Khmer

ប្រឹក្សាផ្នែក្សហិរញ្ញវត្ថុ MaineHealth
ការស្ន ើ្ុំការថែទ ុំសោយឥតគិតថ្ែៃ ឬថែនការបង់ប្រាក់រយ:សេលថែង

ខ្ុុំក្សុំពុងស្ែើ្ុុំ: ការផ្ែទុំសោយឥត្គិត្ថ្ែៃផ្ននការរង់ប្ាក្ស់រយៈសពលផ្វងទុំងពីរ 
ពត្៌មានអ្ែ ក្សស្ែើ្ុុំ
ស្មោះ

ថ្ែៃថែឆ្នក
ុំ ុំស

ើត

អា្័យោាន

ប្រក ុង/រដ្ា /ហ្សីបកូ ដ្

ទូ រ្័េទ #

ស្ថានភាេប្រគួស្ថរ

និសោជក (រាយស្មោះរយៈសេល 3 ថែចងសប្រកាយ)

ថ្ែៃចាប់សែត ើមនិងប្រាក់ថែ

ធនារា៉ាប់រង (ប្រប្ិនសបើអត់, ្រស្រ

សោលការ

ថ្ែៃ មានប្រប្ិទធភាេ

SSN (បួ នែទ ង់ចងសប្រកាយ)

#៍ (ប្រប្ិនសបើអនែតត )

N/A)

ព័ត្៌មានរត ីររ ប្ប្រពនធ / ថ្ៃគូ ោក្ស់ពាក្សយ្ុុំ (រត ីប្រពនធ ប្្រច្បារ់រឬថ្ៃគូ ររ ួមរ្់ជាមួ យគ្នែផ្ត្រុស្
ណ ោះ)
ស្មោះ

ថ្ែៃថែឆ្នក
ុំ ុំស

ើត

ទូ រ្័េទ #

និសោជក (រាយស្មោះរយៈសេល 3 ថែចងសប្រកាយ)

SSN (បួ នែទ ង់ចងសប្រកាយ)
ថ្ែៃចាប់សែត ើម

ករ ី ថដ្លអន កោក់ពាកយ្ុំប្រតែូ ានសរៀបអាពាហ្៍េិពាហ្៍ថតានថបកាក់េប
ី ត ីប្របេនធ សយើងទមទរសអាយមានការែតចុំលងឯកស្ថរថែន កចាប់
ថ្នថបកាក់ឬការថលងលោះ។

អ្ែ ក្សសប្កាមរនទុក្ស (អ្ែ ក្សស្ែើ្ុុំអាយុសប្កាម 18 ឆ្ែុំរសហើយរច្បចុរបនែ ក្សុំពុងរ្់សៅជាមួ យសរក្សខ ជន)
ស្មោះ

ថ្ែៃថែឆ្នក
ុំ ុំស

ើត

ទុំនាក់ទុំនងជាមួ យអន កស្ន ើ្ុំ

MaineCare ID #

្ូមប្ត្ឡរ់សៅផ្នែក្សមាខងសទៀត្ថ្នទប្មង់ឯក្សសារ

ច្បុំណូលប្គួ សាររយៈសពល 3 ផ្ខច្បុងសប្កាយ
អន កោក់ពាកយ្ុំនិងប្រគួស្ថររប្់េួកសគប្រតែូ ថតែត ល់ការបង់េនធ ្ហ្េ័នធសេញសលញសេញមួ យឆ្នុំកនៃ ងសៅ (previous year’s
complete federal tax return)រឬស្ចកត ីថែៃ ងការ ៍បង្ហាញថាមិនមានប្រាក់ចុំ ូ ល។
ប្រ្ិនសរើប្គួ សារទទួ ល:
ច្បុំនួនទឹក្សប្ាក្ស់ក្សនុងមួ យផ្ខ:
អ្ែ ក្សោក្ស់ពាក្សយ្ុុំប្ត្ូវផ្ត្នតល់:
ប្រាក់ចុំ ូ ល / ប្រាក់កុំថ្រេីនិសោជក

$
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13 ្ាតហ្៍ចងសប្រកាយឬ 12 ថែចងសប្រកាយ ថ្ន

