လ႕ဝွ်ိဳ က္ထားေ သထ ေ ေ ြေၾကားေေထထကအပံ့ေ လွထကလႊ ထ
ကၽ

ြႏုု္ပ္၏ တြႏုစ္တာဝင္ေုငင၊ မိသာားစ္အရြယ္အစ္ာား ုြႏုင္ု ပိငဆ ုုိငႈမ မာားြႏုင္ု ပတသက္ေုသာ တင္ု ပထာားေုသာ အခကအလကမာားကိ Spectrum Health က မန္ကန္ႈမ ရိမရိ စ္စ္္ေုဆားြႏုုိင္ေုၾကာင္ုား ကၽ

တင္ု ပထာားေုသာ အခကအလကမာား မာားၽယ္င္ုားေုနသည္ဟု ဆံုုားု ဖတပါက၊ ဤေုလာကလႊုာသည္ ု ငင္ုားပယ္ခံရမည္ု ဖစ္္ု ပား၊ ေုပားဆပရန္ ကန္ရေ
ိရ ုေနသာ ေုေငငၾကားပမာဏသည္ ကၽ
ကၽ

ြႏုု္ပိပ
သ ါသည္။ ကၽ

ြႏုု္ပ္

ြႏုု္ပ္၏တာဝန္ု ဖစ္သ ည္ကိုလည္ုား

ြႏုု္ပ္ာားလေည္သဘာေုပါကသည္။

အကယ္္၍ေုမားငခန္ုားမာား သိ႔မဟတ္ ဤဤလွ်ာက္လႊာွ်ာက္ိုာ ဖည္ာစြက္ရန္ အက္ူအညီလိုအပ္ပါက္၊ ဤာက္်းဇူ်းာ ပ္ဳာ ပ္ီ်း က္ၽ

ြႏာိုာ္ပ္္ ို႔က္ို ဖိုန်းန္ ပ္ါတ္ 844-838-3115 သ႔
ို မဟိုတ္ အီ်းဤာမ်း financialcounseling@spectrumhealth.org

ာ ဖင္ာ ဆက္က္ြယ္ပါ။

ေပိုြေ္ ားတစ္ - လူနထေခကအလကထား (ေ ကားဇူား ပ်ိဳ၍ ေ ရားခပါ)
ဤအက္ွ်ာင္ာ နနပ္ါတ္

ဝန္ဤာဆွ်ာငမႈ ရကက္စြဲ(မွ်ာ်း)

လူမႈဖူလနာဤ
ို ာရ်းနနပ္ါတ္ (Social Security Number)

နွ်ာမည္ (ပ္ထမနွ်ာမည္၊ မ်းရို ်းဳ နွ်ာမည္၊ အလယ္္ွ်ာမဤအေရ႕ဆနာာ
ို ်းြွ်ာလနာာ
ို ်း)

ဤာစမ်းသက္ၠရွ်ာဇ္

ဤာနရ ပ္လပ္စွ်ာ

မ႕ ဳ

အမဖိုန္ာ်း

လက္္ိုငဖိုန္ာ်း

(

(

)

အမ္ဤာထွ်ာငရ၊မရ
ရ
လူပ္လူဳ ၽလတ္

ာ ပ္အ္ယ္္
အ ခွ်ာ်းဖိုန္ာ်း

)

(

အမ္ဤာထွ်ာင င္ြဲ

ရ

ာြႏာိုာငငန

)

သငြ ည္ ဤအမရက္ ၽတင္ဤာနထိုာငရန္ ဤအထွ်ာက္ေထွ်ာ်းရပ္ါသလွ်ာ်း။
အမ္ဤာထွ်ာငရရ

သငေလိုပ္လ ိုပ္္ဤာသွ်ာအခန္ န္င္ က္န္ာ်းမွ်ာဤာရ်းအွ်ာမခန သ႔
ို မဟိုတ္
ဤာဤစငရ်းဤာၾက္်းဤာရ်း အွ်ာမခန တြခိုခိုရပ္ါသလွ်ာ်း။

မရ

ရ

အ ခွ်ာ်း _________
သငြ ည္ ဗဟိုအြို်းရ အစခန္ဤာတွ်ာာ္ြည္ာ်းၾက္ပ္ရန္ တင္ာ ပ္သည္ာ
ဤာစငြွ်ာရင္ာ်းက္ို တင္ာ ပ္ပ္ါသလွ်ာ်း။

