สินอื่นๆ ดังต่อไปนี้หรื อไม่
_____________________________ดอลลาร์สหรัฐฯ โปรดเลือกทุกข้ อทีใ่ ช่
ยอดบัญชีออมทรัพย์ในปัจจุบนั
□ หุ น้ □ พันธบัตร □ บัญชี 401K □ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดา้ นสุ ขภาพ □ ทรัสต์
_____________________________ดอลลาร์สหรัฐฯ □ อสังหาริ มทรัพย์ (ไม่นบั รวมที่อยูอ่ าศัยหลัก) □ เป็ นเจ้าของธุ รกิจ

ข้ อมูลเพิม่ เติม
โปรดใส่หน้าเพิ่มเติมถ้ามีขอ้ มูลอื่นๆ เกี่ยวกับสถานะทางการเงินปัจจุบนั ของคุณ ซึ่งต้องการแจ้งให้เราทราบ เช่น ความยากลาบากทางการเงิน รายได้ชวั่ คราวหรื อตามฤดูกาล
หรื อการสูญเสี ยรายได้ส่วนบุคคล

ข้ อตกลงสำหรับผู้ป่วย
ข้าพเจ้าตกลงว่า Providence Health & Services สามารถยืนยันข้อมูลโดยการตรวจสอบข้อมูลเครดิตและหาข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ
เพื่อช่วยในการพิจารณาการมีสิทธิ์ รับความช่วยเหลือทางการเงินหรื อแผนการชาระเงิน
ข้าพเจ้ายืนยันว่าข้อมูลข้างต้นเป็ นความจริ งและถูกต้องที่สุดเท่าที่ขา้ พเจ้าทราบ ข้าพเจ้าเข้าใจว่าหากข้อมูลที่ขา้ พเจ้าให้ไว้เป็ นเท็จ ผลคือการถูกปฏิเสธจากความช่วยเหลือทางการเงิน
และข้าพเจ้าจะต้องรับผิดชอบในการชาระค่าบริ การต่างๆ ที่ได้รับ
_______________________________________________
ลายเซ็นของผูย้ ื่นคาร้อง

___________________________
วันที่

