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လ�ို� ဝှက ်ဘ�ာေရး အကအူညီေလ�ာကလ်�ာ

��န်�ကားချက်များ- ေလ�ာက်လ�ာြဖည့်ပါ၊ 10 ရကအ်တငွး် ြပန်လည်ေပးပုိ ့�ပီး ေအာက်ပါမိတ� ူများ ပူးတွထဲည့်ပါ- 

_____ ေနာက်ဆံုးတငြ်ပထားသည့် အခွနေ်ဆာငဝ်ငေ်ငစွာရငး် _____ ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှမံ�အားလုံးအတွက် လက်�ှိဘဏစ်ာရငး်�ှငး်တမ်းများ 

_____သံုးလအတွငး် ဘဏစ်ာရငး်�ှငး်တမ်း အြပည့်အစံ ု  _____ သံုးလအတွငး် ဝငေ်ငအွေထာက်အထား (လစာြဖတ်ပိုငး်များ စသည်ြဖင့)် 

_____ေလ�ာက်ထားခဲ့သည်�ှိေသာ် Medicaid ၏ ဆံုးြဖတ်ချက်/ ြငငး်ပယ်ချက် _____ ဝငေ်ငမွ�ှိပါက ေထာက်ပံ့ေပးေသာ အဖွဲ�အစည်းထံမှ ေထာက်ခံစာတစ်ေစာင ်

လနူာ အချကအ်လက်
အမည ်(အမည် ေနာက်ဆံုးစာလုံး၊ ပထမ စာလုံး၊ အလယ်စာလုံး) ေမွးသက� ရာဇ်

လိပ်စာ 

 ဦးစားေပးဆက်သွယ်ရနဖ်ုနး်

(       ) 

 အရနဆ်က်သွယ်ရနဖ်ုနး်

(       ) 

လူမ�ဖူလုံေရး/EIN

 အိမ်ေထာင ်�ှိ၊ မ�ှိ

 လူလွတ်  အိမ်ေထာငသ်ည်  တစ်ခုလပ်  အြခား _________

 သငသ်ည် အေမရိကနြ်ပည်ေထာငစ်ုတွင ်စာရွက်စာတမ်း အေထာက်အထားြဖင့ ်ေနထိုငသ်ူြဖစ်ပါသလား။ 

 ဟုတ်ပါသည်  မဟုတ်ပါ

သငသ်ည ်ဖက်ဒရယ် ြပနအ်မ်းရန ်အခွနကုိ် တငသ်ွငး်ပါသလား။   ဟုတ်ပါသည ်  မဟုတ်ပါ

မဟုတ်ပါက အဘယ်ေ�ကာင့န်ည်း။  ______________________________________ 

 အဓိကတငသ်ွငး်သူက မည်သူနည်း။ 

 ကုိယ်တုိင ်  အိမ်ေထာငဖ်က်   အြခား- ______________________ 

အလုပ်�ှင်  သငတ်ာဝနထ်မ်းေဆာငသ်ည့်အချိနတွ်င်

ကျနး်မာေရးအာမခံ သိုမ့ဟုတ် အြခားအကျံုးဝငသ်ည့် အာမခံတစ်ခုခု �ှပိါသလား။    ဟုတ်ပါသည်

 မဟုတ်ပါ

အမ်ိေထာငစ်ုအချက်အလက် (သင့အ်မ်ိေထာငစ်ုတငွ ်ေနထိငုသ်အူားလံုးကုိ စာရငး်ြပုစပုါ) 

အမ်ိေထာငစ်ုဝင၏် အမည် ေမွးသက� ရာဇ် ေတာ်စပ်ပံု
ဤပုဂ�ိုလ်ကုိ သင၏် ဖက်ဒရယ်

ြပန်အမ်းရန်အခွန်တွင ်ထည့်သငွး်ထားပါသလား။
1. 