အစခန္ဤာစငြရင္ာ်းက္ို တင္ာ ပ္သူမွ်ာ မအြူာ ဖြြနည္ာ်း။

တင္ာ ပ္ပ္ါသည္

မတင္ာ ပ္ပ္ါ

ြွ်ာတိုက္္နပ္ါတ္

က္ိုယ္္ိုာင္

ဇနီ်း၊ခင္ငပန္ာ်း

အ ခွ်ာ်း-

မရ

သင္ာအန္ မ္င္ အြို်းရဤအထွ်ာက္ေပ္န ရရဤာသွ်ာသူ ရပ္ါသလွ်ာ်း။
ဤာဤစငၾက္်း

______________________

အြွ်ာ်းဤအသွ်ာက္္

အ ခွ်ာ်း -

______________________

မတင္ာ ပ္ပ္ါက္၊ အဘယ္္ဤာၾက္ွ်ာင္ာနည္ာ်း။

______________________________________

ေပိုြေ္ ား

စ
ွ ္ - ေမ္ေ ထထြေစုေခကအလကထား (ေမ္ေ ထထြေစုထဲတတြေ္ ေ နထို ြေ္ေ သထသူေထားလ ို ားကို ေ ရားခပါ)
ဤလူသည္ သင္ာဗဟိုအြို်းရ

အမ္ဤာထွ်ာက္စိုၽတင္ ဤာနထိုာငြ ူ နွ်ာမည္

ဤာစမ်းသက္ၠရွ်ာ

လူနွ်ာြႏာင္ာ

ဇ္

ပ္တြက္မႈ

ဤလူသည္ သင္ာဗဟိုအြို်းရ

အစခန္ဤာတွ်ာာ္ြည္ာ်းၾက္ပ္ရန္
တင္ာ ပ္သည္ာ

အမ္ဤာထွ်ာက္စိုၽတင္ ဤာနထိုာငြ ူ နွ်ာမည္

ဤာစငြွ်ာရင္ာ်းထြဲၽတင္
ပ္ါဝငပါသလွ်ာ်း။

ဤာစမ်းသက္ၠရွ်ာ

လူနွ်ာြႏာင္ာ

ဇ္

ပ္တြက္မႈ

အစခန္ဤာတွ်ာာ္ြည္ာ်းၾက္ပ္ရန္
တင္ာ ပ္သည္ာ
ဤာစငြွ်ာရင္ာ်းထြဲၽတင္
ပ္ါဝငပါသလွ်ာ်း။

1.

ပ္ါဝင္

မပ္ါဝင္

4.

ပ္ါဝင္

မပ္ါဝင္

2.

ပ္ါဝင္

မပ္ါဝင္

5.

ပ္ါဝင္

မပ္ါဝင္
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3.

ပ္ါဝင္

မပ္ါဝင္

6.

ပ္ါဝင္

မပ္ါဝင္

ဤာနွ်ာက္ထပ္္ မသွ်ာ်းြိုဝင္ြ္ဤာယ္က္စီတိုာင္ာ်းအၽတက္္ အ ခွ်ာ်းဤာသွ်ာြွ်ာင္ရက္္ာ ဖင္ာ တင္ာ ပ္ြႏာိုာငပါသည္။

ေပိုြေ္ ားသ ို ား - ေသ ို ားစရတထား (မသထားစိုဝြေအထားလ ို ားေတတက္ တစလတထေသ ို ားစရတ္ ု ေ ရားခပါ) ဤေပိုြေ္ ားသည္ NHSC သ႔
ို မဟိုတ္ MSLRP ေ ဆားခန္ ားမထားေတတက္
မလေ
ို ပပါ
အမလခ

က္ွ်ာ်းခ

အမေပ္ူဤာပ္်းာ ခင္ာ်း

လက္္ိုငဖိုန္ာ်း

ပ္ိုင ဆ ိုာငမႈအစခန္ (ခိုြႏာြ္)

က္ွ်ာ်းအွ်ာမခနခက္္

လပ္စြ္

အြွ်ာ်းဤအသွ်ာက္မွ်ာ်း

အမငရွ်ာ်းခ/ ဤာာ မငွ်ာ်းခ

ဆီ(က္ွ်ာ်း)

