กุศลที่ดแู ลเงิ นช่วยเหลือแบบฟอร์มคำแนะนำ
นี้เป็ นโปรแกรมประยุกต์สำหรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน (หรือทีเ่ รียกว่ำกุศลดูแล) ทีโ่ พรวิเดนซ์สุขภำพและบริกำร
กฎหมำยของรัฐบำลกลำง และรัฐกำหนดโรงพยำบำลทีใ่ ห้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินให้ทำ่ นและครอบครัวทีต่ รงกับควำมต้องกำรรำยได้
คุณอำจมีคณ
ุ สมบัตฟิ รีดูแลหรือดูแลรำคำลดลงตำมรำยได้ และขนำดครอบครัวของคุณถ้ำคุณมีประกันสุขภำพ ดูนโยบำยช่วยเหลือ และเลื่อนแนวระดับ กรุณำไปอยู่เว็บไซต์รฐั
https://www.providence.org/obp.
ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินครอบคลุมอะไรบ้ำง
กำรช่วยเหลือทำงกำรแพทย์ครอบคลุมกำรดูแลในโรงพยำบำลทีจ่ ำเป็ นทำงกำรแพทย์จำกโรงพยำบำลของเรำขึน้ อยู่กบั สิทธิ ์ของคุณอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินอำจไม่ครอบคลุมต้นทุนดูแลสุขภำพทัง้ หมด รวมทัง้ บริกำรจำกองค์กรอื่น ๆ
ถ้ำคุณมีคำถำม หรือต้องกำรให้ชว่ ยทำโปรแกรมนี้: นโยบำยควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ข้อมูลเกีย่ วกับโปรแกรม และเอกสำรกำรสมัครของเรำมีอยู่ บนเว็บไซต์ของเรำ หรือผ่ำน
ทำงโทรศัพท์ คุณอำจได้รบั ควำมช่วยเหลือด้วยเหตุผลใด ๆ รวมทัง้ ควำมพิกำรและควำมช่วยเหลือภำษำ แปลเอกสำรแจ้งควำมประสงค์เป็นลำยลักษณ์อกั ษร วิธกี ำรติดต่อเรำ:
https://www.providence.org/obp
พนักงำนฝำ่ ยบริกำรลูกค้ำที:่ 503-215-3030 หรือ 866-747-2455
จันทร์-ศุกร์ 8:00 17:00 น.
เพื่อให้ใบสมัครของคุณได้รบั กำรดำเนินกำรคุณต้อง:
□ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับครอบครัวของคุณแก่เรำ กรอกจำนวนสมำชิกในครอบครัวของคุณ (ครอบครัวรวมถึงผูค้ น
เกีย่ วข้องโดยกำเนิดกำรแต่งงำนหรือกำรรับเลีย้ งบุตรบุญธรรมทีอ่ ำศัยอยูด่ ว้ ยกัน)
□ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับรำยได้รวมของครอบครัวของคุณ (รำยได้ก่อนหักภำษีและหัก) เพื่อรวมสตับจ่ำยแบบฟอร์ม W-2
คืนภำษีจดหมำยรำงวัลประกันสังคม ฯลฯ (ดูตวั อย่ำงกำรสมัครขอรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินสำหรับรำยละเอียดเพิม่ เติม )
□จัดทำเอกสำรสำหรับรำยได้ของครอบครัวและประกำศสินทรัพย์
□แนบข้อมูลเพิม่ เติมหำกจำเป็ น
□ลงชื่อและลงวันทีใ่ นแบบฟอร์มควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน
หมำยเหตุ: คุณไม่จำเป็ นต้องให้หมำยเลขประกันสังคมเพื่อขอควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน หำกท่ำนให้เลขประกันสังคม
มันจะช่วยเพิม่ ควำมเร็วกำรประมวลผลของโปรแกรมประยุกต์ของคุณ หมำยเลขประกันสังคมจะใช้ในกำรตรวจสอบข้อมูลทีใ่ ห้ไว้กบั เรำ ถ้ำคุณไม่มหี มำยเลขประกันสังคม
ทำเครื่องหมำย "ไม่ม"ี หรือ "นรำธิวำส"
โปรแกรมประยุกต์จดหมำยเสร็จสมบูรณ์พร้อมทัง้ เอกสำรประกอบเพื่อ: ปณ 3299 พอร์ตแลนด์ หรือ 97208-3395, PH และ S ธุรกิจสำนัก ต้องเก็บสำเนำตัวเอง
ส่งใบสมัครของคุณเสร็จสมบูรณ์ในคน: พำไปสำนักงำนพนักงำนเก็บเงินของโรงพยำบำลทีใ่ กล้ทส่ี ดุ
เรำจะแจ้งให้คณ
ุ ของควำมมุง่ มันสุ
่ ดท้ำยของสิทธิและอุทธรณ์สทิ ธิ ถ้ำมี ภำยใน 30 วันของกำรได้รบั กำรประยุกต์ใช้ในกำรช่วยเหลือทำงกำรเงินทีส่ มบูรณ์
รวมทัง้ เอกสำรของรำยได้