 ဟုတ်ပါသည်  မဟုတ်ပါ

2. 
 ဟုတ်ပါသည်  မဟုတ်ပါ

3. 
 ဟုတ်ပါသည်  မဟုတ်ပါ

4.
 ဟုတ်ပါသည်  မဟုတ်ပါ

5. 
 ဟုတ်ပါသည်  မဟုတ်ပါ

မည်သည့်ထပ်တိးုအိမ်ေထာငစု်ဝငက်ိုမဆုိ ေနာက်ထပ်စာရွကတ်ငွ ်တငြ်ပ�ိငုပ်ါသည်။ 

အသံးုစရိတမ်ျား (အမ်ိေထာငစ်ဝုငအ်ားလံးုအတက်ွ လစဉ်အသံးုစရိတမ်ျားကုိ စာရငး်ြပုစပုါ) ဤအပုိငး်သည် NHSC သိုမ့ဟတု ်MSLRP ေဆးခန်းများအတက်ွ

မလိအုပ်ပါ
အိမ်ရာေချးေငဆွပ်ြခငး်/ငာှးရမ်းခ/ေြမကွက်ငာှးရမ်းခ အိမ်ရာြခံေြမအခွနမ်ျား (�စှ်) အိမ်/ငာှးရမ်းြခငး် အာမခ ံ

ကားေချးေငဆွပ်ြခငး် ကားအာမခံ ဓာတ်ဆ ီ(ယာဉ်)

ဖုနး် အေထွေထ ွလ�ပ်စစ်၊ မီး၊ ေရ အသံုးဝနေ်ဆာငမ်�များ စားေသာက်ကုနမ်ျား

ကေလးေစာင့ေ်�ှာက်မ�/ကေလးေထာက်ပံ့မ� ေကျာငး်လခ အြခား- 

ကျနး်မာေရးအာမခ/ံအသံုးစရိတ်များ အသက်အာမခံ အြခား- 

လုပ်ငနး်တွငး်အသံုးြပုရနအ်တွက်သာ MRN 
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ဝငေ်င ွ(အမ်ိေထာငစ်ဝုငအ်ားလံးုအတက်ွ ဝငေ်ငကုိွ စာရငး်ြပုစုပါ)

လစဉ်ဝငေ်ငရွငး်ြမစ်
ထိဝုငေ်ငကုိွ

မည်သရူ�ိှပါသနည်း။

စုစုေပါငး် 

လစဉ်ဝငေ်င ွ
လစဉ်ဝငေ်ငရွငး်ြမစ်

ထိဝုငေ်ငကုိွ

မည်သရူ�ိှပါသနည်း။

စုစုေပါငး် 

လစဉ်ဝငေ်င ွ

လုပ်အားခများ (လူနာ) လူမ�ဖူလံုေရး (လူနာ) 

လုပ်အားခများ (ေနာက်ထပ်) လူမ�ဖူလံုေရး (ေနာက်ထပ်) 

ကိုယ်ပိုငအ်လုပ်အကိငု ် ရငး်�ှးီြမ�ုပ်�ှမံ�များ/အတိးု 

ပငစ်ငလ်စာ/အြမတေ်ဝစုများ ကေလးေထာက်ပံ့မ�/မယားစရိတ ်

ေဘာက်ဆူးများ/ေကာမ်�ှငခ် မျိုး�ယွ်စု ဝငေ်င ွ

အလုပ်လက်မဲ့ အငာှးချ/ေြမယာကန်ထ�ုိက်ဝငေ်င ွ

အလုပ်သမားနစန်ာေ�ကး အစိုးရေထာက်ပံ့ေ�ကးဝငေ်င ွ

မသနစ်ွမ်းမ� အြခား- 

အမ်ိေထာငစ်ပုိုငဆ်ိငုမ်�များ (အမ်ိေထာငစ်ဝုငအ်ားလံးုအတက်ွ ပုိငဆ်ိုငမ်�ပစ�ည်းများကုိ စာရငး်ြပုစပုါ) ဤအပုိငး်သည် NHSC သိုမ့ဟတု ်MSLRP

