Fairfax Hospital
ការថែទាំសប្បុរស/ការថែនាំពទី ម្រង់ថប្ប្ប្ទពាក្យសជាំ នាំ យួ ហរិញ្វញ ត្ថុ
ននេះគឺជាពាក្យសាំជាំនួយហរិញ្ញវត្ថុ (ក្៏ម្ត្ូវបានស្គាល់ថាជាការថែទាំសប្បុរស) នៅ Fairfax Hospital។
រដ្ឋវ៉ាសនី នោនត្ម្រវូ ឱ្យរនទរី នពទយទាំងអស់ផ្លត ន់ ូវជាំនយួ ហិរញ្ញវត្ថដ្ុ ល់់រនសស និងម្គួស្គរថដ្លប្ាំនពញបានោរត្ម្រូវការម្បាក្់ចាំែូលជាក្់ថសតងនន។ អនក្អាចមានលក្ខែៈសរបត្តិម្គប្់ម្ាន់សម្មាប្់ការថែទាំឥត្គិត្ថ្ែៃ ឬកាត្់ប្នថយត្ថ្រៃនោយថផ្ែក្នលើទាំហាំ និងម្បាក្់ចាំែូលម្គួស្គររប្ស់អនក្
នទេះប្ីជាអនក្មានធានរ៉ា ប្់រងសខភាពក្៏នោយ។ www.FairfaxHospital.com
នត្ើជនាំ ួយហរិញ្ញវត្ថធាុ នរ៉ា ប្់រងអវខី េះៃ ? ជាំនួយហរិញ្ញវត្ថុរនទីរនពទយធានរ៉ា ប្់រងនលើនសវក្រមថដ្លថផ្ែក្នលើរនទីរនពទយសរររយថដ្លបានផ្តល់ឱ្យនោយ Fairfax Hospital នោយថផ្ែក្នលើភាពមានសិទធិទទួលបានរប្ស់អនក្។
ជាំនួយហរិញ្ញវត្ថុអាចរិនធានរ៉ា ប្់រងថ្ែៃចាំណាយថែទាំសខភាពទាំងអស់ថដ្លរួរមានទាំងនសវក្រមនផ្សងៗថដ្លបានផ្តល់ឱ្យនោយអងាភាពនផ្សងនទៀត្។
ម្ប្សិននប្ើអក្ន មានសាំែួរនផ្សងៗ ឬម្ត្ូវការជាំនយួ ក្នងុ ការប្ាំនពញពាក្យសនាំ នេះ៖ Fairfax Hospital Business Office, 10200 NE 132nd St., Kirkland, WA 98034, 425-821-2000
អនក្អាចទទួលបានជាំនួយសម្មាប្់នហត្ផ្លណារួយ រួរទាំងពិការភាព និងជាំនួយភាស្គ។
នដ្ើរបីឱ្យពាក្យសរាំ ប្ស់អក្ន អាចដ្ាំនែើរការបាន អនក្ម្ត្វូ ៖
□

ផ្ដលឱ្់ យពួក្នយើងនូវព័ត្មា៌ នអាំពីម្គស្គ
ួ ររប្ស់អក្ន
ប្ាំនពញចាំនួនសមាជិក្ម្គួស្គរក្នុងផ្ទេះរប្ស់អនក្ (ម្គួស្គររួរប្ញ្ចូលទាំងរនសសថដ្លជាប្់ស្គច់ឈារ នោយអាពាហ៍ពិពាហ៍ ឬឬក្ូនសាំនគរក្ចិញ្ចឹរថដ្លរស់នៅជារួយាន )

□

ផ្ដលឱ្់ យពួក្នយើងនូវព័ត្មា៌ នអាំពីម្បាក្់ចែ
ាំ ូ លម្ប្ចាំថខទាំងអស់រប្ស់ម្គស្គ
ូ រអនក្ (ចាំែូលរននពលប្ង់ពនធ និងការកាត្់យក្)