โดยกำรส่งโปรแกรมช่วยเหลือ คุณให้ควำมยินยอมเรำจะทำกำรสอบถำมทีจ่ ำเป็นเพือ่ ยืนยันข้อมูลและภำระทำงกำรเงิน

เรำอยำกช่วยเหลือ กรุณำส่งใบสมัครทันที คุณอำจได้รบั เงิ นจนกว่ำเรำได้รบั ข้อมูลของคุณ

กุศลดูแล/เงิ นช่วยเหลือสมัคร – เป็ นควำมลับ กุศลดูแล
เช่ากรอกข้อมูลทัง้ หมดอย่างสมบูรณ์ ถ้ามันใช้ไม่ได้ เขียน "นราธิวาส" แนบหน้าเพิม่ เติมถ้าจาเป็ น เช่ากรอกข้อมูลทัง้ หมดอย่างสมบูรณ์ ถ้ามันใช้ไม่ได้ เขียน "นราธิวาส"
แนบหน้าเพิม่ เติมถ้าจาเป็ น
คัดกรองข้อมูล คัดกรองข้อมูล
คุณต้องกำรล่ำม □ ใช่ □ ไม่ใช่ ถ้ำใช่ รำยกำรภำษำทีต่ อ้ งกำร:
ผูป้ ว่ ยได้ใช้สำหรับ Medicaid □ ใช่ □ ไม่ใช่
ผูป้ ว่ ยได้รบั บริกำรสำธำรณะของรัฐเช่น TANF อำหำรพืน้ ฐำน WIC □ ใช่ □ ไม่ใช่
เป็ นผูป้ ว่ ยในปจั จุบนั จรจัด □ ใช่ □ ไม่ใช่
เป็ นแพทย์ของผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งเกีย่ วข้องกับรถเกิดอุบตั เิ หตุหรืองำนบำดเจ็บ □ ใช่ □ ไม่ใช่
โปรดทรำบ


เรำไม่สำมำรถรับประกันว่ำ คุณจะได้รบั ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน แม้วำ่ คุณใช้




เมื่อคุณส่งในโปรแกรมประยุกต์ของคุณ เรำอำจตรวจสอบข้อมูลทัง้ หมด และอำจขอข้อมูลเพิม่ เติมหรือหนังสือรับรองรำยได้

ภำยใน 30 วัน หลังจำกทีเ่ รำได้รบั ใบสมัครและเอกสำรประกอบ ของคุณเรำจะแจ้งให้คณ
ุ ถ้ำคุณได้รบั ควำมช่วยเหลือ
ข้อมูลผูป้ ่ วยและผู้สมัคร ข้อมูลผูป้ ่ วยและผู้สมัคร

ชือ่ ผูป้ ่วย
□ชำย □หญิง
□อื่น ๆ (อำจระบุ _____________)
ผูร้ บั ผิดชอบกำรชำระเงิน

ชือ่ กลำงของผูป้ ่วย

นำมสกุล

วันเกิด

ผูป้ ่วยหมำยเลขประกันสังคม (เสริม *)

