ប្រព័ន្ស
ធ ុខាភិបាល BON SECOURS
ពាក្យសសនើសុុំជុំន្ួយហិរញ្ញវត្ថុ

កាលររ ិសឆេទរញ្ូជ ន្ ___________

មន្ទីរសពទយ __________________________________________ គណន្ី #__________________________________
នាមប្ត្ក្ូ លអ្នក្ជមងឺ______________________________ នាមខ្លួន្______________________________ MI_________
SS#______________ ថ្ងងខខ្ឆ្នុំក្ុំសណើត្_____________ ស្ថថន្ភាពប្គួស្ថរ________________ទូរសពទ #_____________
អាសយដ្ឋាន្អ្នក្ជមងឺ______________________________________________________________________________
ន្ិសោជក្__________________________________ សហពទធររស់ន្ិសោជក្________________________________
សមាជិក្ប្គួស្ថរ(សូមរាយនាមសហពទធ
ន្ិងថ្ងងខខ្ឆ្នុំក្ុំសណើត្ររស់ពួក្សគ)៖

ស្មោះ

ន្ិងក្ូន្សថិត្ក្នុងរន្ទុក្អាយុសប្កាម

១៨

ថ្ងងខខ្ឆ្នុំក្ុំសណើត្

ឆ្នុំ

ឬដូឆមាន្រាយនាមសៅសលើលិខ្ិត្ប្រកាសពន្ធររស់អ្នក្

ស្មោះ

ថ្ងងខខ្ឆ្នក្
ុំ ុំសណើត្

1. ________________________ / _______________ 4. _________________________ / ________________
2. ________________________ / _______________ 5. _________________________ / ________________
3. ________________________ / _______________ 6. _________________________ / ________________
អ្នក្ដ្ឋក្់ពាក្យ ប្ត្ូវរញ្ូជ ន្រាល់ឯក្ស្ថរខដលត្ប្មូវទុំងអ្ស់សៅក្នុងអ្ុីខម៉ែលខត្មួយសៅកាន្់

ក្មមវ ិធីជុំន្ួយហិរញ្ញ វត្ថុBon Secours - ប្រអ្រ់ P.O.សលខ្ 742431 - Atlanta, GA 30374-2431
សូមផ្តល់ឆសមលើយឆុំសពាោះសុំណួរន្ីមួយៗ ន្ិងផ្តល់ព័ត្៌មាន្ខដលសសនើសុុំ
អ្នក្ជមងឺខដលគ្មមន្ធានារា៉ែ រ់រង ប្ត្ូវសហការជាមួយន្ឹងថ្ដគូផ្ល
ត ់សសវាធានារា៉ែ រ់រងររស់សយើង មុន្សពលទទួលជុំន្ួយហិរញ្ញវត្ថុ
សសឆក្តីសសប្មឆឆិត្ន្
ត ឹ ងប្ត្ូវប្រកាស ក្នុងអ្ុំឡុង 60ថ្ងង រនាទរ់ពីបាន្ទទួលពាក្យសសនើសុុំន្ិងបាន្សហការជាមួយន្ឹងថ្ដគូររស់សយើង

សូមផ្តល់ឆសមលើយសៅកាន្់សណ
ុំ ួ រដូឆមាន្រាយខាងសប្កាម

សត្ើមាន្សមាជិក្ណាមានក្់ក្ុងប្គួ
ន
ស្ថរររស់អ្ក្
ន មាន្មុខ្រររខ្លួន្ឯងឬសទ? ❑ ចាស ❑ សទ
សត្ើមាន្សមាជិក្ណាមានក្់ក្ុងប្គួ
ន
ស្ថរររស់អ្ក្
ន មាន្ការងារសធវើឬសទ?