ဖိုန္ာ်း

ဤာက္ွ်ာင္ာ်းလခ

အမ္/ငွ်ာ်းရမ္ာ်းာ ခင္ာ်းအွ်ာမခနခက္္

ဤက္လ်းဤာြွ်ာင္ာဤာရွ်ာက္မႈ/ ဤက္လ်းဤအထွ်ာက္ေပ္န

ဤာရ/ ဤာရြႏႈတ္ဤာာ မွ်ာင္ာ်း/ အမႈက္ြမ္ာ်းာ ခင္ာ်း

အ ခွ်ာ်း -________________________

က္န္ာ်းမွ်ာဤာရ်းအွ်ာမခနခက္္/ က္ိုနြရ
္ တမွ်ာ်း

အသက္ေွ်ာမခနခက္္

တီဗီလိုာင္ာ်း/Dish လိုာင္ာ်း/ အင္ွ်ာနက္လိုင္ာ်း

အ ခွ်ာ်း - ________________________

ေပိုြေ္ ားေ လား - ဝြေ္ေ ြေ (မသထစိုဝြေအထားလ ို ား၏ ဝြေ္ေ ြေကို ေ ရားခပါ)
ဝင္ဤာစငအရင္ာ်းအ မြ္

မအြည္ာ မသွ်ာ်းြိုဝင္

ယ္ခိုလက္ရရ တြလတွ်ာ

ဤဝင္ဤာစငက္ို ရရသနည္ာ်း။

ြိုြိုဤာပ္ါင္ာ်းဝင္ဤာစငမွ်ာဏ

ဝင္ဤာစငအရင္ာ်းအ မြ္

လိုပ္ေွ်ာ်းခမွ်ာ်း

လိုပ္ေွ်ာ်းခမွ်ာ်း

က္ိုယ္ပို ငလ ိုပ္ငန္ာ်း

က္ိုယ္ပို ငလ ိုပ္ငန္ာ်း

ဤက္လ်းဤအထွ်ာက္ေပ္န/

ဤက္လ်းဤအထွ်ာက္ေပ္န/

တရွ်ာ်းရနာာ
ို ်းက္ခမတ္ဤာသွ်ာ

တရွ်ာ်းရနာာ
ို ်းက္ခမတ္ဤာသွ်ာ

ဤက္လ်းဤအထွ်ာက္ေပ္န

ဤက္လ်းဤအထွ်ာက္ေပ္န

လူမႈဖူလနာဤ
ို ာရ်း

လူမႈဖူလနာဤ
ို ာရ်း

မအြည္ာ မသွ်ာ်းြိုဝင္

ယ္ခိုလက္ရရ တြလတွ်ာ

ဤဝင္ဤာစငက္ို ရရသနည္ာ်း။

ြိုြိုဤာပ္ါင္ာ်းဝင္ဤာစငမွ်ာဏ

ရင္ာ်းာြႏာာီာ်းာ မဳပ္္ာြႏာာနမႈမွ်ာ်း/
အတို်း

ရင္ာ်းာြႏာာီာ်းာ မဳပ္္ာြႏာာနမႈမွ်ာ်း/ အတို်း

ပ္ငစင/္ အြိုဤာပ္ၚအ မတမွ်ာ်း

ပ္ငစင/္ အြိုဤာပ္ၚအ မတမွ်ာ်း

ဤာဘွ်ာက္ဆို/ ဤာက္ွ်ာာ္မရငခ

ဤာဘွ်ာက္ဆို/ ဤာက္ွ်ာာ္မရငခ

ငွ်ာ်းရမ္ာ်းခဝင္ဤာစင

ငွ်ာ်းရမ္ာ်းခဝင္ဤာစင

မ်းြႏစာယ္စ
ဳ ိုဝင္ဤာစင

မ်းြႏစာယ္စ
ဳ ိုဝင္ဤာစင

အလိုပ္လက္မြဲဤအထွ်ာက္ေပ္န

အလိုပ္လက္မြဲဤအထွ်ာက္ေပ္န

အလိုပ္ြမွ်ာ်း နြ္ွ်ာဤာၾက္်း

အလိုပ္ြမွ်ာ်း နြ္ွ်ာဤာၾက္်း

အ ခွ်ာ်း - ___________________

အ ခွ်ာ်း - ___________________

Revised 8/1/19

ေပိုြေ္ ားြေါား - ေမ္ေ ထထကစု ပိုြေ ဆ ု ြေႈမထား (ေမ္ေ ထထြေစုဝြေအထားလ ို ား၏ ပိုြေ ဆ ုြေႈမထားကို ေ ရားခပါ) ဤေပို ြေ္ ားသည္ NHSC သ႔
ို မဟိုတ္ MSLRP ေ ဆားခန္ ားမထားေတတက္
မလေ
ို ပပါ။
ပိုြေ ဆ ုြေႈေရြေ္ ားေ မစ္