ควำมสัมพันธ์กบั ผูป้ ่วย

* แต่ไม่จา
จาเป็ นสาหรับน้ าใจความช่วยเหลือข้างต้นข้อกาหนดของกฎหมายของรัฐ
หมายเลขประกันสังคม (เสริม *)

วันเกิด

* แต่ไม่จา จาเป็ นสาหรับน้ าใจความช่วยเหลือข้างต้นข้อกาหนดของกฎหมายของรัฐ

ทีอ่ ยู่
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
เมือง
รัฐ
รหัสไปรษณีย์

หมำยเลขผูต้ ดิ ต่อหลัก
( ) __________________
( ) __________________
อีเมล์:
____________________________

สถำนะกำรจ้ำงงำนของผูร้ บั ผิดชอบกำรชำระเงิน
□ลูกจ้าง (วันที่จา้ ง: ______________________) □ว่างงาน (นานแค่ไหน: ________________________)
□ทางานให้ตวั เอง □นักศึกษา □ปิ ดการใช้งาน □เกษียณอายุ □อื่น ๆ (______________________)

ข้อมูลครอบครัว ข้อมูลครอบครัว
รำยชื่อสมำชิ กครอบครัวในบ้ำนของคุณ รวมทัง้ คุณ "ครอบครัว" รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเกิ ด แต่งงำน หรือนำที่อยู่ด้วยกัน
ขนำดครอบครัว ขนำดครอบครัว___________
ชือ่

วันเกิด

ควำมสัมพันธ์กบั ผูป้ ่วย

ถ้ำอำยุ 18 ปี :
Employer(s)
ชือ่ หรือแหล่งทีม่ ำของรำยได้

แนบหน้ำเพิม่ เติมถ้ำจำเป็ น
ถ้ำอำยุ 18 ปี :
รวมรำยได้รำยเดือนรวม
(ก่อนภำษี):

นอกจำกนี้ยงั
ใช้สำหรับควำมช่วยเหลือ
ทำงกำรเงิน
ใช่ / ไม่ใช่
ใช่ / ไม่ใช่
ใช่ / ไม่ใช่
ใช่ / ไม่ใช่

รำยได้ทงั ้ หมดผูใ้ หญ่ของสมำชิกครอบครัวต้องถูกเปิ ดเผย แหล่งรำยได้รวม เช่น รำยได้ทงั ้ หมดผูใ้ หญ่ของสมำชิกครอบครัวต้องถูกเปิ ดเผย แหล่งรำยได้รวม เช่น:
- ค่าจ้าง - การว่างงาน - การจ้างงานตนเอง - ค่าตอบแทนของผูป้ ฏิบตั ิงาน - ความพิการ - SSI - การสนับสนุนเด็ก / พิธีววิ าห์

- โปรแกรมการศึกษาการทางาน (นักเรี ยน) - บาเหน็จบานาญ - การกระจายบัญชีเพื่อการเกษียณอายุ - อื่น ๆ (โปรดอธิบาย _____________)

ข้อมูลรำยได้
จำ: คุณต้องมีหลักฐานของรายได้กบั โปรแกรมประยุกต์ของคุณ จา: คุณต้องมีหลักฐานของรายได้กบั โปรแกรมประยุกต์ของคุณ
คุณต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับรำยได้ของครอบครัว จำเป็ นต้องมีกำรตรวจสอบรำยได้เพื่อตรวจสอบควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิ น สมำชิ กครอบครัวทุกคน 18 ปี
หรือมำกกว่ำต้องเปิ ดเผยข้อมูลรำยได้ ถ้ำคุณไม่สำมำรถจัดเตรียมเอกสำร คุณสำมำรถส่งคำสังลงนำมเขี
่
ยนอธิ บำยรำยได้ของคุณ โปรดให้หลักฐำนสำหรับทุกแหล่งระบุรำยได้
ตัวอย่ำงของหลักฐำนของรำยได้รวม:
•คาสั่งหัก ณ ที่จ่าย "W-2"; หรื อ
•ต้นขั้วจ่ายปั จจุบนั (3 เดือน); หรื อ
•การคืนภาษีของปี ที่แล้วรวมถึงตารางเวลาหากมี; หรื อ
•เป็ นลายลักษณ์อกั ษรลงนามในแถลงการณ์จากนายจ้างหรื อผูอ้ ื่น ; หรื อ
•อนุมตั ิ / ปฏิเสธการมีสิทธิ์ได้รับ Medicaid และ / หรื อความช่วยเหลือทางการแพทย์ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ; หรื อ
•อนุมตั ิ / ปฏิเสธการมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนการว่างงาน

