សំណ សើ កាំ រថែទំណោយសប្បុរស និងជំនយួ ហិរញ្ញវត្ថុ
អ្នកជំងឺ ព្រមទំងព្កុមព្រួសារជាទីណោរររាប្់អាន!
ណ ើមបីព្ប្កាន់ខ្ជាប្់នូវណប្សកកមមនិងរ ត្ម្មៃសនូលរប្ស់ណយើងណយើងខ្ុំណប្េជា្ផ្េលណ់ សវាថែទំសខភារ ល់ព្ប្ជាជនណោយមិនរិត្រីលទធភារប្ង់ព្ាក់រប្ស់រួកណរណ ោះណ យើ ។
ការថែទំណោយសប្បុរស និងជំនយួ ហិរញ្ញវត្ថ៖ុ
ម្ែណៃ រទាអាានកនការរិាកកនុងការទូទត្់។អ្នកជំងឺថ លមិននកនលទធភារទូទត្់ម្ែណៃ សវាថែទំសខភាររប្ស់ខៃួនទំងព្សុងឬមួយថផ្នកានអាាោក់ពាកាសជំ ំនួយហិរញ្ញវត្ថុានណោយប្ំណរញទព្មង់លិខិត្ណនោះនិងណផ្្ើវាព្ត្លប្់មកវិញ។ អ្នកជំងឺនិងព្កុមព្រួសារថ លប្ំណរញតាមលកខខ ឌ ាំ ូ លមួយាំនួនអាានកនលកខ សមបត្េិព្រប្់ព្ោន់ណ ើមបីទទួលាន
ការថែទំណោយមិនរិត្ម្ែៃឬការថែទំកនុងត្ម្មៃណោកណោយថផ្ែកតាមទំហំនិងាំ ូ លព្រួសាររប្ស់រួកណរណទោះប្ីជារួកណរនកនការធា រា៉ាប្់រងសខភារក៏ណោយ។
ណ ើមបីរិនិត្ាណមើលណោលនណោាយសេីរីជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនិងណោលការ ៍ថ

សំ េីរសី ូា ករត្ម្មៃថព្ប្ព្ប្ួលរប្ស់ណយើងសូមាូលណៅកាន់ណរហទំរ័ររ ឋ៖

https://www.providence.org/obp
ណត្ើជំនយួ ហិរញ្ញវត្ថរាុ ៉ា ប្់រងអ្វីខោះៃ ?ជំនួយហិរញ្ញវត្ថរាុ ៉ា ប្់រងាំណាយណៅណលើណសវាចំាា់ថផ្នកណវជាសាព្សតថ លផ្េល់ណោយព្កសួងមួយម្នព្កសួងទំងឡាយរប្ស់ណយើង វាអាព្ស័យណៅតាមភារអាាទទួលានរប្ស់អ្នក។ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុអាានឹងមិនរា៉ាប្់រងម្ែថៃ ែទំសខភារទំងអ្ស់រួមទំងណសវាថ លផ្េលណ់ ោយអ្ងគការណផ្េងៗណទៀត្ានណ ើយ។
ព្ប្សិនណប្ើអ្កន នកនសំ ួ រឬព្ត្វូ ការជំនយួ ណ មើ បីប្ំណរញពាកាសណំ នោះ៖ណោលនណោាយសេីរីជំនួយហិរញ្ញវត្ថុរប្ស់ណយើង រ័ត្៌នកនអ្ំរីកមមវិធី និងឯកសារពាកាសំ អាារកានណៅណលើណរហទំរ័ររប្ស់ណយើងឬតាមរយៈទូរស័រទ។អ្នកអាាទទួលានជំនួយណោយសារមូលណហត្ណាមួយរួមទំងរិការភារនិងជំនួយខ្ជងភាសា។ខ្ជងណព្កាមណនោះរឺជារណប្ៀប្ទំ ក់ទំនងមក
ណយើងខ្ុំ៖

https://www.providence.org/obp
ត្ំណាងណសវាប្ណព្មើអ្ត្ិែិជនតាមរយៈ៖

503-215-3030 ឬ 866-747-2455 ម្ែៃានទ - សព្ក 8:00 ព្រឹក ល់ 8:00 យប្់
ណ មើ បីឲ្ាពាកាសរំ ប្ស់អ្កន ព្ត្វូ ានចត្់ការអ្នកព្ត្វូ ថត្ផ្េល៖់
□