❑ ចាស ❑ សទ

សត្ើ មាន្សមាជិក្ណាមានក្់ក្ុងប្គួ
ន
ស្ថរររស់អ្ក្
ន ទទួលបាន្ អ្ត្ថប្រសោជន្៍សប្មារ់អ្ក្
ន គ្មមន្
ការងារសធវើសទ?
❑ ចាស ❑ សទ
ត ើមានសមាជិកណាមាាក់កនុងគ្រួ សាររបស់អ្ាកទទួ លបាន អ្ ថ គ្បតោជន៍តបឡាសនត ស
ិ ខ
ុ សងគ ម
ឬតទ?
❑ ចាស ❑ សទ
សត្ើ មាន្សមាជិក្ណាមានក្់ក្ុងប្គួ
ន
ស្ថរររស់អ្ក្
ន ទទួលបាន្ប្បាក្់សស្ថធន្ន្ិវត្ត ឬសទ?
❑ ចាស ❑ សទ
សត្ើ មាន្សមាជិក្ណាមានក្់ក្ុងប្គួ
ន
ស្ថរររស់អ្ក្
ន ទទួលបាន្អ្ត្ថប្រសោជន្៍SNAP ឬសទ?
❑ ចាស ❑ សទ
សត្ើ មាន្សមាជិក្ណាមានក្់ក្ុងប្គួ
ន
ស្ថរររស់អ្ក្
ន ទទួលបាន្ប្បាក្់ឧរត្ថមក្
ភ ូន្ ឬសទ?
❑ ចាស ❑ សទ
សត្ើ មាន្សមាជិក្ណាមានក្់ក្ុងប្គួ
ន
ស្ថរររស់អ្ក្
ន មាន្ក្មមសិទិអ្
ធ ឆលន្ប្ទពយវ ិន្ិសោគ
ឬអ្ឆលន្ប្ទពយខដលបាន្ជួល ឬសទ?
❑ ចាស ❑ សទ
សត្ើ មាន្សមាជិក្ណាមានក្់ក្ុងប្គួ
ន
ស្ថរររស់អ្ក្
ន មាន្ប្រភពឆុំណូលសផ្សងសទៀត្ ខដរឬសទ?
❑ ចាស ❑ សទ
សត្ើ មាន្សមាជិក្ណាមានក្់ក្ុងប្គួ
ន
ស្ថរររស់អ្ក្
ន មាន្គណន្ីឆរន្ត,
គណន្ីសន្សុំឬគណសន្យយទីផ្ារមូលរប្ត្ ខដរឬសទ?
❑ ចាស ❑ សទ
ពុុំមាន្ឆុំណូល៖
❑ ចាស ❑ សទ

ប្រសិន្សរើយល់ស្សរ
សូមផ្តល់ឆុំណុឆដូឆខាងសប្កាមសៅកាន្់សមាជិក្ប្គួ
ស្ថរមានក្់ៗ ខដលទទួលបាន្
អ្ត្ថប្រសោជន្៍។

សូមរុំសពញទប្មង់ប្រកាសពន្ធ
រួមមាន្លិខ្ិត្ប្រកាសពន្ធពាណិជជក្មមក្ុងឆ្
ន ន ុំស្ថរសពើពន្ធ
ឆុងសប្កាយរុំផ្ុត្ ន្ិងការសរៀរឆុំឯក្ស្ថរប្រចុំប្ត្ីមាសឆុងសប្កាយ
សៅសលើតារាងរាយឆុំណូលសប្មារ់ប្ត្ីមាស
លិខ្ិត្រញ្ជ
ជ ក្់ ឬលិខ្ិត្ខដលមាន្ឆុោះហត្ថសលខាពីន្ិសោជក្
សៅសលើការសរើក្ប្បាក្់សរៀវត្សរ ៍ រយៈសពល 3 ខខ្ឆុងសប្កាយ
លិខ្ិត្រញ្ជ
ជ ក្់អ្ត្ថប្រសោជន្៍ ឬលិខ្ិត្រញ្ជ
ជ ក្់គ្មមន្ការងារសធវើខដល
សបាោះពុមសព ឆញពីសវរស្ថយររស់រដា
លិខ្ិត្រញ្ជ
ជ ក្់អ្ត្ថប្រសោជន្៍សរឡាសន្តិសុខ្សងគមឬរបាយការណ៍
ធនាគ្មរ រណីមាន្ការសផ្ទរប្បាក្់សដ្ឋយផ្ទទល់សៅកាន្់គណន្ីធនាគ្មរ
លិខ្ិត្រញ្ជ
ជ ក្់ការឆូលន្ិវត្ត ឬរបាយការណ៍ធនាគ្មរ
ក្រណីមាន្ការសផ្ទរប្បាក្់សដ្ឋយផ្ទទល់សៅកាន្់គណន្ីធនាគ្មរ
លិខ្ិត្រញ្ជ
ជ ក្់ SNAP
ឯក្ស្ថរត្ប្មូវសដ្ឋយត្ុលាការ ឬលិខ្ិត្សឆញពីអាណាពាបាល
ខដលពុុំជារ់រន្ទុក្
ក្ិឆចសន្ាជួល/ឯក្ស្ថរខដលមាន្រាយទុំហុំទឹក្ប្បាក្់ឆុំណូល
ភាគហុន្ សញ្ជញរ័ណណ អ្ឆលន្ប្ទពយរខន្ថមររស់ CD។ល។
សូមភាជរ់របាយការណ៍រឆចុរបន្នមក្ជាមួយ
សូមភាជរ់ឯក្ស្ថរងត្ឆមលងរបាយការណ៍រយៈសពល 30
ថ្ងងឆុងសប្កាយ សប្មារ់គណន្ីន្ីមួយៗ