□

ផ្ដលន់ ូវឯក្ស្គរសម្មាប្់ម្បាក្់ចែ
ាំ ូ លម្គស្គ
ួ រ និងម្ប្កាសម្ទពយសក្រម

□

ភាាប្់ពត្័ ៌មានប្ថនថរ ម្ប្សិននប្ើម្ត្វូ ការ

□

ចេះហត្ថនលខា និងកាលប្រិនចេទនលើទម្រង់ថប្ប្ប្ទ

ក្ាំែត្់សមាាល់៖ អនក្រិនចាំ បាច់ម្ត្ូវផ្ដលន់ លខសនដសិ ខសងារនដ្ើរបីោក្់ពាក្យសជាំ នាំ យួ ហរិញ្វញ ត្ថុន យើ ។ ម្ប្សិននប្ើអនក្ផ្ដល់ឱ្យពួក្នយើងនូវនលខសនដិសខសងារ វនឹងជួយប្ថនថរនលបឿនដ្ាំនែើរការថ្នពាក្យសាំរប្ស់អនក្។ នលខសនដិសខសងារម្ត្ូវបាននម្ប្ើនដ្ើរបីនផ្ទៀងផ្ទទត្់ព័ត្៌មានថដ្លបានផ្ដល់ឱ្យពួក្នយើង។
ម្ប្សិននប្ើអនក្រិនមាននលខសនដិសខសងារ សូរគូសសមាាល់ "រិនអាចអនវត្តបាន" ឬ "រិនមាន"។
នផ្ញើសប្ាំ ម្ត្ ឬទូរស្គរនូវពាក្យសាំថដ្លបានប្ាំនពញរួចជារួយឯក្ស្គរទាំងអស់នៅ៖ Fairfax Hospital។ ម្ត្ូវម្បាក្ដ្ថារក្ាចាប្់ចរៃងរួយសម្មាប្់ខៃួនអនក្។
នដ្ើរបីម្ប្គល់ពាក្យសថាំ ដ្លបានប្ាំនពញរួចរប្ស់អក្ន នោយផ្ទទល់ Fairfax Hosptial Business Office, 10200 NE 132nd St., Kirkland, WA 98034, 425-8212000, 7:00 AM-3:30 PM M-F.
នយើងនឹងជូនដ្ាំែឹងអនក្នូវការសនម្រចចងនម្កាយថ្នភាពមានសិទធិទទួល និងសិទធិប្ែត ឹងឧទធរែ៍ នប្ើអាច ក្នុងនពល 14 ថ្ែៃម្ប្ត្ិទិនថ្នការទទួលបានពាក្យសាំជាំនួយហិរញ្ញវត្ថុនពញនលញ ថដ្លរួរទាំងឯក្ស្គរម្បាក្់ចាំែួល។
នោយម្ប្គល់ពាក្យសាំជាំនួយហិរញ្ញវត្ថុ អនក្ផ្ដល់ការយល់ម្ពររប្ស់អនក្ឱ្យនយើងន្វើការស្គក្សួរចាំបាច់នដ្ើរបីប្ញ្ជាក្់កាត្ពវក្ិចច និងព័ត្៌មានហរិញ្ញវត្ថុ។

នយើងចង់ជយួ ។ សូរម្ប្គល់ពាក្យសរាំ ប្ស់អក្ន ឱ្យបានឆាប្់!
អនក្អាចទទួលវិក្យក ប្ម្ត្រហូត្ទល់ថត្នយើងទទួលបានព័ត្មា៌ នរប្ស់អក្ន ។

Fairfax Hospital
ការថែទាំសប្បុរស/ទម្រង់ថប្ប្ប្ទពាក្យសជាំ នាំ យួ ហរិញ្វញ ត្ថុ – ជាការសមាៃត្់
សូរប្ាំនពញព័ត្៌មានទាំងអស់ឱ្យបាននពញនលញ។ ម្ប្សិននប្ើវរិនអនវត្ត ចូរសរនសរ “រិនមាន”។ ភាាប្់ទាំព័រប្ថនថរ នប្ើចាំបាច់។
ការម្ត្ត្ួ ពិនត្ិ យព័ត្មា៌ ន
នត្ើអនក្ម្ត្ូវការអនក្ប្ក្ថម្ប្ថដ្រនទ? □ បាទ/ចា៎ស □ នទ