រ័ត្៌នកនអ្ំរព្ី រួសាររប្ស់អ្នក

សូមប្ំណរញាំនួនសនកជិកព្រួសារណៅកនុងព្រួសាររប្ស់អ្នក (ព្រួសាររួមនកនអ្នកថ លជាប្់សាា់ញាត្ិរីកំណ ើត្ ណោយអាពាហ៍រិពាហ៍ឬការសមុំកូន ថ លរស់ណៅជាមួយោន )
□

រ័ត្៌នកនអ្ំរាី ំ ូ លព្រសា
ួ រសរប្ព្ប្ចំថខរប្ស់អ្នក(ាំ ូ លមនណរលកាត្់រនធនិងការកាត្់កងណផ្េងៗ)

□

ព្ប្កាសព្ទរាសមបត្េិ( ូានកនណរៀប្រាប្់ណៅកនុងទព្មង់ពាកាសំជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ)

□

ភាាប្់រ័ត្នក៌ នប្ថនថមព្ប្សិនណប្ើចំាា់

□

ាោះហត្ថណលខ្ជនិងកាលប្រិណាេទណលើទព្មង់ពាកាសជំ នំ ួយហិរញ្ញវត្ថុ

**ព្ត្វូ ណធវកាើ រណផ្ទៀងផ្ទទត្់ព្ប្ភរាំ ូ ល**
សូមភាាប្់ជាមួយពាកាសរំ ប្ស់អ្កន នូវសំណៅាមៃងម្នឯកសារ ាូ ខ្ជងណព្កាម៖




ប្ង្កាន់ម្ ណប្ើកព្ាក់ការង្ករាំនួន 3 ថខ
លិខិត្ព្ប្កាសរនធថ លណទើប្ថត្ោក់ព្ប្កាសសព្នកប្់សនកជិកព្រួសារទំងអ្ស់
សូមផ្េល់លិខិត្ប្ញ្ជាក់ព្ប្ភរាំ ូ លណផ្េងណទៀត្ ាូ នកនណរៀប្រាប្់ណៅកនុងទព្មង់ពាកាសជំ ំនួយហិរញ្ញវត្ថុ

កំ ត្់សនកគល់៖អ្នកមិនចំាា់ផ្េលណ់ លខរប្ប្សនេសិ ខសងគមណ ើមបីណសនសើ ជំ ំនយួ ហិរញ្ញវត្ថណុ ោះណទ។ព្ប្សិនណប្ើអ្នកផ្េលណ់ លខរប្ប្សនេិសខសងគមឲ្ាណយើងខ្ុំវានឹងជួយរណនៃឿន ំណ ើរការរិនិត្ាពាកាសំរប្ស់អ្នក។ណលខរប្ប្សនេិសខសងគមព្ត្ូវានណព្ប្ើព្ាស់ណ ើមបីណផ្ទៀងផ្ទទត្់រ័ត្៌នកនថ លព្ត្ូវានផ្េល់ឲ្ាណយើងខ្ុំ។ព្ប្សិនណប្ើអ្នកមិននកនណលខរប្ប្សនេិសខសងគម
ណទសូមសរណសរោ“មិនពាក់រ័នធ”ឬ“ោម ន”។

សូមណផ្្ពាើ កាសំថ លប្ំណរញរួាតាមម្ព្ប្ស ីយ៍ រួមជាមួយឯកសារទំងអ្ស់ណៅកាន់អាសយោឋ ន ូាខ្ជងណព្កាមណនោះ) សូមរកាទកសំណៅាមៃងមួយាាប្់សព្នកប្់ខៃួនឯង(៖

https://www.providence.org/obp
PH&S Regional Business Office, P.O. Box 3299, Portland, OR 97208-3395