ក្រណីប្គួស្ថរររស់អ្នក្រញ្ជ
ជ ក្់ថាពុុំមាន្ឆុំណូល អ្នក្ប្ត្ូវឱ្យរុគគលខដលផ្តល់អាហារ ទីជប្មក្ ន្ិងឆុំណាយប្រចុំថ្ងងដល់អ្នក្ឆុោះហត្ថសលខា
ខាងសប្កាម ន្ិងរញ្ជ
ជ ក្់ពីប្រសភទថ្ន្ជុំន្ួយខដលពួក្សគផ្តល់ជូន្ផ្ង

ខ្្ុុំសូមរញ្ជ
ជ ក្់ថា ខ្្ុុំ (ស្មោះ)_______________________________________(ទូរសពទសលខ្)___________________________________
បាន្ផ្តល់អាហារ ទីជប្មក្ ន្ិងឆុំណាយប្រចុំថ្ងង ដល់អ្នក្ជមងឺ ដូឆមាន្រាយនាមខាងសលើ ន្ិង/ឬ ឆុំណូលឆុំន្ួន្ $__________________ប្រចុំខខ្
ជុំន្ួយខដលផ្តល់ជូន្៖_________________________________________________________________________________________
ហត្ថសលខា____________________________សមព័ន្ភា
ធ ព___________________កាលររ ិសឆេទ__________________________________
អ្នក្ដ្ឋក្់ពាក្យសសនើសុុំ តាមរយៈរ័ណណ VISA ប្ត្ូវផ្តល់ជាឯក្ស្ថរងត្ឆមលងថ្ន្ប្គរ់ព័ត្៌មាន្ពាក្់ព័ន្ន្
ធ ឹងការធានារា៉ែ រ់រង ហិរញ្ញវត្ថុ ន្ិង/ឬអ្នក្ឧរត្ថមភ
ដូឆមាន្ផ្តល់ជូន្ខាងសលើ សដើមបីទទួលបាន្រ័ណណ VISA។
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BON SECOURS HEALTH SYSTEM
ពាក្យសសនើសុុំជុំន្ួយហិរញ្ញវត្ថុ

នាមប្ត្ក្ូ លអ្នក្ជមងឺ_____________________ នាមខ្លួន្__________________________ MI_________________
តារាងត្ថ្មលប្ទពយសក្មមផ្ទទល់ខ្ន្
ួល

ឆុំណូលប្គួស្ថរប្រចុំឆ្នុំ

____________

CD (គិត្ជាស្ថឆ់ប្បាក្់)

________________

ស្ថឆ់ប្បាក្់ក្ុងថ្ដ/ធនាគ្មរ/គណន្ី
ន
សន្សុំ

____________

ផ្ទោះស្ថនក្់សៅជាប្រចុំ (គិត្ជាស្ថឆ់ប្បាក្់)

________________

ឆុំណាយជួលផ្ទោះប្រចុំខខ្

____________

អ្ឆលន្ប្ទពយដថ្ទ (គិត្ជាស្ថឆ់ប្បាក្់ )

________________

ឆុំណាយរង់រ ុំលស់ផ្ទោះប្រចុំខខ្

____________

401k (រិ ជាសាច់គ្បាក់)

________________

បាន្ទទួលការពាបាលសប្មារ់សសវាក្មមសន្ោះ សដ្ឋយស្ថរខត្សប្គ្មោះថានក្់ជាយថាសហត្ុ?

យល់ស្សរ_________មិន្យល់ស្សរ_______________(ក្មមវ ិធីជុំន្ួយហិរញ្ញវត្ថុ
មិន្ប្ត្ូវអ្ន្ុវត្តឆុំសពាោះការពាបាលខដលទក្់ទងន្ឹងសប្គ្មោះថានក្់ការងារ ការវោះកាត្់ខក្សមភសស ឬន្ីត្ិវ ិធីសីព
ត ីអ្ប្តាសងរ សប្គ្មោះថានក្់ថ្ឆដន្យ
ឬការពាបាលដថ្ទសទៀត្ ខដលអ្នក្ទទួលបាន្ប្បាក្់សណ
ុំ ងសៅសលើវ ិក្កយរប្ត្ឆុំណាយថានុំសពទយ ការទទួលរងការឈឺចរ់ ន្ិង
ការខាត្រង់ដថ្ទសទៀត្)។

