กรุ ณาดูแบบฟอร์มใบสมัคร Charity Care/Financial Aid ของคุณ
คุณสามารถขอ Financial Aid ภายใน 1 ปี หลังได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาล หรื อได้รับการดูแลแบบผูป้ ่ วยนอก
Charity Care มีให้สาหรับผูอ้ ยู่อาศัยในรัฐนิวเจอร์ซียท์ ี่ไม่มีประกัน ประกันไม่ครอบคลุมหรื อไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์โครงการของรัฐและรัฐบาลกลาง
คุณต้องมีท้ งั รายได้และสินทรัพย์ตรงตามเกณฑ์สิทธิ์ที่พึงได้จึงจะมีคุณสมบัติ
Charity Care จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายสาหรับการดูแลรักษาในโรงพยาบาล โครงการนี้ไม่สามารถใช้กบั แพทย์หรื อผูใ้ ห้บริ การรายอื่น ๆ ที่เรี ยกเก็บเงินค่าบริ การอย่างอิสระ
•

กรุ ณากรอกข้อมูลและเซ็นชื่อในใบสมัคร

•

แนบสาเนาเอกสารที่จาเป็ นทั้งหมด

•

เอกสารทั้งหมดมาจากวันที่รับบริ การ

•

วันเริ่ มต้นหรื อวันแรกในการรับบริ การของคุณคือ_________________________

•

หากคุณอายุ 21 ปี หรื อต่ากว่า และเป็ นนักศึกษาวิทยาลัยภาคปกติ บิดามารดาหรื อผูป้ กครองของคุณจะต้องกรอกใบสมัครและให้เอกสารประกอบที่จาเป็ น
กรุ ณาแสดงหลักฐานสถานภาพนักศึกษาของคุณ

หากคุณมีคาถามใด ๆ เกี่ยวกับการสมัครหรื อเอกสารที่จาเป็ นต้องใช้ กรุณาติดต่ อผู้ให้ คาปรึกษาทางการเงินที่ 732-902-7080
ผู้ให้ คาปรึกษาให้ บริการตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 8:00 น. - 16:00 น.
( ) JERSEY SHORE UNIVERSITY MEDICAL CENTER (JSUMC)
PATIENT FINANCIAL SERVICES
1945 STATE ROUTE 33
NEPTUNE, NJ 07753

( ) SOUTHERN OCEAN MEDICAL CENTER (SOMC)
PATIENT FINANCIAL SERVICES
1140 ROUTE 72 WEST
MANAHAWKIN, NJ 08050

( ) OCEAN MEDICAL CENTER (OMC)
PATIENT FINANCIAL SERVICES
425 JACK MARTIN BLVD
BRICK, NJ 08724

( ) RARITAN BAY MEDICAL CENTER – PERTH AMBOY (RBMC-PA)
PATIENT FINANCIAL SERVICES
530 NEW BRUNSWICK AVE
PERTH AMBOY, NJ 08861