ណ មើ បីោក់ពាកាសថំ លប្ំណរញរួារប្ស់អ្កន ណោយផ្ទទល់៖សូមយកណៅការិោល័យណប្ឡាករមនទីរណរទាថ លណៅជិត្អ្នកប្ំផ្ត្
ណយើងនឹងជូន ំ ឹងណៅអ្នកអ្ំរីការសណព្មាាិត្េាងណព្កាយណៅណលើភារព្ត្ូវតាមលកខខ ឌ និងសិទធិប្េឹងត្វា៉ា) ព្ប្សិនណប្ើពាក់រ័នធ (កនុងរយៈណរល 14 ម្ែព្ៃ ប្ត្ិទិន ប្ ទ ប្់រីទទួលានពាកាសំជំនួយហិរញ្ញវត្ថុណរញណលញរួមទំងឯកសារាំ ូ ល។
ការោក់ពាកាសំជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនកនន័យោអ្នកយល់ព្រមឲ្ាណយើងខ្ុំណធវើការសាកសួរថ លចំាា់ ណ ើមបីប្ញ្ជាក់រីកាត្រវកិាចនិងរ័ត្៌នកនហិរញ្ញវត្ថុ។

ណយើងាង់ជយួ ។សូមោក់ពាកាសរំ ប្ស់អ្កន ឲ្ាានឆាប្់រហ័ស!
អ្នកអាាទទួលានវិកយា ប្ព្ត្រហូត្ទល់ថត្ណយើងខ្ាុំ នទទួលរ័ត្នក៌ នរប្ស់អ្កន ។

ទព្មង់ពាកាសកាំ រថែទំណោយសប្បុរសនិងជំនយួ ហិរញ្ញវត្ថុ – សនកៃត្់

សូមប្ំណរញរ័ត្៌នកនទំងអ្ស់ឲ្ាានណរញណលញ។ណប្ើមិនពាក់រ័នធណទសូមសរណសរោ“ោម ន”។សូមភាាប្់ទំរ័រប្ថនថមណប្ើចំាា់។
រ័ត្នក៌ នអ្ំរកាី ររិនត្ិ ា

□ ណទណប្ើអ្នកណ្ៃើយោាទ/ចសសូមណរៀប្រាប្់ភាសាថ លអ្នកាង់ាន៖
ណត្ើអ្នកជំងឺានណសនើសំ Medicaid ឬណទ? □ ាទ/ចស
□ ណទអាានឹងត្ព្មូវឲ្ាណសនើសំមនណរលព្ត្ូវានរិចរណាសព្នកប្់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ
ណត្ើអ្នកព្ត្ូវការអ្នកប្កថព្ប្ណទ?

□ ាទ/ចស

ណត្ើអ្នកជំងឺទទួលានណសវាសាធារ ៈរប្ស់រ ឋ ូាជា ,TANF មហូប្អាហារជាមូលោឋ ន ,ឬ WIC ថ រឬណទ?
ណត្ើអ្នកជំងឺប្ាចុប្បននជាជនអ្ ោឬណទ?

□ ាទ/ចស □ ណទ

□ ាទ/ចស □ណទ

ណត្ើត្ព្មូវការម្នការថែទំសខភាររប្ស់អ្នកជំងឺ នកនការទក់ទងនឹងណព្ោោះោន ក់រែយនេឬរប្ួសការង្ករថ រឬណទ?

□ ាទ/ចស □ ណទ
សូមកត្់សនកគល់





ណយើងខ្ុំមិនអាាធា ានោអ្នកនឹងនកនលកខ សមបត្េិព្រប្់ព្ោន់សព្នកប្់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុណ ើយណទោះប្ីជាអ្នកានណសនើសំក៏ណោយ។
ណៅណរលអ្នកណផ្្ើពាកាសំរប្ស់អ្នករួាណយើងអាារិនិត្ារ័ត្៌នកនទំងអ្ស់និងអាាសំរ័ត្៌នកនប្ថនថមឬលិខិត្ប្ញ្ជាក់ាំ ូ ល។
កនុងរយៈណរល 14 ម្ែៃព្ប្ត្ិទិនណព្កាយណរលណយើងទទួលានពាកាសំថ លប្ំណរញរួានិងឯកសាររប្ស់អ្នកណយើងនឹងជូន ំ ឹងណៅអ្នកព្ប្សិនណប្ើអ្នកនកនលកខ សមបត្េិព្រប្់ព្ោន់សព្នកប្់ជំនួយ។