នប្ើម្ត្ូវការ ចូររយភាស្គថដ្លនពញចិត្ត៖

នត្ើអនក្ជរៃឺបានោក្់ពាក្យសាំ Medicaid ថដ្រនទ? □ បាទ/ចា៎ស □ នទ

អាចម្ត្ូវបានត្ម្រូវឱ្យោក្់ពាក្យសាំរននពលម្ត្ូវបានពិចរណាសម្មាប្់ជាំនួយហរិញ្ញវត្ថុ

នត្ើអនក្ជរៃឺទទួលបាននសវស្គធារែៈរដ្ឋ ដ្ូចជា TANF អាហាររូលោឋ ន ឬ WIC ថដ្រនទ? □ បាទ/ចា៎ស □ នទ
នត្ើអនក្ជរៃឺប្ចចុប្បននាមនផ្ទេះសថរបង? □ បាទ/ចា៎ស □ នទ
នត្ើនសចក្តីម្ត្ូវការការថែទាំនវជាស្គម្សដរប្ស់អនក្ជរៃឺទក្់ទងនៅនឹងនម្ាេះថានក្់រែយនត ឬការរងរប្ួសការងារ? □ បាទ/ចា៎ស □ នទ
សូរក្ត្់ចាំណាាំ




នយើងរិនអាចធានថា អនក្នឹងមានលក្ខែៈសរបត្តិម្គប្់ម្ាន់សម្មាប្់ជាំនួយហរិញ្ញវត្ថុ នទេះប្ីជាអនក្ោក្់ពាក្យសាំក្៏នោយ។
នៅនពលអនក្នផ្ញើពាក្យសាំរប្ស់អនក្ នយើងអាចម្ត្ួត្ពិនិត្យព័ត្៌មានទាំងអស់ នហើយអាចនសនើសាំព័ត្៌មានប្ថនថរ ឬភសតុោងថ្នម្បាក្់ចាំែូល។

ក្នុងនពល 14 ថ្ែៃម្ប្ត្ិទិន ប្នទ ប្់ពីនយើងទទួលបានពាក្យសាំថដ្លបានប្ាំនពញរួច និងឯក្ស្គរ នយើងនឹងជូនដ្ាំែឹងអនក្ ម្ប្សិននប្ើអនក្មានលក្ខែៈសរបត្តិម្គប្់ម្ាន់សម្មាប្់ជាំនួយ។

ព័ត្មា៌ នអាំពអី ក្ន ជរៃឺ និងពាក្យសាំ
នឈាម េះរប្ស់អនក្ជរៃឺ
□ ម្ប្ុស

□ ម្សី

នឈាម េះក្ណាដលរប្ស់អនក្ជរៃឺ

ម្ត្ក្ូលរប្ស់អនក្ជរៃឺ

ថ្ែៃថខឆានក្ាំ ាំនែើត្

នលខសនដិសខសងាររប្ស់អនក្ជរៃឺ (នម្សចចិត្ត*)

□ នផ្សងនទៀត្ (អាចប្ញ្ជាក្់ _____________)

*នម្សចចិត្ត ប្ថនដបានម្ត្វូ ការសម្មាប្់ជាំនួយសប្បុរសនម្ចើននទៀត្ពីនលើត្ម្រូវការចាប្់រដ្ឋ

ប្គាលថដ្លទទួលខសម្ត្ូវនលើវិក្កយប្ម្ត្ទូទត្់

ទាំនក្់ទាំនងនៅនឹងអនក្ជរៃឺ

ថ្ែៃថខឆានក្ាំ ាំនែើត្

នលខសនដិសខសងារ (នម្សចចិត្ត*)
*នម្សចចិត្ត ប្ថនដបានម្ត្វូ ការសម្មាប្់ជាំនួយសប្បុរសនម្ចើននទៀត្ពីនលើត្ម្រូវការចាប្់រដ្ឋ