( ) RIVERVIEW MEDICAL CENTER (RMC)
PATIENT FINANCIAL SERVICES
1 RIVERVIEW PLAZA
RED BANK, NJ 07701

( ) RARITAN BAY MEDICAL CENTER – OLD BRIDGE (RBMC-OB)
PATIENT FINANCIAL SERVICES
1 HOSPITAL PLAZA
OLD BRIDGE, NJ 08857

( ) BAYSHORE COMMUNITY HOSPITAL (BCH)
PATIENT FINANCIAL SERVICES
727 NORTH BEERS STREET
HOLMDEL, NJ 07733

6.26.17

กรุณาเตรียมสาเนาเอกสารตามรายการด้านล่างที่ตรงกับสถานการณ์ของคุณ เพื่อช่ วยเราดาเนินการใบสมัครของคุณใน charity care ต่อไป
หากไม่มีเอกสารที่เหมาะสมตามรายการด้านล่าง หรื อใบสมัครของคุณกรอกไม่ครบถ้วน เราจะไม่สามารถดาเนินการสมัครให้ คุณ
เอกสารที่จาเป็ นทั้งหมดมาจากวันที่รับบริการของคุณ วันที่รับบริการหมายถึงวันแรกที่คุณอยู่ในโรงพยาบาลตามจริ ง
กรุ ณาถ่ายสาเนาบัตรประกันสุขภาพด้านหน้าและด้านหลัง
บัตรประจาตัวสาหรับผูป้ ่ วย คู่สมรส บุตรอายุต่ากว่า 18 ปี และนักศึกษาวิทยาลัยภาคปกติอายุต่ากว่า 21 ปี
• กรุ ณาเลือกหนึ่งรายการสาหรับสมาชิกแต่ละคนในครอบครัวของคุณ: ใบอนุญาตขับขี่ สูติบตั ร บัตรประกันสังคม หนังสือเดินทาง
ใบแจ้งยอดสินทรัพย์ที่มียอดคงเหลือ ณ วันที่รับบริ การของคุณ
• ใบแจ้งยอดบัญชีกระแสรายวัน ออมทรัพย์ และบัตรเดบิต
• หากใบแจ้งยอดเป็ นฉบับพิมพ์ ให้ประทับตราและลงนามโดยตัวแทนของสถาบันการเงิน
• เงินฝากที่นอกเหนือจากรายได้ที่คุณรายงาน อาจต้องมีการให้คาอธิบาย
• เอกสารปัจจุบนั สาหรับ CD, IRA, 401K หุ้น หรื อพันธบัตร
หลักฐานรายได้ในช่วงหนึ่งเดือนก่อนวันที่รับบริ การ
• หลักฐานรายได้ที่ได้รับ รวมถึงเช็คเงินค่าจ้าง หรื อใบแจ้งยอดรายได้รวมที่ลงนามเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากนายจ้างของคุณที่มีตราธุรกิจบนหัวจดหมาย
• หากคุณประกอบอาชีพอิสระ ต้องมีงบกาไรขาดทุนที่ลงนามโดยนักบัญชี
• หลักฐานรายได้พิเศษ รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะเงินบานาญเมื่อเกษียณอายุ การเลี้ยงดูบุตร ค่าเลี้ยงดู เงินสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
หนังสือแจ้งรับเงินจากประกันสังคม หนังสือแจ้งรับเงินสวัสดิการเพิ่มเติม สาหรับสมาชิกทุกคนในครอบครัว บันทึกการว่างงาน
หรื อความทุพพลภาพของรัฐ หรื อเงินสมทบทางการเงินอื่น ๆ
• กรอกสาเนาการยื่นภาษีของคุณสาหรับปี ก่อนหน้า หากคุณไม่ได้ยื่นภาษี กรุ ณาติดต่อที่ 1-800-829-1040 เพื่อขอยืนยันสถานะที่ไม่ใช่ผยู ้ ื่น
หลักฐานที่อยูอ่ าศัยก่อนวันที่รับบริ การ
• ต้องแสดงบ้านเลขที่ - ไม่ใชตูไ้ ปรษณี ย์
• กรุ ณาเลือกหนึ่งรายการต่อไปนี้: ใบอนุญาตขับขี่ สาเนาสัญญาเช่า ใบเสร็จค่าสาธารณูปโภค หนังสือรับรอง
จดหมายลงวันที่พร้อมชื่อและที่อยูข่ องคุณที่ออกให้ก่อนวันที่รับบริ การ
การรับรองผูป้ ่ วย: (ลงนามและลงวันที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด)
• การรับรองคู่สมรส หากแต่งงาน: (ลงนามและลงวันที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด)
มีหนังสือรับรองตามที่แนบมา ซึ่งลงนามโดยบุคคลที่คุณอาศัยอยูด่ ว้ ย (นอกเหนือจากคู่สมรส) ที่ช่วยรับรองให้คุณ