រ័ត្នក៌ នអ្ំរអ្ី កន ជំងនឺ ងិ អ្នកោក់ពាកាសំ
មខៃួនរប្ស់អ្នកជំងឺ

មខៃួនកណាេលរប្ស់អ្នកជំងឺ

មព្ត្កូលរប្ស់អ្នកជំងឺ

ម្ែថៃ ខឆានំកំណ ើត្

□ព្ប្ុស
□ ព្សី
□ណផ្េងណទៀត្ អាាប្ញ្ជាក់(_____________)

ណលខរប្ប្សនេិសខសងគម (*ប្ ទ ប្់ប្នេំ)
*ប្ ទ ប្់ប្នេំប្ថនេព្ត្ូវការសព្នកប្់ជំនួយឧប្ត្ថមភសប្បុរសប្ថនថមណទៀត្ថ លណលើសរីលកខខ ឌ ត្ព្មូវម្នាាប្់រ ឋ

អ្នកទទួលប្នទុកទូទត្់វិកាយប្ព្ត្

ទំ ក់ទំនងជាមួយអ្នកជំងឺ

ម្ែថៃ ខឆានំកំណ ើត្

ណលខរប្ប្សនេិសខសងគម (*ប្ ទ ប្់ប្នេំ)
*ប្ ទ ប្់ប្នេំប្ថនេព្ត្ូវការសព្នកប្់ជំនួយឧប្ត្ថមភសប្បុរសប្ថនថមណទៀត្ថ លណលើសរីលកខខ ឌ ត្ព្មូវម្នាាប្់រ ឋ

អាសយោឋ នណផ្្សើ ំប្ព្ត្
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
ទីព្កុងរ ឋណលខ
សីប្
កូ

ណលខទំ ក់ទំនងាមបង

(
(

) ________________________
) ________________________

អាសយោឋ នអ្ីថមល៖
____________________________

សាេ នភារការង្កររប្ស់អ្នកទទួលប្នទុកទូទត្់វិកាយប្ព្ត្

□ និណោជិត្ (កាលប្រិណាេទទទួលឲ្ាណធវើការ៖ ______________________) □ អ្នកអ្ត្់ការណធវើ (អ្ត្់ការណធវើយូរប្ណាា៖ ______________________)
□ ណធវកាើ រង្ករណោយខៃនួ ឯង
□ សិសេ ឬនិសេិត្
□ រិការ
□ ាូលនិវត្េន៍
□ ណផ្េងៗ (______________________)

រ័ត្នក៌ នអ្ំរព្ី រសា
ួ រ
សូមណរៀប្រាប្់សនកជិកព្រួសារណៅកនុងព្រួសាររប្ស់អ្នករាប្់ទងំ អ្នកផ្ងថ រ។“ព្រួសារ”រួមប្ញ្ចូលទំងអ្នកថ លជាប្់សាា់ញាត្ិរីកំណ ើត្ ណោយអាពាហ៍រិពាហ៍ ឬការសមុំកូន ថ លរស់ណៅជាមួយោន ។
ទំហំព្រសា
ួ រ___________
ណ្ម ោះ