សត្ើអ្នក្មាន្ការធានារា៉ែ រ់រងសុខ្ភាពឬសទ ❑យល់ស្សរ❑មិន្យល់ស្សរ (ប្រសិន្សរើយល់ស្សរ សូមផ្តល់ព័ត្៌មាន្រខន្ថមដូឆខាងសប្កាម)

1. ស្មោះអ្នក្ធានារា៉ែ រ់រង__________________ ស្មោះអ្នក្កាន្់សគ្មលការណ៍________________ សគ្មលការណ៍#______________
2. ស្មោះអ្នក្ធានារា៉ែ រ់រង__________________ ស្មោះអ្នក្កាន្់សគ្មលការណ៍________________ សគ្មលការណ៍#______________
អាស្ស័យសហត្ុ សន្ោះ ខ្្ុំុសូមសសនើសុុំ Bon Secours Health System Inc. ក្ត្់ប្តាទុក្ជាលាយលក្ខណ៍អ្ក្សរអ្ុំពីសិទិទ
ធ ទួលបាន្ជុំន្ួយហិរញ្ញ
វត្ថុររស់ខ្ុំុ។
្ ខ្្ុំុបាន្យល់ថា ក្រណីខដលព័ត្៌មាន្ខដលខ្្ុំុបាន្ដ្ឋក្់សន្ោះ ប្ត្ូវបាន្រក្ស ើញថាមិន្ប្ត្ឹមប្ត្ូវសនាោះ ការដ្ឋក្់ពាក្យររស់ខ្ុំុ្ន្ឹងប្ត្ូវបាន្
រដិសសធ សហើយខ្្ុំុន្ឹងជារ់កាត្ពវក្ិឆចសលើរាល់ឆុំណាយសសវាក្មមទុំងអ្ស់ខដលខ្្ុំុបាន្ទទួល។ ខ្្ុំុសូមរញ្ជ
ជ ក្់ថា ព័ត្៌មាន្ខាងសលើពិត្ជាប្ត្ឹមប្ត្ូវ
ប្គរ់ប្គ្មន្់ ន្ិងពិត្ប្បាក្ដតាមខដលខ្្ុំុបាន្ដឹង។ ខ្្ុំុទទួលស្ថគល់ថា ការសហការជាមួយន្ឹងថ្ដគូខដលប្ត្ូវបាន្ប្រគល់សិទិធជាលក្ខខ្ណឌត្ប្មូវ
សប្មារ់ពិចរណាក្នុងការខសវងរក្ជុំន្ួយហិរញ្ញវត្ថុ។
មត្ិសោរល់រខន្ថម

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
ហត្ថសលខាភាគីទទួលខ្ុសប្ត្ូវ៖ __________________________________________________ កាលររ ិសឆេទ៖__________________
Bon Secours Health System Inc.សូមរក្ាសិទិធក្ុងការខក្ត្ប្មូ
ន
វព័ត្៌មាន្ខដលរាយការណ៍សៅក្នុងពាក្យសសនើសុុំជុំន្ួយហិរញ្ញ វត្ថុ អ្ន្ុវត្តសក្មមភាព
ការងារសដើមបីរញ្ជ
ជ ក្់ពីភាពប្ត្ឹមប្ត្ូវថ្ន្ឆុំណូលផ្ទទល់ររស់រុគគលឬភាពខ្វោះខាត្ររស់រុគគល សដ្ឋយរក្ាការសមាងត្់រុំផ្ុត្ ន្ិងមិន្អាឆទញសឆញជា
របាយការណ៍ពីសុំណាក្់ភានក្់ងារការ ិោល័យឥណទន្ ខដលអាឆជោះឥទធិពលអាប្ក្ក្់ សៅសលើការសមាងត្់ររស់អ្នក្ដ្ឋក្់ ពាក្យសសនើសុុំសឡើយ។
ប្រសិន្សរើអ្នក្មាន្ត្ប្មូវការជុំន្ួយរខន្ថម សូមមក្ជួរជាមួយន្ឹងអ្នក្ប្រឹក្ាហិរញ្ញវត្ថុ សៅទីតាុំងមន្ទីរសពទយ Bon Secours ខដលសៅក្នុងត្ុំរន្់
ររស់អ្នក្ ឬទូរសពទមក្កាន្់នាយក្ដ្ឋាន្រសប្មើអ្ត្ិងិជន្ររស់សយើង។

Local Richmond 804-342-1500
សសវាឥត្គិ ត្ថ្ងល 877-342-1500
ឆ័ន្ទ – សុប្ក្ 8:30 ប្ពឹក្ដល់1:00 រសសៀលន្ិង 2:00 រសសៀលដល់ 7:00 លាងឆ
R040116
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