กรุณาส่ งใบสมัครและเอกสารของคุณทางไปรษณีย์ไปที่
Jersey Shore University Medical Center
Financial Assistance
1945 State Route 33
Neptune, NJ 07753-9986
6.26.17

โครงการให้ ความช่ วยเหลือดูแลรักษาในโรงพยาบาลนิวเจอร์ ซีย์ (New Jersey Hospital Care
Assistance Program)
การสมัครเข้าร่ วม
( ) JSUMC

( ) OMC

( ) RMC

( ) BCH

( ) SOMC

( ) RB-PA

( ) RB-OB

ส่ วนที่ 1 - ข้อมูลส่ วนบุคคล
ชื่อผู้ป่วย (ชื่อสกุล ชื่อต้น ตัวย่อชื่อกลาง)

วันที่สมัคร

ประกันสังคม

วันเดือนปี เกิด

วันที่รับบริการ

ภาษาที่ต้องการ

ตั้งครรภ์
ใช่

ทีอ่ ยู่ของผู้ป่วย

หมายเลขโทรศัพท์ /โทรศัพท์มือถือ

(
เมือง รัฐ รหัสไปรษณีย์

)

ขนาดครอบครัว

ความเป็ นพลเมืองสหรัฐฯ
ใช่

ไม่ใช่

สถานภาพการสมรส

หลักฐานที่อยู่อาศัย ในรัฐนิวเจอร์ ซีย์
ไม่ใช่

เป็ นผูพ้ กั อาศัยตามกฎหมายตั้งแต่: ____________

ชื่อผู้รับรอง (หากนอกเหนือจากผู้ป่วย)

ใช่

ไม่ใช่

บริ การฉุกเฉิน

ความคุ้มครองตามประกัน:
มี
ชื่อ:

สมาชิกในครอบครัวคนอื่น ๆ

ความสัมพันธ์

วันเดือนปี เกิด

ไม่มี
กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่:

ตั้งครรภ์

ความคุ้มครองตามประกัน

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ส่ วนที่ 2 - เกณฑ์ ด้านสินทรัพย์
สินทรัพย์ ได้แก่:
ก. บัญชีออมทรัพย์
ข. บัญชีกระแสรายวัน

________________________________
________________________________

ค. บัตรเงินฝาก/IRA
________________________________
ง. การถือหุ้นในอสังหาริ มทรัพย์ (นอกเหนือจากที่อยู่อาศัยหลัก)
________________________________________
E. สิ นทรัพย์อื่น ๆ 401K หุ้นและพันธบัตร
________________________________
จ. รวมทั้งหมด
________________________________
*ขนาดครอบครัวรวมทั้งตัวเอง คู่สมรส และบุตรที่เป็ นผูเ้ ยาว์ สตรี ทตี่ ้งั ครรภ์จะนับเป็ นสมาชิกครอบครัวสองคน

ส่ วนที่ 3 - เกณฑ์ ด้านรายได้
เมื่อพิจารณาสิ ทธิ์ที่พึงได้สาหรับความช่วยเหลือในการดูแลรักษาในโรงพยาบาล ต้องใช้รายได้และเครดิตของคู่สมรสสาหรับของพ่อแม่ที่เป็ นผูใ้ หญ่
ต้องใช้รายได้และเครดิตสาหรับบุตรผูเ้ ยาว์ หลักฐานรายได้ตอ้ งแนบพร้อมกับใบสมัครนี้ รายได้จะมาจาก
การคานวณรายได้สิบสองเดือน สามเดือน หนึ่ งเดือน หรื อหนึ่งสัปดาห์ก่อนวันที่รับบริ การ
รายได้รวม

ชื่อนายจ้าง:

ดอลลาร์
แหล่งที่มาของรายได้:
A.