ေဆးခန်းများအတက်ွ မလိုအပ်ပါ

ပိုငဆ်ိငုမ်�ရငး်ြမစ်
၎ငး်ကုိ 

မည်သပိူုငဆ်ိုငပ်ါသနည်း။

လက်�ိှ 

ပိုငဆ်ိုငမ်�တန်ဖိုး
ပိုငဆ်ိငုမ်�ရငး်ြမစ်

၎ငး်ကုိ 

မည်သပိူုငဆ်ိုငပ်ါသနည်း။

လက်�ိှ 

ပိုငဆ်ိုငမ်�တန်ဖိုး

ဘဏ်စာရငး် စစ်ေဆးြခငး် အမ်ိရာေြမ (အမ်ိ) တန်ဖိးု

ဘဏ်စာရငး် စစ်ေဆးြခငး် #2 အမ်ိရာေြမ #2 တန်ဖိုး 

ေငစွုဘဏ်စာရငး် ယာဉ် (အဓိက) တန်ဖိးု 

ေငစွုဘဏ်စာရငး် #2 ယာဉ် #2 တန်ဖိုး 

CD များ/ေငေွဈးကွက ် ေမာ်ေတာ်ဆိုငက်ယ/်ATV/ေလ/ှေနာက်တွယဲာဉ် 

401k/403B/IRA/အ�ငမ်ိးစားယူြခငး် အသက်အာမခံ (အာမခံရပ်တန ့်ေငတွနဖိ်ုး) 

စေတာ့�ှယ်ယာများ/ေငေွချးစာချုပ်များ/�စှ်စဉ်ထတုေ်ပးေင ွ အပ်ုထနိ်းေရးအဖွဲ� ထနိ်းသမ်ိးထားေသာေင ွ

HSA/FSA မိုဘိငုး်/အနွ်လိငုး်ေငေွပးေချမ� ဝန်ေဆာငမ်�များ 

အြခား- အြခား- 

့် က��်ပု်၏ �စှ်စဉ်ဝငေ်င၊ွ မိသားစုပမာဏ�ငှ့် ပိုငဆုိ်ငမ်�များ�ငှ်ပ့တ်သက်ေသာ တငြ်ပထားသည့် အချက်အလက်များအား အတည်ြပုစစ်ေဆးမည်ကို က��်ပု်သိ�ှိနားလည်ပါသည်။  တငြ်ပထားသည 

အချက်အလက်များကို မှားယွင်းသည်ဟု ဆုံးြဖတ်ပါက ရလဒအ်ေနြဖင့် ဤေလ�ာက်လ�ာ ြငငး်ပယ်ခံရမည်ြဖစ်�ပီး ဘဏစ်ာရငး်လက်ကျနအ်တွက် ေပးေဆာင်ရန်ကျန်�ိှေငွသည်

က��် ပ်ု၏တာဝန်ြဖစ်မည်ကုိလည်း  သိ�ှ နိားလည်ပါသည်။

သင် ့တွင် ေမးစရာများ �ှ ပိါက  သိ ့ုမဟတု် ဤေလ�ာက်လ�ာြဖည့်စွက်ရာတွင် အကူအညီ လိအုပ်ပါက 877.687.7309 ကို ဖုန်းဆက်၍ က��် ပ်ုတုိ ့ထံ ဆက်သွယ်ပါ သိ ့ုမဟတု် 

EastFinancialCounseling@corewellhealth.org သို ့အီးေမးလ်ပိ ့ုပါ။ 

______________________________________________________________________________________      _____________________________________ 

ေလ�ာက်ထားသ ူ ရက်စွဲ

____________________________________________________________       __________________________ 

အမ်ိေထာငဖ်က် ရက်စွဲ
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