ถ้ำคุณมีหลักฐำนไม่มรี ำยได้หรือไม่มรี ำยได้ กรุณำแนบหน้ำเพิม่ เติมอธิบำย
ข้อมูลค่ำใช้จ่ำย ข้อมูลค่ำใช้จ่ำย
เราใช้ขอ้ มูลนี้เพือ่ ให้ได้ภาพสมบูรณ์มากขึน้ ของสถานะทางการเงิน
รำยจ่ำยครัวเรือนต่อเดือน รำยจ่ำยครัวเรือนต่อเดือน:
เช่ำ/จำนอง
$_______________________
ค่ำรักษำพยำบำล $_______________________
เบีย้ ประกัน
$_______________________
ยูทลิ ติ ้ี
$_______________________
หนี้/ค่ำใช้จำ่ ยอื่น ๆ$_______________________ (สนับสนุนเด็ก เงินกู้ ยำ อื่น ๆ)
ข้อมูลสิ นทรัพย์
ข้อมูลนี้อาจถูกใช้ถา้ รายได้ของคุณอยู่เหนือ 101% แนวทางความยากจนของรัฐบาลกลาง
ั
ดุลปจจุบนั ในบัญชีตรวจสอบ
ไม่ครอบครัวมีสินทรัพย์อื่น ไม่ครอบครัวมีสินทรัพย์อื่น
กรุณำตรวจสอบทัง้ หมดทีใ่ ช้
$_____________________________
ั
ดุลปจจุบนั ในบัญชีออมทรัพย์
□หุ ้น□พันธบัตร□ 401K □บัญชีออมทรัพย์สุขภาพ□เชื่อถือ (s)
$_____________________________
□ทรัพย์สิน (ไม่รวมที่อยูอ่ าศัยหลัก) □เป็ นเจ้าของธุรกิจ
ข้อมูลเพิ่ มเติ ม
โปรดแนบหน้ำเพิม่ เติมถ้ำมีขอ้ มูลเกีย่ วกับสถำนกำรณ์ทำงกำรเงินปจั จุบนั ของคุณทีค่ ุณต้องเรำรู้ เช่นมีควำมยำกลำบำกทำงกำรเงิน มำกเกินไปค่ำรักษำพยำบำล ตำมฤดูกำล หรือชัวครำวเงิ
่
น
หรืออื่น ๆ ขำดทุนส่วนบุคคล
ข้อตกลงที่ผ้ปู ่ วย
ฉันเข้าใจว่าความรอบคอบสุ ขภาพและบริ การอาจตรวจสอบข้อมูลโดยการตรวจสอบข้อมูลเครดิตและรับข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ เพื่อช่วยในการกาหนดสิ ทธิ์สาหรับความช่วยเหลือทางการเงินหรื อแผนการชาระเงิน
ฉันยืนยันว่าข้อมูลข้างต้นเป็ นจริ งและถูกต้องตามความรู ้ที่ดีที่สุดของฉัน
ฉันเข้าใจว่าข้อมูลทางการเงินที่ฉันให้ไว้น้ นั ถูกพิจารณาว่าเป็ นเท็จผลที่ได้อาจเป็ นการปฏิเสธความช่วยเหลือทางการเงินและฉันอาจรับผิดชอบและคาดว่าจะจ่ายค่าบริ การ

_______________________________________________
ลำยเซ็นของผูใ้ ช้

___________________________
วัน