เงินเดือน/ค่าจ้างก่อนหักภาษี

B. ความช่วยเหลือจากรัฐ
C.

รายสัปดาห์

รายปี

________________________________

_____________________________

สิทธิประโยชน์จากประกันสังคม/ของผูท้ ุพพลภาพ _____________________________

D. การว่างงานและเงินชดเชยคนงาน

_____________________________

E. สิทธิประโยชน์ของทหารผ่านศึก

_____________________________

F. ค่าเลี้ยงดู/เงินสนับสนุนบุตร

_____________________________

G. การช่วยเหลือด้านการเงินอื่น ๆ

_____________________________

H. เงินบาเหน็จบานาญ

_____________________________

I. ประกันหรื อเงินที่ได้รับตามสิทธิ์รายปี

_____________________________

J. เงินปันผล/ดอกเบี้ย

_____________________________

K. รายได้จากการให้เช่า

_____________________________

L. รายได้สุทธิจากธุรกิจ

_____________________________

M.

รายเดือน

อื่น ๆ (สิทธิประโยชน์การนัดหยุดงาน ทุนฝึ กอบรม
การจัดสรร อสังหาริ มทรัพย์ หรื อสินทรัพย์ให้แก่ครอบครัวทหาร)

_____________________________

แหล่งที่มาของรายได้อื่น ๆ: ________________________________________________

หมวดที่ 4 - การรับรองข้ อมูลของผู้สมัคร
ข้าพเจ้าเข้าใจว่าข้อมูลที่ขา้ พเจ้าส่งไป อยูภ่ ายใต้การตรวจสอบโดยสถานพยาบาลและรัฐบาลกลางหรื อรัฐที่มีความเหมาะสม
การเจตนาให้ขอ้ มูลที่เป็ นเท็จจะส่งผลให้ขา้ พเจ้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจากโรงพยาบาลทั้งหมดโดยมีบทลงโทษทางแพ่ง
ข้าพเจ้าจะสมัครรับความช่วยเหลือทางราชการหรื อทางการแพทย์ส่วนบุคคลเรื่ องการชาระเงินตามใบแจ้งหนี้ของโรงพยาบาล หากได้รบั การร้องขอจากสถานพยาบาล
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเกี่ยวกับสถานะครอบครัวของข้าพเจ้า รายได้ และทรัพย์สิน ถูกต้องและเป็ นความจริ ง
ข้าพเจ้าเข้าใจว่าเป็ นความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีจ่ ะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานะที่เกี่ยวกับรายได้และสินทรัพย์ของข้าพเจ้าต่อโรงพบาบาล

วันที่ลงลายมือชื่ อของผู้ป่วยหรื อบุคคลที่รับรอง
สาหรับเจ้ าหน้ าที่เท่ านั้น:

ความรับผิดชอบ ไม่มีความคุม้ ครองตามประกัน ________________________ %

หลังจากมีความคุมุ้ ครองตามประกัน_____________________________ %
วันที่อนุมตั ิ: ___________________________ มีผลใช้ได้ถึง: ________________________ สิ้นสุดใน: _____________________
ลายมือชื่อของผูป้ ระเมิน: ___________________________________________________________________________________________

การรับรองของผู้ป่วย
ลงชื่ อด้ านล่ างตามสถานการณ์ที่ตรงกับคุณ:
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าในฐานะที่เป็ น __________________________________ข้าพเจ้า ไม่ ได้รับรายได้ใด ๆ

1.
วันที่

_____________________________________________________________________

(ผูป้ ่ วย/ฝ่ ายที่รับผิดชอบ)

ความสัมพันธ์

_______________________________

วันที่

2.

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าไม่มสี ิ นทรัพย์ใด ๆ (เช่น บัญชีธนาคาร, CD ฯลฯ) ผ่านตนเองหรื อกลุ่มบุคคลอื่น ๆ

__________________________________________________
(ผูป้ ่ วย/ฝ่ ายที่รับผิดชอบ)

_______________________

ความสัมพันธ์

วันที่

3.