Khmer

ការង្ហរសោយឯករាជយ/ចុំ ូ លេីការជួ ល
អចលនប្រទេយ

$

អត់មានការង្ហរសធវ ើ, STD, LTD ឬអតា
ប្របសោជន៍េី workers’ comp

$

្នត ិ្ែ្ងគ ម(Social Security) ឬ SSDI

$

ការចូ លនិែតត ន៍ឬប្រាក់ចូលនិែតត ន៍

$

ជុំនួយទូ សៅ

$

មិនមានប្រាក់ចុំ ូ ល្ប្រមាប់រយៈសេល
3 ថែចងសប្រកាយ។

$

ការឧបតា មភបតីឬប្របេនធ សប្រកាយការថលង
លោះឧបតា មភកូន

$

ប្រាក់ចុំស

$

ញភាគហ្ន/ ការប្រាក់

សែសងសទៀត

$

paystubs ឬ រាយការ ៍បង់ប្រាក់លមអ ិតេី
ការង្ហរនីមួយៗបង្ហាញប្រាក់ចុំ ូ លដ្លនិង
ការបុំសេញ federal tax return កាលេីឆ្នុំមន
។
រាយការ 3
៍ ថែឬ 12 ថែចងសប្រកាយថ្ន
ប្រាក់ចុំស ញនិងការខាតបង់ និង ការ
បុំសេញ federal tax return កាលេីឆ្នម
ុំ ន។
រាយការ ៍ទមទរប្របចាុំ្ាតហ្៍បង្ហាញេី
ប្រាក់ចុំ ូ លដ្ល្រប 13 ្ាតហ្៍ឬ 12 ថែឬ
បង់ប្រាក់លមអ ិតេីនិសោជកថដ្លបង្ហាញេី
ការបង់ប្រាក់េិការ។
លិែិតបញ្ជាក់េីគ ប្របសោជន៍(benfit) ឆ្នុំប
ចចុបបនន ។សដ្ើមបីស្ន ើ្ុំចាប់ែតចមៃ ងថ្នលិែិត
គ ប្របសោជន៍សោកអន កអាចទូ រ្័េទសៅ
សលែ 1-877-405-1448 ឬ ចូ លសៅសគហ្ទុំេ័រ
www.ssa.gov ។ មិនទទួ លយកទប្រមង់1099។
លិែិតគ ប្របសោជន៍ឬស្ចកត ថី ែៃងការ ៍
(401K, IRA ។ ល។ ) ថដ្លបង្ហាញេីចុំ ូ លដ្ល
្របថដ្លានថចកចាយ។ មិនទទួ លយក
ទប្រមង់1099។
លិែិតគ ប្របសោជន៏(benefit)ជុំនួយទូ សៅ
ប្របចាុំថែ។
ស្ចកត ីរាយការ ៍បញ្ជាក់អុំេកា
ី រឧបតា មភ
ថដ្លអន កកុំេងទទួ លាន, ប្រតែូ ចោះហ្តា សលខា
សោយបគគ លថដ្លជួ យឧបតា មភ។ ប្រប្ិនសបើរ្់
សៅោមនប្រាក់្នស ុំ អន កក៏ប្រតែូ ែត ល់រាយ
ការ ៍ហ្ិរញ្ញ ែតថុេីធនាោ
រយៈសេល 3 ថែែងថដ្រ។
ែតចមៃ ងការបញ្ជាររប្់តោការឬសបើកលយ
្ទធ េីមូលបបទនប័ប្រត/បង្ហាន់ថ្ដ្រយៈសេល3
ថែ។
រាយការ ៍ភាគោភប្របចាុំប្រតីមា្ឬរាយ
ការ ៍ធនាោរយៈសេល 3 ថែ។
ឈ្ន ោះសឆ្នត, កុំថ្រមិនថមនជាប្រាក់ឈ្ន ួល,កុំថ្រ
មកេីការង្ហរតូ ចតាច។ល។ ្ុំរាប់3ថែចង
សប្រកាយ។

ត្ប្មូវការឯក្សសារសនេងសទៀត្
កនុងករ ី ថដ្លអន កោក់ពាកយ្ុំថែទ ុំសោយឥតគិតថ្ែៃ (Free Care):




មានអាយសប្រកាម 21 ឆ្នុំឬសលើ្េី 65 ឆ្នុំ។
េិការថភន កឬេិការ (ឬលកខ ែ ខ រាុំង្ទ ោះមិនអាចសធវ ើការានកាលេីកនៃ ងសៅ) ។
បចចុបបនន មានថ្ែទ សពាោះឬោក់ពាកយ្ុំ្ប្រមាប់អនកសៅសប្រកាមបនទុកប្រគួស្ថរ។

អន កោក់ពាកយស្ន ើ្ុំអាចោក់ពាកយ្ុំរាប់ MaineCare សៅនាយកោាន្ែភាេនិងស្វាមន្សកនុងតុំបន់។ ការោក់ពាកយ្ូ ម
ទូ រ្័េទសៅ
សលែ 1-800-442-6003 ឬចូ លសៅ https://www.maine.gov/benefits/account/login.html
ក្សុំណត្់្មាាល់: ប្រ្ិនសរើអ្ែក្សានោក្ស់ពាក្សយស្ែើ្ុុំ Mainecareរែមីៗសនោះរ្ូមសនញើច្បារ់ែត្ច្បមៃ ងថ្នស្ែើ្ុុំជាមួ យនឹងពាក្សយ្ុុំសនោះ។
អ្ែ ក្សជុំងឺផ្ៃច្បុោះស្មោះច្បូ ល្ុំរាក្សសៅមនទ ីរសពទយត្ុំរ ូវសអាយមានការ្ុំសរច្បពី MaineCare ។
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ផ្ននការរង់ប្ាក្ស់រយៈសពលផ្វង