ម្ែៃថខឆានំកំណ ើត្

ទំ ក់ទំនងជាមួយអ្នកជំងឺ

ណប្ើនកនអាយ 18 ឆានំឬណព្ាើនជាងណនោះ៖ ណ្ម ោះរប្ស់
និណោជកឬព្ប្ភរាំ ូ ល

សូមភាាប្់ទំរ័រប្ថនថមព្ប្សិនណប្ើចាំ ា់

ណប្ើនកនអាយ 18 ឆានំឬណព្ាើនជាងណនោះ៖ ាំ ូ លព្ប្ចំថខ លសរប្
(មនកាត្់រនធ)៖

ោក់ពាកាសំជំនួយហិរញ្ញវត្ថុផ្ងថ រ?
ាទ-ចស / ណទ
ាទ-ចស / ណទ
ាទ-ចស / ណទ
ាទ-ចស / ណទ

ាំ ូ លរប្ស់សនកជិកព្រសា
ួ រណរញវ័យទំងអ្ស់ព្ត្ូវថត្លាត្ព្ត្ោង។ព្ប្ភរាំ ូ លរួមនកន ាូ ជា៖
-ព្ាក់ឈ្នួល
- ភារអ្ត្់ការង្ករណធវើ
- ណធវើការង្ករណោយខៃួនឯង
- ព្ាក់កម្ព្មកមមករ
- រិការភារ - SSI
- ព្ាក់ឧប្ត្ថមភកូន/ប្េ-ី ព្ប្រនធ
-កមមសិកានកនព្ាក់ឈ្នួល (និសេិត្)
- ណសាធននិវត្េន៍
-ការថាកចយរ នីាូលនិវត្េន៍
- ណផ្េងៗ (សូមរនាល់_____________)

ទព្មង់ពាកាសកាំ រថែទំណោយសប្បុរស និងជំនយួ ហិរញ្ញវត្ថុ – សនកៃត្់
រ័ត្នក៌ នអ្ំរាី ំ ូ ល
ាូរាងចំ៖អ្នកព្ត្ូវភាាប្់លិខិត្ប្ញ្ជាក់ាំ ូ លជាមួយពាកាសំរប្ស់អ្នក។
អ្នកព្ត្ូវផ្េលរ់ ត្័ នក៌ នអ្ំរាី ំ ូ លព្រសា
ួ ររប្ស់អ្កន ។ព្ត្ូវណធវើការណផ្ទៀងផ្ទទត្់ាំ ូ លណ មើ បីណធវកាើ រសណព្មាាិត្ណេ លើជនំ យួ ហិរញ្ញវត្ថ។ុ
សនកជិកព្រសា
ួ រទំងអ្ស់ថ លនកនអាយ 18 ឆានឬំ ណព្ានើ ជាងណនោះ ព្ត្វូ ថត្លាត្ព្ត្ោងាំ ូ លរប្ស់ខនៃួ ។ព្ប្សិនណប្ើអ្កន មិនអាាផ្េលឯ់ កសារានណទអ្នកអាាោក់ណសាកេីព្ប្កាសជាលាយលកខ អ្៍ កេរនកនាោះហត្ថណលខ្ជថ ល រ ៌ រីាំ ូ ល រប្ស់អ្កន ។ សូមផ្េលល់ ខិ ត្ិ ប្ញ្ជាក់សព្នកប្់រាល់ព្ប្ភរាំ ូ លថ លានកំ ត្់។
ឧទហរ ៍ម្នលិខត្ិ ប្ញ្ជាក់ាំ ូ លរួមនកន៖

លិខិត្ព្ប្កាសរនធកាត្់ទក”2-W“ឬ

ប្ង្កាន់ម្ ណប្ើកព្ាក់ប្ាចុប្បនន (3 ថខ)ឬ

លិខិត្ព្ប្កាសរនធណលើព្ាក់ាំ ូ លឆានមំ នរួមទំងប្ញ្ាីប្ថនថមព្ប្សិនណប្ើពាក់រ័នធឬ

ណសាកេីព្ប្កាសជាលាយលកខ ៍អ្កេរនកនាោះហត្ថណលខ្ជរីនិណោជកឬអ្នកណផ្េងៗណទៀត្ឬ

ការយល់ព្រម ឬការប្ ិណសធណលើភារនកនសិទធិទទួលាន Medicaid ឬជំនួយថផ្នកណវជាសាព្សតឧប្ត្ថមភណោយរ ឋឬ

ការយល់ព្រម ឬការប្ ិណសធណលើភារនកនសិទធិទទួលានសំ ងម្នភារអ្ត្់ការណធវើ។
ព្ប្សិនណប្ើអ្នកមិននកនលិខិត្ប្ញ្ជាក់ាំ ូ លឬមិននកនាំ ូ លណទសូមភាាប្់ទំរ័រប្ថនថមមួយថ លនកនណសាកេីរនាល់។