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็ นคนไร้บา้ น และเป็ นคนไร้บา้ นตั้งแต่ ________________________

__________________________________________________
(ผูป้ ่ วย/ฝ่ ายที่รบั ผิดชอบ)

_______________________

ความสัมพันธ์

วันที่

4.
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าไม่ได้รับความคุม้ ครองด้านการรักษาพยาบาล ผ่านตนเองหรื อกลุ่มบุคคลอื่น ๆ ที่ครอบคลุม
ตามจานวนใบแจ้งหนี้ที่คา้ งชาระของข้าพเจ้า
__________________________________________________
(ผูป้ ่ วย/ฝ่ ายที่รับผิดชอบ)

_______________________

ความสัมพันธ์

วันที่

การรับรองถิ่นที่อยู่อาศัยต้องได้รับการลงนามโดยผู้ป่วย/ฝ่ ายที่รับผิดชอบ
5. ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ าข้ าพเจ้ าเป็ น/เคยเป็ นผู้อยู่อาศัยในรัฐนิวเจอร์ ซีย์ ณ เวลาที่ได้ รับบริการ และข้ าพเจ้ ามีความตั้งใจจะอยู่อาศัยในรัฐนิวเจอร์ ซีย์ต่อไป
___________________________________________________
(ผูป้ ่ วย/ฝ่ ายที่รับผิดชอบ)

ความสัมพันธ์

_______________________

วันที่

6. ข้าพเจ้าขอยืนยันว่ าข้อมูลทั้งหมดที่ให้ ในการรับรองนี้เป็ นจริ ง รวมทั้งกรอกและแก้ ไขให้ ถูกต้ องที่สุดเท่ าที่ข้าพเจ้ าทราบ
____________________________________________
(ผูป้ ่ วย/ฝ่ ายที่รับผิดชอบ) ความสัมพันธ์

______________________

วันที่

___________________________________________________
ผูส้ ัมภาษณ์

การรับรองของคู่สมรส
ลงชื่ อด้ านล่ างตามสถานการณ์ที่ตรงกับคุณ:
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าในฐานะที่เป็ น __________________________________ข้าพเจ้า ไม่ ได้รับรายได้ใด ๆ

1.
วันที่

_____________________________________________________________________
(คู่สมรส/ฝ่ ายที่รับผิดชอบ) ความสัมพันธ์ วันที่

2.

_______________________________

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าไม่มสี ิ นทรัพย์ใด ๆ (เช่น บัญชีธนาคาร, CD ฯลฯ) ผ่านตนเองหรื อกลุ่มบุคคลอื่น ๆ

__________________________________________________
(คู่สมรส/ฝ่ ายที่รับผิดชอบ)

ความสัมพันธ์

_______________________

วันที่

3.

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็ นคนไร้บา้ น และเป็ นคนไร้บา้ นตั้งแต่ ________________________

__________________________________________________

_______________________

(คู่สมรส/ฝ่ ายที่รับผิดชอบ) ความสัมพันธ์

วันที่

4.
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าไม่ได้รับความคุม้ ครองด้านการรักษาพยาบาล ผ่านตนเองหรื อกลุ่มบุคคลอื่น ๆ ที่ครอบคลุม
ตามจานวนใบแจ้งหนี้ที่คา้ งชาระของข้าพเจ้า

__________________________________________________
(คู่สมรส/ฝ่ ายที่รับผิดชอบ)

_______________________

ความสัมพันธ์

วันที่

การรับรองถิ่นที่อยู่อาศัยต้องได้รับการลงนามโดยผู้ป่วย/ฝ่ ายที่รับผิดชอบ
5. ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ าข้ าพเจ้ าเป็ น/เคยเป็ นผู้อยู่อาศัยในรัฐนิวเจอร์ ซีย์ ณ เวลาที่ได้ รับบริการ และข้ าพเจ้ ามีความตั้งใจจะอยู่อาศัยในรัฐนิวเจอร์ ซีย์ต่อไป
___________________________________________________
(คู่สมรส/ฝ่ ายที่รับผิดชอบ) ความสัมพันธ์

