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ប្រឹក្សាផ្នែក្សហិរញ្ញ វត្ថ ុ MaineHealth 
 

ការស ន្ ើ្ ុំការថែទុំសោយឥតគិតថ្ែៃឬថែនការបង់ប្រាក់រយ:សេលថែង 
 

 
 

ខុ្ុំក្សុំពុងស ែ្ ើ្ុុំ: ការផ្ែទុំសោយឥត្គិត្ថ្ែៃផ្ននការរង់ប្ាក់្សរយៈសពលផ្វងទុំងពីរ 

 
ពត៌្មានអ្ែក្សស ែ្ ើ្ុុំ 
ស ម្ ោះ ថ្ែៃថែឆ្ន ុំកុំស ើត SSN (បួនែទង់ច ងសប្រកាយ)  

អា្័យោា ន  ប្រកងុ/រដ្ា/ហ្សីបកូដ្ ទូរ្័េទ  # 

ស្ថា នភាេប្រគួស្ថរ និសោជក (រាយស ម្ ោះរយៈសេល 3 ថែច ងសប្រកាយ) ថ្ែៃចាប់សែតើមនិងប្រាក់ថែ 

ធនារា៉ា ប់រង (ប្រប្ិនសបើអត់, ្រស្រ 

N/A)  

សោលការ #៍ (ប្រប្ិនសបើអន ែតត)  ថ្ែៃមានប្រប្ិទធភាេ 

 

ព័ត៌្មានរត ីររ ប្ប្រពនធ  / ថ្ៃគូោក់្សពាក្សយ្ុុំ (រត ីប្រពនធប្្រច្បារ់រឬថ្ៃគូររមួរ្់ជាមួយគ្នែ ផ្ត្រ ុស ណ្ ោះ) 

ស ម្ ោះ ថ្ែៃថែឆ្ន ុំកុំស ើត SSN (បួនែទង់ច ងសប្រកាយ)  

ទូរ្័េទ  #  និសោជក (រាយស ម្ ោះរយៈសេល 3 ថែច ងសប្រកាយ) ថ្ែៃចាប់សែតើម 

ករ ីថដ្លអនកោក់ពាកយ  ្ុំប្រតែូានសរៀបអាពាហ៍្េិពាហ៍្ថតានថបកាក់េបីត ីប្របេនធ  សយើងទមទរសអាយមានការែតចុំលងឯកស្ថរថែនកចាប់
ថ្នថបកាក់ឬការថលងលោះ។ 

 អ្ែក្សសប្កាមរនទ ុក្ស (អ្ែក្សស ែ្ ើ្ុុំអាយុសប្កាម 18 ឆ្ែ ុំរសហើយរច្បច ុរបនែក្សុំពុងរ្់សៅជាមួយសរក្សខជន) 

 
ស ម្ ោះ ថ្ែៃថែឆ្ន ុំកុំស ើត ទុំនាក់ទុំនងជាមួយអនកស ន្ ើ  ្ុំ MaineCare ID # 

    

    

    

    

    

 
 

្ូមប្ត្ឡរ់សៅផ្នែក្សមាខ ងសទៀត្ថ្នទប្មង់ឯក្សសារ 
 
 
 
 
 
 
 
ច្បុំណូលប្គួសាររយៈសពល 3 ផ្ខចុ្បងសប្កាយ 
អនកោក់ពាកយ្ ុំនិងប្រគួស្ថររប្់េួកសគប្រតែូថតែតល់ការបង់េនធ្ហ្េ័នធសេញសលញសេញមួយឆ្ន ុំកនៃងសៅ (previous year’s 
complete federal tax return)រឬស្ចកត ីថែៃងការ ៍បង្ហា ញថាមិនមានប្រាក់ចុំ ូល។ 

 ប្រ្ិនសរើប្គួសារទទួល: ច្បុំនួនទឹក្សប្ាក់្សក្សន ុងមួយផ្ខ: អ្ែក្សោក់្សពាក្សយ្ុុំប្ត្វូផ្ត្នតល់: 
ប្រាក់ចុំ ូល / ប្រាក់កុំថ្រេីនិសោជក $  13 ្ាត ហ៍្ច ងសប្រកាយឬ 12 ថែច ងសប្រកាយ ថ្ន 



Khmer  

Translated by MMC ICCS May 2018 

paystubs ឬ រាយការ ៍បង់ប្រាក់លមអ ិតេី
ការង្ហរនីមួយៗបង្ហា ញប្រាក់ចុំ ូលដ្ លនិង
ការបុំសេញ federal tax return កាលេីឆ្ន ុំម ន 
។ 

ការង្ហរសោយឯករាជយ/ចុំ ូលេីការជួល
អចលនប្រទេយ  

$  រាយការ 3៍ ថែឬ 12 ថែច ងសប្រកាយថ្ន 
ប្រាក់ចុំស ញនិងការខាតបង់ និង ការ
បុំសេញ federal tax return កាលេឆី្ន ុំម ន។  