မည္သည္ ံ့ ေမ္ေ ထထြေစုဝြေ္
ဤေရထကို ပိုြေ ဆ ု ြေသနည္ ား။

ယခိုလက္ ပရ ိုြေ ဆ ုြေႈ တနုား

ပိုြေ ဆ ုြေႈေရြေ္ ားေ မစ္

စထရြေ္ ားရွ ြေအပ္ေ ြေ

ပိုြေ ဆ ု ြေႈ (ေမ္) တနု

စထရြေ္ ားရွ ြေအပ္ေ ြေ ၂

ပိုြေ ဆ ု ြေႈ ၂ တနုား

မည္သည္ ံ့ ေမ္ေ ထထြေစုဝြေ္
ဤေရထကို ပိုြေ ဆ ု ြေသနည္ ား။

ယခိုလက္ ပရ ိုြေ ဆ ုြေႈ တနုား

ား

(ေဓကေသ ို ား ပ်ိဳေ သထ) ယထဥ္၏
စိုေ ြေစထရြေ္ ား

တနုား

စထရြေ္ ားရွ ြေအပ္ေ ြေ ၂

ယထဥ္ ၂ တနုား

CD's/ Money Market

ဆြေ
ို ယ
္ ္/ATV/ေ လွ/ေ နထကကတယ
ဲ ထဥ္
ေသကအထမခခက္ (ေထမခခက္
ေသဘထတူညမ
ီ ႈ ဖကသမ္ ားေ သထ

401k/403B/IRA/
ေ ြေမ္ ားစထားယူ ခြေ္ ား

ေခန္နတြေ္ ရရွ ေ သထ တနုား)

ေစတထံ့ေ စားတကက္/ စိုေ ြေမထား/
စ
ွ စ ဥ္ ုတ္ေ ပားေ ြေ
HSA/ FSA
ေုအာက္ကတင္ လကမရတိုားု ခင္ုားအာားု ဖင္ု၊ ကၽ

ေ ခထား - _____________________
ေ ခထား -_____________________
ြႏုု္ပသ ည္ ေုလာကလႊုာထဲၽတင္ ေုဖၚျ ပထာားေုသာ အခကအလကမာားြႏုင္ု ပားၽတငတင္ု ပထာားေုသာ စ္ာရြကဲၽတငရေ
ိရ ုသာ အခကအလကမာား မန္ကန္ေုၾကာင္ုား သေကသခံပါသည္။

တာဝန္ခလ
ံ ကမရတ္ ________________________________________________________________ ရကကစဲ ____________________________________________
ဇနား၊မယ္ာား လကမရတ္ _______________________________________________________________ ရကကစဲ ____________________________________________

ပနလ ည္ေ ပားပို႔ရန္ လပစထ - Spectrum Health
Attn: Financial Counseling
100 Michigan
Grand Rapids, MI 49503

ပူားတတဲတြေ္ ပရန္ မတမၱဴ ထား -

_____ ယ္ခိုလက္ရရ

_____ ဤာနွ်ာက္ဆနာာ
ို ်းအၾက္မ္ အစခန္ဤာတွ်ာာ္ြည္ာ်းၾက္ပ္ရန္

ရင္ာ်းာြႏာာီာ်းာ မဳပ္္ာြႏာာနမႈအွ်ာ်းလနာာ
ို ်းအၽတက္ရရင္ာ်းတမ္ာ်းမွ်ာ်း

တင္ာ ပ္သည္ာ ဤာစငြွ်ာရင္ာ်း

_____ သက္ဆိုငမႈရပ္ါက္၊ က္န္ာ်းမွ်ာဤာရ်း ဆနာာ
ို ်းာ ဖတခက္္/

_____ သနာာ
ို ်းလြွ်ာ ဘဏ္ဤာစငြရွ်ာရင္ာ်းရင္ာ်းတမ္ာ်းအ ပ္ည္ာအြနာို

ာ ငင္ာ်းပ္ယ္မႈမွ်ာ်း

_____ သနာာ
ို ်းလြွ်ာ ဝင္ဤာစငဤအထွ်ာက္ေထွ်ာ်း (ဝင္ဤာစငာ ဖတပိုင္ာ်း၊

_____ ဝင္ဤာစငမရပ္ါက္၊ ဤအထွ်ာက္ေပ္နဤာပ္်းဤာသွ်ာ

အ ခွ်ာ်း)

အဖဖြဲ႔အြည္ာ်းထနမ ြွ်ာတြ္ဤာြွ်ာင္
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