_______________________

วันที่

6. ข้าพเจ้าขอยืนยันว่ าข้อมูลทั้งหมดที่ให้ ในการรับรองนี้เป็ นจริ ง รวมทั้งกรอกและแก้ ไขให้ ถูกต้ องที่สุดเท่ าที่ข้าพเจ้ าทราบ
____________________________________________
(คู่สมรส/ฝ่ ายทีร่ ับผิดชอบ) ความสัมพันธ์

______________________

วันที่

___________________________________________________
ผูส้ ัมภาษณ์

หนังสื อรับรอง/ให้ ความช่ วยเหลือ
ผูป้ ่ วย:

วันที่:

วันเดือนปี เกิด:

วันที่เริ่ มรับบริ การ:

ต้องกรอกโดยบุคคลที่ให้การสนับสนุนแก่ผ้ปู ่ วย ไม่รวมคู่สมรสที่อาศัยอยู่กบั คุณ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่แสดงด้านล่างเป็ นจริ งและถูกต้อง ข้าพเจ้าเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าการให้ขอ้ มูลที่เป็ นเท็จ หรื อไม่ให้ขอ้ มูลอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ร้องขอ
อาจเป็ นสาเหตุของการฉ้อโกง และศูนย์สุขภาพ Meridian อาจดาเนินการทางกฎหมายตามที่เหมาะสม ข้าพเจ้าเข้าใจอีกว่าข้าพเจ้าจะต้องรับผิดชอบด้วยตัวเอง หากข้อมูลมีการปลอมแปลง
ไม่สมบูรณ์ หรื อใช้ในทางที่ผิด

ทาเครื่ องหมายข้อที่ตรงกับคุณด้านล่ าง:
บุคคลที่มีชื่อข้างต้นอาศัยอยูก่ บั ข้าพเจ้า และอาศัยอยูต่ ้งั แต่ (วันที)่ : _______________________________
บุคคลที่มีชื่อข้างต้นเป็ นผูอ้ ยูอ่ าศัยในรัฐนิวเจอร์ซีย ์ ณ เวลาที่ให้บริ การ ซึ่งไม่มีที่อยูใ่ น
รัฐหรื อประเทศอื่น ๆ รวมทั้งมีความตั้งใจที่จะอยูใ่ นรัฐนี้ต่อไป
บุคคลที่มีชื่อข้างต้นไม่ได้รับความคุม้ ครองจากประกันสุ ขภาพทุกประเภท รวมถึงโครงการประกันสุ ขภาพ/ประกันสังคมของรัฐ
บุคคลที่มีชื่อข้างต้นว่างงานในขณะนี้ และได้รับอย่างน้อยหนึ่งเดือนก่อน
วันที่รับบริ การซึ่งระบุไว้ขา้ งต้น
บุคคลที่มีชื่อข้างต้นไม่ได้รับสิ ทธิประโยชน์การว่างงานหรื อสิ ทธิประโยชน์ประเภทอื่น เช่น
ทุพพลภาพ, SSI, สวัสดิการสังคม ฯลฯ
ข้าพเจ้าเป็ นผูใ้ ห้ที่พกั พิงและอาหารแก่บุคคลที่มีชื่อข้างต้น
ข้าพเจ้ามอบเงินสดจานวน ____________________ดอลลาร์ต่อเดือน ให้แก่บุคคลที่มีชื่อข้างต้น
บุคคลที่มีชื่อข้างต้นไม่ได้อาศัยอยูก่ บั ข้าพเจ้า แตข้าพเจ้าให้การสนับสนุนในรู ปแบบของ:
_________________________________________________________________________________.
___________________________________________________ ______________________________________
ลายมือชื่อ
ความสัมพันธ์ของคุณกับบุคคลที่มีชื่อข้างต้น
ที่อยู:่

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

หมายเลขโทรศัพท์: _________________________________________________________________________________