អត់មានការង្ហរសធវ ើ, STD, LTD ឬអតា
ប្របសោជន៍េី workers’ comp 

$  រាយការ ៍ទមទរប្របចាុំ្ាត ហ៍្បង្ហា ញេី

ប្រាក់ចុំ ូលដ្ ល្រ ប 13 ្ាត ហ៍្ឬ 12 ថែឬ
បង់ប្រាក់លមអ ិតេីនិសោជកថដ្លបង្ហា ញេី
ការបង់ប្រាក់េិការ។ 

្នត ិ្ ែ្ងគម(Social Security) ឬ SSDI $  លិែិតបញ្ជា ក់េីគ  ប្របសោជន៍(benfit) ឆ្ន ុំប
ចច ុ- 
បបនន។សដ្ើមបសី ន្ ើ  ្ុំចាប់ែតចមៃងថ្នលិែិត
គ  ប្របសោជន៍សោកអនកអាចទូរ្័េទសៅ

សលែ 1-877-405-1448 ឬ ចូលសៅសគហ្ទុំេ័រ 
www.ssa.gov ។ មិនទទួលយកទប្រមង់1099។ 

ការចូលនិែតតន៍ឬប្រាក់ចូលនិែតតន ៍ $  លិែិតគ  ប្របសោជន៍ឬស្ចកតថីែៃងការ ៍ 
(401K, IRA ។ ល។ ) ថដ្លបង្ហា ញេីចុំ ូលដ្ ល
្រ បថដ្លានថចកចាយ។ មិនទទួលយក
ទប្រមង់1099។ 

ជុំនួយទូសៅ $  លិែិតគ  ប្របសោជន៏(benefit)ជុំនួយទូសៅ
ប្របចាុំថែ។ 

មិនមានប្រាក់ចុំ ូល្ប្រមាប់រយៈសេល 
3 ថែច ងសប្រកាយ។ 

$  ស្ចកត ីរាយការ ៍បញ្ជា ក់អុំេកីារឧបតាមភ
ថដ្លអនកកុំេ ងទទួលាន, ប្រតែូច ោះហ្តាសលខា
សោយប គគលថដ្លជួយឧបតាមភ។ ប្រប្ិនសបើរ្់
សៅោម នប្រាក់្នស ុំ អនកក៏ប្រតែូែតល់រាយ
ការ ៍ហិ្រញ្ញ ែតថ ុេីធនាោ 

រយៈសេល 3 ថែែងថដ្រ។ 

ការឧបតាមភបត ីឬប្របេនធ សប្រកាយការថលង
លោះឧបតាមភកូន 

$  ែតចមៃងការបញ្ជា ររប្់ត ោការឬសបើកល យ

 ្ទធេីមូលបបទនប័ប្រត/បង្ហា ន់ថ្ដ្រយៈសេល3
ថែ។ 

ប្រាក់ចុំស ញភាគហ្  ន/ ការប្រាក់ $   រាយការ ៍ភាគោភប្របចាុំប្រតីមា្ឬរាយ

ការ ៍ធនាោរយៈសេល 3 ថែ។ 

សែសងសទៀត $  ឈ្នោះសឆ្ន ត, កុំថ្រមិនថមនជាប្រាក់ឈ្ន លួ,កុំថ្រ
មកេីការង្ហរតូចតាច។ល។ ុ្ំរាប់3ថែច ង
សប្រកាយ។ 

ត្ប្មូវការឯក្សសារសនេងសទៀត្ 

កន ុងករ ីថដ្លអនកោក់ពាកយ្ ុំថែទុំសោយឥតគិតថ្ែៃ (Free Care): 

 មានអាយ សប្រកាម 21 ឆ្ន ុំឬសលើ្េី 65 ឆ្ន ុំ។ 
 េិការថភនកឬេិការ (ឬលកខែ ខ រាុំង ទ្ ោះមិនអាចសធវ ើការានកាលេីកនៃងសៅ) ។ 

 បចច ុបបននមានថ្ែទសពាោះឬោក់ពាកយ្ ុំ្ប្រមាប់អនកសៅសប្រកាមបនទ ុកប្រគួស្ថរ។ 

អនកោក់ពាកយស ន្ ើ្ ុំអាចោកព់ាកយ្ុំរាប់ MaineCare សៅនាយកោា ន្ ែភាេនិងស្វាមន ្សកន ុងតុំបន់។ ការោក់ពាកយ្ូម

ទូរ្័េទសៅ 

សលែ 1-800-442-6003 ឬចូលសៅ https://www.maine.gov/benefits/account/login.html 

ក្សុំណត្់្មាា ល់: ប្រ្ិនសរើអ្ែក្សានោក្ស់ពាក្សយស ែ្ ើ្ុុំ Mainecareរែមីៗសនោះរ្ូមសនញើច្បារ់ែត្ច្បមៃងថ្នស ែ្ ើ្ុុំជាមួយនឹងពាក្សយ្ុុំសនោះ។ 

