FINANCIAL
ASSISTANCE
APPLICATION
INSTRUCTIONS
ค�ำแนะน� ำในการสมั
ครขอรับความช่
วยเหลือทางการเงิ
น

0332E

1.
Please
complete
the
application
form.
Ifนบมานี
any area
doesขnot
apply
write
1. กรุ
ณากรอกข้
อมูลall
ให้areas
ครบถ้on
วนทุ
กส่attached
วนในแบบฟอร์
มใบสมั
ครที่แ
้ หากมี
้อใดไม่
เกี่ยto
วข้you,
องกับ
ท่านN/A
ให้เขียนค�ำว่า
in
the
space
provided.
ไม่เกี่ยวข้อง ในช่องว่างที่ก�ำหนดไว้
2. Attach an additional page if you need more space to answer any question.
2. แนบหน้ าเพิม
่ เติม หากท่านต้องการเขียนตอบเพิม
่ ส�ำหรับค�ำถามใด

3. You must provide proof of income documents when you submit this application. The following documents are
3. ท่านต้องให้เอกสารแสดงรายได้เมื่อท่านส่งใบสมัครนี้ เอกสารต่อไปนี้ สามารถใช้เป็นเอกสารหลักฐานแสดงรายได้:
accepted as proof of income:
หากท่านยื่นเสียภาษี เงินได้ของรัฐบาลกลาง ท่านต้องส่งส�ำเนาของ:

If you filed a federal income tax return you must submit a copy of:
a.a. Federal
แบบแสดงรายการเสี
ยภาษี(Form
เงินได้ข1040)
องรัฐบาลกลาง
(แบบฟอร์
ม 1040)
จากปี
ล่าสุinclude
ด ท่านต้all
องแนบตารางรายการ
income tax return
from the most
recent
year. You
must
schedules and
พร้อมด้วยเอกสารแนบทั
ด้ส่งให้กับRevenue
กรมสรรพากร
attachments
as submittedง้ หมดที
to the่ไInternal
Service.

If youาdid
a federal income tax
return,
please
provide กรุ
theณfollowing:
หากท่
นไม่not
ได้ยfile
่น
ื แบบแสดงรายการเสี
ยเงิ
นได้ของรั
ฐบาลกลาง
าให้เอกสารต่อไปนี้ :
and
a.a. Two
ต้นขัว้ (2)
เช็คmost
ค่าจ้าrecent
งสอง paycheck
(2) ฉบับล่าstubs;
สุด; และ

b. A letter explaining why you do not file a federal income tax return.

b.

จดหมายอธิบายว่าเหตุใดท่านจึงไม่ได้ย่น
ื แบบแสดงรายการภาษี เงินได้ของรัฐบาลกลาง

If you have no income, or proof of income documents, please provide a letter explaining how you support

หากท่
านไม่มีรายได้ หรือ หลักฐานแสดงรายได้ กรุณาให้จดหมายซึ่งอธิบายว่า ท่านเลี้ยงชีพตนเอง/ครอบครัว
yourself/family.
อย่างไร

4. Your application for assistance cannot be processed until all required information is provided.
4. ใบสมัครขอรับความช่วยเหลือจะไม่ได้รบ
ั การด�ำเนิ นการจนกว่าจะให้ข้อมูลที่จ�ำเป็นทัง้ หมดก่อน

5. It is important that you complete and submit the Financial Assistance Application along with all required
5. เป็
นสิง่ ส�ำคัญwithin
ที่ท่านต้fourteen
องกรอกข้(14)
อมูลให้
ครบถ้วนและส่งใบสมัครขอรับความช่วยเหลือทางการเงินไปพร้อมกับเอกสาร
attachments
days.
แนบที่จ�ำเป็นทัง้ หมดภายในสิบสี่ (14) วัน

6. You must sign and date the Financial Assistance Application. If the patient/responsible party and spouse provide
information,
sign the
application.
6. ท่
านต้องลงชื่อboth
และวัmust
นที่ในใบสมั
ครขอรั
บความช่วยเหลือทางการเงิน หากผู้ป่วย/บุคคลที่รบ
ั ผิดชอบและคู่สมรสเป็นคน
ให้ข้อมูล ทัง้ สองคนต้องลงชื่อในใบสมัคร