អាសយោឋ ននផ្ញើសាំប្ម្ត្
_________________________________________________________________

នលខទាំនក្់ទាំនងសាំខាន់(នន)

_________________________________________________________________
ទីម្ក្ុង
រដ្ឋ
ក្ូដ្ត្ាំប្ន់

(
) __________________
អាសយោឋ នអីថរល
____________________________

ស្គថនភាពការងារថ្នប្គាលថដ្លទទួលខសម្ត្ូវនលើវិក្កយប្ម្ត្ទូទត្់

□ មានការងារន្វើ (កាលប្រិនចេទថ្នការជួល៖ _____________________)
□ ន្វើការឱ្យផ្ទទល់ខនៃួ

□ សិសស

(

) __________________

□ ាម នការងារន្វើ (យូរប្ណាាថដ្លាម នការងារន្វើ៖________________________)

□ ជនពិការ

□ នផ្សងនទៀត្ (______________________)

□ ចូលនិវត្តន៍
ព័ត្មា៌ នអាំពីម្គស្គ
ួ រ

រយសមាជិក្ម្គួស្គរក្នុងផ្ទេះរប្ស់អនក្ រួរទាំងអនក្។ “ម្គួស្គរ” រួរទាំងរនសសជាប្់ស្គច់ឈារ នោយអាពាហ៍ពិពាហ៍ ឬឬក្ូនសាំនគរក្ចិញ្ចឹរថដ្លរស់នៅជារួយាន ។
ទាំហាំម្គស្គ
ួ រ ___________

នឈាម េះ

ថ្ែៃថខឆានាំក្ាំនែើត្

ភាាប្់ទាំព័រប្ថនថរនប្ើម្ត្ូវការ
នប្ើមានអាយ 18 ឆានាំន ើងនៅ៖ នឈាម េះនិនោជក្(នន) ឬម្ប្ភពថ្នម្បាក្់ចាំែូល

ទាំនក្់ទនាំ ងនៅនឹងអនក្ជរៃឺ

នប្ើមានអាយ 18 ឆានាំន ើងនៅ៖ ម្បាក្់ចាំែូលម្ប្ចាំថខសរប្ទាំងអស់
(រននពលប្ង់ពនធ)៖

ក្ាំពងោក្់ពាក្យសាំជនាំ ួយហិរញ្ញវត្ថុផ្ងថដ្រ?

បាទ/ចា៎ស / នទ
បាទ/ចា៎ស / នទ
បាទ/ចា៎ស / នទ
បាទ/ចា៎ស / នទ

ម្បាក្់ចែ
ាំ ូ លរប្ស់សមាជិក្ម្គស្គ
ួ រជារនសសនពញវ័យទាំងអស់ម្ត្ូវថត្បានប្ងាាញ។ ម្ប្ភពថ្នម្បាក្់ចែ
ាំ ូ លរួរទាំង ឧទហរែ៍៖
- ម្បាក្់ឈ្នួល

- ការរិនមានការងារន្វើ

- ក្រមវិ្ីសិក្ាការងារ (សិសស-និសសិត្)

- ការន្វើការឱ្យខៃួនឯង

- នស្គ្ននិវត្តន៍

- សាំែងរប្ស់ក្រមក្រ

- វិភាគទនគែនីចូលនិវត្តន៍

- ពិការភាព

- SSI

- ការាាំម្ទក្មារ/ប្តី ឬម្ប្ពនធ

- នផ្សងនទៀត្ (សូរពនយល់់_____________)