រ័ត្នក៌ នអ្ំរាី ណា
ំ យ
ណយើងណព្ប្ើព្ាស់រ័ត្៌នកនណនោះណ ើមបី ឹងរីសាថនភារហិរញ្ញវត្ថុរប្ស់អ្នកឲ្ាកាន់ថត្ណរញណលញប្ថនថមណទៀត្។
ាំណាយកនុងព្រួសារព្ប្ចំថខ៖
ម្ែៃឈ្នួលផ្ទោះឬព្ាក់ប្ង់រំលស់ផ្ទោះ _______________________$
ប្រវលាភធា រា៉ាប្់រង
_______________________ $
ប្ំ ល/ាំណាយណផ្េងណទៀត្

_______________________$

ាំណាយណលើជំងឺ

(ព្ាក់អាហារកិាចកមចីោនណំ រទាណផ្េងៗ)

_______________________$
ណសវាសាធារ ៈ
_______________________$

រ័ត្នក៌ នអ្ំរព្ី ទរាសមបត្េិ
រ័ត្៌នកនណនោះអាាព្ត្ូវានណព្ប្ើព្ាស់ ណប្ើាំ ូ លរប្ស់អ្នកនកនណព្ាើនជាង 200% ម្នណោលការ ៍ថ
សមត្លារ នីារនេប្ាចុប្បនន
_____________________________$
សមត្លារ នីសនេំប្ាចុប្បនន
_____________________________$

ណត្ើព្រួសាររប្ស់អ្នកនកនព្ទរាសមបត្េិទងំ ណនោះថ រឬណទ?
សូមរូសធីកណៅណលើាំ ាទំងអ្ស់ថ លព្ត្មឹ ព្ត្វូ
□ ភារហន □ សញ្ជញប្ ា
□ K401

□ អ្ាលនព្ទរា (ណលើកថលងលំណៅោឋ នាមបង)

សំ េីរីភារព្កីព្ករប្ស់សហរ័នធ។

□ រ នីសនេំសព្នកប្់សខភារ
□ អាជីវកមមផ្ទទល់ខៃួន

□ មូលនិធិទំនកាិត្េ

រ័ត្នក៌ នប្ថនថម
សូមភាាប្់ទំរ័រប្ថនថមព្ប្សិនណប្ើនកនរ័ត្៌នកនណផ្េងណទៀត្អ្ំរីសាថនភារហិរញ្ញវត្ថុប្ាចុប្បននរប្ស់អ្នកថ លអ្នកាង់ឲ្ាណយើងខ្ុំ ឹង ូាជាសាថ នភារលំាកថផ្នកហិរញ្ញវត្ថុ ាំ ូ លតាមរ ូវឬប្ណណាេោះអាសននឬការខ្ជត្ប្ង់ផ្ទទល់ខៃួន។

ការព្រមណព្រៀងរប្ស់អ្កន ជំងឺ
ខ្ុំយល់ ឹងោ Providence Health & Services អាាណផ្ទៀងផ្ទទត្់រ័ត្៌នកនណោយរិនិត្ាណ ើងវិញនូវរ័ត្៌នកនឥ ទននិងណសនើសំរ័ត្៌នកនរីព្ប្ភរណផ្េងណទៀត្ណ ើមបីជួយសណព្មាណលើភារនកនសិទធិទទួលានជំនួយហិរញ្ញវត្ថុឬថផ្នការប្ង់ព្ាក់។
ខ្ុំសូមប្ញ្ជាក់ោរ័ត្៌នកនខ្ជងណលើរឺព្ត្ឹមព្ត្ូវនិងរិត្ព្ាក ណៅតាមអ្វីថ លខ្ាុំ ន ឹងោងាាស់ប្ំផ្ត្។ខ្ុំយល់ ឹងោព្ប្សិនណប្ើរ័ត្៌នកនថ លខ្ុំផ្េល់ ព្ត្ូវានកំ ត្់ោមិនរិត្លទធផ្លទទួលានរឺការប្ ិណសធជំនួយហិរញ្ញវត្ថុណហើយខ្ុំនឹងទទួលខសព្ត្ូវប្ង់ម្ែៃណសវាថ លព្ត្ូវានផ្េល់។
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