អ្ែក្សជុំងឺផ្ៃច្បុោះស ម្ ោះចូ្បល ុ្ំរាក្សសៅមនទ ីរសពទយត្ុំរវូសអាយមានការ ុ្ំសរច្បព ីMaineCare ។ 
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ផ្ននការរង់ប្ាក្សរ់យៈសពលផ្វង                                   ការស ែ្ ើរង់ប្ាក្ស់ប្រចុំផ្ខរ$_______________ 

ក្សន ុងការរង្ហា ញអ្ុំពីភាពប្ត្ឹមប្ត្វូថ្នផ្ននការរង់ប្ាក្ស់រយៈសពលផ្វង ្ូម្រស្រព័ត្៌មានៃូច្បខាងសប្កាមផ្ៃលទក្ស់ទងសៅនឹង
ការច្បុំ្យររ្់ប្គួសារ 

 

្ូមរាយនាមការច្បុំ្យប្រចុំផ្ខទុំងអ្្់្ុំរារ់ប្គួសារអ្ែក្សោក់្សពាក្សយស ែ្ ើ្ុុំ: 

ច្បុំ្យ:  ការច្បុំ្យប្រចុំផ្ខ:  ច្បុំ្យ:  ការច្បុំ្យប្រចុំផ្ខ:  

ែទោះ (ប្រាក់កមច ី/ជួលែទោះ)  $  ប្រាក់កមច ីផ្ទទ ល់ែល នួ/Home 

Equity 

$  

េនធសលើអចលនប្រទេយ $  ចុំណាយថែទុំកូន $  

ធានារា៉ា ប់រង 

មាច ្់ែទោះ/អនកជួល 

$  401K/403B  $  

Utilities:  -  កមច ីទិញោនយនត  $  

ទូរ្័េទែទោះ / ទូរ្័េទថ្ដ្ $  ធានារា៉ា ប់រងរែយនត  $  

អគគ ី្នី $  ស្ថុំង្ប្រមាប់ោនយនត  $  

ទឹក / លូ $  អាហារ $  

ថែសកាប / ផ្ទា យរ ប $  ចុំណាយចិញ្ច ឹម្តវ  $  

អីនធឺ ិត $  ជុំពាក់ល យសេទយ $  

ឧ ម្ ័ន / សប្របង (កុំសៅ) $  កាតឥ ទន $  

 

្ូមសនញើទប្មង់ពាក្សយ្ុុំនងិឯក្ស
សារ 

MaineHealth Patient Financial 
Services Attn: Financial 

Fax: (207) 661-8042  
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ផ្ៃលានរុំសពញរចួ្បសៅ: Counseling 
301 Route 1, Suite C 

Scarborough, ME 04074-9701 

 

្ូមច្បងចុំភាា រ់ជាមួយនូវច្បារ់ែត្ច្បុំលងជាភ ត្ ុតាងប្ាក់្សច្បុំណូលររ្អ់្ែក្ស។. 

ខុ្ុំរញ្ជា ក់្សថាព័ត៌្មានផ្ៃលាននតល់ជូនរមួទុំងប្ាក់្សច្បុំណូលគឺជាការពិត្និងប្តឹ្មប្ត្វូតាមច្បុំសនោះៃងឹររ្់ខុ្ុំ។ ខុ្ុំ
ទទួលៃងឹថាព័ត៌្មានផ្ៃលខុ្ុំោក់្សស ែ្ ើរទក់្សទងនឹងប្ាក់្សច្បុំណូលនិងទុំហុំប្គួសារររ្់ខុ្ុំគឺ ថ្ ិត្សៅសប្កាមការប្តួ្ត្ពិនិ

ត្យសោយ MaineHealth ។ ខុ្ុំក៏្សយល់ៃងឹថាប្រ្ិនសរើព័ត៌្មាន្ផ្ៃលខុ្ុំោក់្សស ែ្ ើប្ត្វូានក្សុំណត់្មិនពិត្សនាោះរខុ្ុំនឹង

ប្រឈមមុខនឹងការរៃិស្ធច្បុំសពាោះការនតល់ស្វាក្សមមថ្នការផ្ែរក្សាឥត្គិត្ថ្ែៃរសហើយខុ្ុំនឹងទទួលខុ្ប្ត្វូច្បុំសពាោះការ
គិត្ថ្ែៃស្វាក្សមមពាាលផ្ៃលាននតល់ឱ្យ។ 

 

ហត្ថសលខាអ្ែក្សស ែ្ ើ្ុុំ_____________________កាលររសិច្បេទ ________ហត្ថសលខាថ្ៃគូស ែ្ ើ្ុុំ___________________កាលររសិច្បេទ 
_______ 
                                                                                                                                    (ឬត្ុំ្ងអ្ែក្សជុំង)ឺ 

្ប្រមាប់ ុ្ំ ួរទក់ទងនឹងពាកយ  ្ុំសនោះ្ូមទក់ទងមកថែនកស្វាកមមអតិែិជនរប្់សយើងែុ្ុំតាមសលែ (207) 887-5100 ឬសលែឥតគិតថ្ែៃ (866) 

804-2499 