ការស្ែើរង់ប្ាក្ស់ប្រចុំផ្ខរ$_______________

ក្សនុងការរង្ហាញអ្ុំពីភាពប្ត្ឹមប្ត្ូវថ្នផ្ននការរង់ប្ាក្ស់រយៈសពលផ្វង ្ូម្រស្រព័ត្៌មានៃូ ច្បខាងសប្កាមផ្ៃលទក្ស់ទងសៅនឹង
ការច្បុំ្យររ្់ប្គួ សារ

្ូមរាយនាមការច្បុំ្យប្រចុំផ្ខទុំងអ្្់្ុំរារ់ប្គួ សារអ្ែ ក្សោក្ស់ពាក្សយស្ែើ្:ុុំ
ច្បុំ្យ:

ការច្បុំ្យប្រចុំផ្ខ:

ច្បុំ្យ:

ការច្បុំ្យប្រចុំផ្ខ:

ែទ ោះ (ប្រាក់កមច ី/ជួ លែទ ោះ)

$

ប្រាក់កមច ីផ្ទទល់ែល ួន/Home

$

Equity
េនធ សលើអចលនប្រទេយ

$

ចុំណាយថែទ ុំកូ ន

$

ធានារា៉ាប់រង

$

401K/403B

$

Utilities:

-

កមច ីទិញោនយនត

$

ទូ រ្័េទែទោះ / ទូ រ្័េទថ្ដ្

$

ធានារា៉ាប់រងរែយនត

$

អគគ ី្នី

$

ស្ថុំង្ប្រមាប់ោនយនត

$

ទឹក / លូ

$

អាហារ

$

$

ចុំណាយចិញ្ចឹម្តវ

$

$

ជុំពាក់លយសេទយ

$

$

កាតឥ

$

មាច្់ែទោះ/អន កជួ ល

ថែសកាប / ផ្ទាយរ
អីនធឺ

ប

ិត

ឧ្ម ័ន / សប្របង (កុំសៅ)

្ូមសនញើទប្មង់ពាក្សយ្ុុំនង
ិ ឯក្ស
សារ

ទន

MaineHealth Patient Financial
Services Attn: Financial
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Fax: (207) 661-8042

Khmer
ផ្ៃលានរុំសពញរ ួច្បសៅ:

Counseling
301 Route 1, Suite C
Scarborough, ME 04074-9701

្ូមច្បងចុំភាារ់ជាមួ យនូ វច្បារ់ែត្ច្បុំលងជាភ្តុតាងប្ាក្ស់ច្បណ
ុំ ូ លររ្់អ្ែក្ស។.
ខ្ុុំរញ្ជាក្ស់ថាព័ត្៌មានផ្ៃលាននតល់ជូនរ ួមទុំងប្ាក្ស់ច្បុំណូលគឺជាការពិត្និងប្ត្ឹមប្ត្ូវតាមច្បុំសនោះៃឹងររ្់ខ្ុុំ។ ខ្ុុំ
ទទួ លៃឹងថាព័ត្៌មានផ្ៃលខ្ុុំោក្ស់ស្ែើរទក្ស់ទងនឹងប្ាក្ស់ច្បុំណូលនិងទុំហុំប្គួ សារររ្់ខ្ុុំគឺ្ថិត្សៅសប្កាមការប្ត្ួ ត្ពិនិ
ឹ ថាប្រ្ិនសរើព័ត្៌មាន្ផ្ៃលខ្ុុំោក្ស់ស្ែើប្ត្ូវានក្សុំណត្់មិនពិត្សនាោះរខ្ុុំនឹង
ត្យសោយ MaineHealth ។ ខ្ុុំក្ស៏យល់ៃង
ប្រឈមមុខនឹងការរៃិស្ធច្បុំសពាោះការនតល់ស្វាក្សមម ថ្នការផ្ែរក្សាឥត្គិត្ថ្ែៃរសហើយខ្ុុំនឹងទទួ លខុ្ប្ត្ូវច្បុំសពាោះការ
គិត្ថ្ែៃស្វាក្សមម ពាាលផ្ៃលាននតល់ឱ្យ។

ហត្ថ សលខាអ្ែ ក្សស្ែើ្ុុំ_____________________កាលររ ិសច្បេ ទ ________ហត្ថ សលខាថ្ៃគូ ស្ែើ្ុុំ___________________កាលររ ិសច្បេ ទ
_______

(ឬត្ុំ្ងអ្ែ ក្សជុំង)ឺ

្ប្រមាប់្ុំ ួ រទក់ទងនឹងពាកយ្ុំសនោះ្ូ មទក់ទងមកថែន កស្វាកមម អតិែជ
ិ នរប្់សយើងែ្ុតា
ុំ មសលែ (207) 887-5100 ឬសលែឥតគិតថ្ែៃ (866)
804-2499
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