Fairfax Hospital
ការថែទាំសប្បុរស/ទម្រង់ថប្ប្ប្ទពាក្យសជាំ នាំ យួ ហរិញ្វញ ត្ថុ – ជាការសមាៃត្់
ព័ត្មា៌ នពីម្បាក្់ចែ
ាំ ូ ល
ម្ត្ូវចងចាំ៖ អនក្ម្ត្ូវថត្រប្់ប្ញ្ចូលទាំងភសតុោងថ្នម្បាក្់ចាំែូលជារួយពាក្យសាំរប្ស់អនក្។
អនក្ម្ត្ូវថត្ផ្តលន់ វូ ព័ត្មា៌ នសតពី ម្ី បាក្់ចែ
ាំ ូ លម្គស្គ
ួ ររប្ស់អក្ន ។ ការនផ្ទៀងផ្ទទត្់ម្បាក្់ចែ
ាំ ូ លម្ត្វូ បានត្ម្រវូ ឱ្យក្ាំែត្់ជនាំ យួ ហិរញ្ញវត្ថ។ុ

សមាជិក្ម្គស្គ
ួ រទាំងអស់ថដ្លមានអាយ 18 ឆាននាំ ងើ នៅម្ត្វូ ថត្ប្ងាាញពីម្បាក្់ចែ
ាំ ូ លរប្ស់ពក្ួ នគ។ ម្ប្សិននប្ើអក្ន រិនអាចផ្តលន់ វូ ឯក្ស្គរ អនក្អាចម្ប្គល់នសចក្តថី ែៃងការែ៍ថដ្លបានចេះហត្ថនលខាជាយលយលក្ខែអ៍ ក្សរថដ្លពិពែ៌នអាំពម្ី បាក្់ចែ
ាំ ូ លរប្ស់អក្ន ។
សូរផ្តលន់ វូ ភសតុោងសម្មាប្់ម្ប្ភពម្បាក្់ចែ
ាំ ូ លនីរួយៗថដ្លបានក្ាំែត្់អត្តសញ្ជញែ។
ឧទហរែ៍ថ្នភសតោុ ងម្បាក្់ចែ
ាំ ូ លរួរមាន៖


នសចក្តីថែៃងការែ៍ថដ្លរក្ាទក្ "W-2" ឬ



ក្នទុយសាំប្ម្ត្ប្ង់ម្បាក្់ប្ចចុប្បនន (ចាំបាច់ជាអប្បប្រមា រិននលើសពី 3 ថខ); ឬ




ម្បាក្់សាំែងពនធនលើម្បាក្់ចាំែូលថ្នឆានរាំ ន ថដ្លរួរទាំងកាលវិភាគ នប្ើអាច ឬ
នសចក្តីថែៃងការែ៍ថដ្លមានចេះហត្ថនលខាជាយលយលក្ខែ៍អក្សរពីនិនោជក្ ឬអនក្ដ្ថ្ទ ឬ



ការអនរ័ត្/ការប្ដ្ិនស្នូវភាពមានសិទធិទទួលបាន Medicaid និង/ឬជាំនួយហិរញ្ញវត្ថុថដ្លបានផ្តល់រូលនិ្ិនោយរដ្ឋ ឬ



ការអនរ័ត្/ការប្ដ្ិនស្នូវភាពមានសិទធិទទួលបានសាំែងនលើការាម នការងារន្វើ។

ម្ប្សិននប្ើអនក្រិនមានភសតុោងថ្នម្បាក្់ចាំែូល ឬាម នម្បាក្់ចាំែូល សូរភាាប្់ទាំព័រប្ថនថររួយសនៃឹក្ជារួយនឹងការពនយល់។
ព័ត្មា៌ នពីការចាំណាយ

នយើងនម្ប្ើម្បាស់ព័ត្៌មានននេះនដ្ើរបីទទួលរូប្ភាពនពញនលញប្ថនថរនទៀត្ថ្នស្គថនភាពហិរញ្ញវត្ថុរប្ស់អនក្។
ការចាំណាយរប្ស់ម្គួស្គរម្ប្ចាំថខ៖
ថ្ែៃឈ្នួល/ម្បាក្់ប្ញ្ជចាំ
ប្ពវយលភធានរ៉ា ប្់រង
ប្ាំែល/ការចាំណាយនផ្សងៗ

$_______________________

ការចាំណាយនវជាស្គម្សត

$_______________________
$_______________________

$_______________________
$_______________________

នសវស្គធារែៈ

(ការាាំម្ទនលើក្មារ ក្រចី ការនម្ប្ើឱ្សែ នផ្សងនទៀត្)
ព័ត្មា៌ នពីម្ទពយសក្រម

ព័ត្៌មានននេះអាចម្ត្ូវបាននម្ប្ើ ម្ប្សិននប្ើម្បាក្់ចាំែូលរប្ស់អនក្គឺនលើពី 101% ថ្ននាលការែ៍ថែនាំភាពម្ក្ីម្ក្ងសហព័នធ។
សរត្លយគែនីចរនតប្ចចុប្បនន
$_____________________________
សរត្លយគែនីសនសាំប្ចចុប្បនន
$_____________________________

នត្ើម្គួស្គររប្ស់អនក្មានម្ទពយសក្រមនផ្សងនទៀត្ទាំងននេះថដ្រនទ?
សូរគូសទាំងអស់ថដ្លអនវត្ត
□ ភាគហន

□ សញ្ជញប្័ែា

□ 401K

□ ម្ទពយសរបត្តិ (រិនរប្់ប្ញ្ចូលនិនវសនោឋ នចរបង)

□ គែនី(នន)សនសាំសខភាព

□ ម្គឹស(ថ នន)

□ ជាមាចស់អាជីវក្រម

ព័ត្មា៌ នប្ថនថរ
សូរភាាប្់ទាំព័រប្ថនថររួយសនៃឹក្ នប្ើមានព័ត្៌មាននផ្សងនទៀត្អាំពីស្គថនភាពហិរញ្ញវត្ថុប្ចចុប្បននរប្ស់អនក្ថដ្លអនក្ចង់ឱ្យពួក្នយើងដ្ឹង ដ្ូចជា ភាពលាំបាក្ថ្នហិរញ្ញវត្ថុ ការចាំណាយនវជាស្គម្សតនលើសលប្់ ម្បាក្់ចាំែូលោររដ្ូវ ឬប្នណាតេះអាសនន ឬការខាត្ប្ង់ផ្ទទល់ខៃួន។

ក្ិចម្ច ពរនម្ពៀងរប្ស់អក្ន ជរៃឺ
ខញុាំយល់ថា Fairfax Hospital អាចនផ្ទៀងផ្ទទត្់ព័ត្៌មាននោយពិនិត្យន ើងវិញនូវព័ត្៌មានឥែទន និងនោយទទួលបានព័ត្៌មានពីម្ប្ភពនផ្សងនទៀត្នដ្ើរបីជួយក្នុងការក្ាំែត្់ភាពមានសិទធិទទួលបានជាំនួយហិរញ្ញវត្ថុ ឬគនម្មាងទូទត្់។
ខញុាំអេះអាងថា ព័ត្៌មានខាងនលើគឺពិត្ និងម្ត្ឹរម្ត្ូវោរចាំនែេះដ្ឹងលែប្ាំផ្ត្រប្ស់ខញុាំ។ ខញុាំយល់ថា នប្ើព័ត្៌មានហិរញ្ញវត្ថុថដ្លខញុាំផ្តល់គឺម្ត្ូវបានក្ាំែត្់ថារិនពិត្ លទធផ្លអាចជាការប្ដ្ិនស្ថ្នជាំនួយហិរញ្ញវត្ថុ ននេះខញុាំអាចម្ត្ូវទទួលខសម្ត្ូវ និងរំពឹងឱ្យប្ង់ម្បាក្់សម្មាប្់នសវក្រមនផ្សងៗថដ្លបានផ្តល់ឱ្យ។
_______________________________________________
___________________________
ហត្ថនលខារប្ស់ប្គាលថដ្លោក្់ពាក្យសាំ
កាលប្រិនចេទ