7. If you have questions, please call the Patient Business Office at (909) 651-4177, between the hours of 9:00 a.m.
and 5:00
Monday
through
and ร9:00
2:00 Business
p.m. on Friday
weekends
and holidays).
7. หากท่
านมีp.m.
ค�ำถาม
กรุ ณาโทรติ
ดต่Thursday,
อที่ส�ำนั กงานธุ
กิจผูa.m.
้ป่วย to
Patient
Office ที(excluding
่หมายเลขโทร
(909) 651-4177,
Weekends,
and
after น.
hours,
please
Representative
assistance.
ระหว่
างเวลาholidays
9:00 น. ถึ
ง 17:00
วันจัน
ทร์ ถึงcontact
วันพฤหัany
สบดีRegistration
และระหว่างเวลา
9:00 น. ถึงfor
14:00
น. ในวันศุกร์ (ไม่รวม
วันหยุดสุดสัปดาห์ และวันหยุดต่างๆ) ส�ำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์ วันหยุดต่างๆ และหลังชัว่ โมงท�ำการ กรุ ณาติดต่อเจ้า
หน้ าที่ลงทะเบียนใดๆ เพื่อขอความช่วยเหลือ

8. Send your completed Financial Assistance Application and all required documents to:
Loma Linda University Behavioral Medicine Center
Patient Business Office
P.O. Box 700
Loma
Behavioral Medicine Center
LomaLinda
Linda,University
CA 92354

8. ส่งใบสมัครขอรับความช่วยเหลือทางการเงินที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ของท่าน พร้อมด้วยเอกสารที่จ�ำเป็นทัง้ หมดไปที่:

Patient Business Office
P.O. Box 700
Loma Linda, CA 92354

Loma
LindaUniversity
UniversityBehavioral
Behavioral Medicine
Loma
Linda
MedicineCenter
Center
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ค�ำแนะน� ำในการสมัครขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน
FINANCIAL ASSISTANCE APPLICATION INSTRUCTIONS
จุ0332E
ดประสงค์ของแบบฟอร์มนี้ คือเพื่อพิจารณาตัดสินเกณฑ์การมีคุณสมบัติของผู้ป่วย/บุคคลที่รบ
ั ผิดชอบเพื่อการช่วยเหลือ
ทางการเงิน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการดูแลรักษาเพื่อการกุศล/การช�ำระเงินโดยให้ส่วนลดของศูนย์ Behavioral Medicine
Center แห่งมหาวิทยาลัย Loma Linda University

1. Please complete all areas on the attached application form. If any area does not apply to you, write N/A
in the
ชื่อspace
ของผูprovided.
้ป่วย/บุคคลที่รบ
ั ผิดชอบ
(ผู้รบ
ั ประกัน)________________________________

ชื่อ______________________________

2. Attach an additional page if you need more space to answer any question.

ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์
้าน:___________________________
3. You__________________________________________
must provide proof of income documents when you submit thisที่บ
application.
The following documents are
accepted
as proof of income:
__________________________________________
ที่ท�ำงาน:_________________________

If you
filed a federal
หมายเลขประกั
นสัincome
งคม tax return you must submit a copy of:
a.้ป่วFederal
income
return (Form 1040) from the most recent
must include all schedules and
ผู
ย/บุคคลที
่รบ
ั ผิดtax
ชอบ______________________
คู่สyear.
มรส_You
__________________________
attachments as submitted to the Internal Revenue Service.
สถานะครอบครัว (ระบุรายชื่อของผู้อยูภ
่ ายใต้การดูแลที่ท่านสนั บสนุนเลี้ยงดู)

If you did not file a federal income tax return, please provide the following:
a. Two (2) most recent paycheck stubs; and
ชื่อ
อายุ
b. A letter explaining why
you do not file a federal income tax return.

ความสัมพันธ์

If you have no income, or proof of income documents, please provide a letter explaining how you support
yourself/family.
4. Your application for assistance cannot be processed until all required information is provided.
5. It isสถานะการจ้
important that
you complete and submit the Financial Assistance Application along with all required
างงาน
attachments within fourteen (14) days.
ผู้ป่วย/บุคคลที่รบ
ั ผิดชอบ

างmust sign and date the Financial Assistance Application. If the patient/responsible party and spouse provide
6.นายจ้
You
________________________________________________
ผู้ป่วย/บุคboth
คลทีmust
่รบ
ั ผิดsign
ชอบthe application.
information,
ต�ำแหน่ ง

________________________________________________

ข้อมูลติดต่อของนายจ้าง

________________________________________________

7. If you have questions, please call the Patient Business ________________________________________________
Office at (909) 651-4177, between the hours of 9:00 a.m.
นายจ้าง
and 5:00 p.m. Monday through Thursday, and 9:00 a.m. to 2:00 p.m. on Friday (excluding weekends and holidays).
________________________________________________
บุคคลส�holidays
ำหรับติดand
ต่อ after hours, please contact any
Weekends,
Registration Representative for assistance.
8. Send
your completed
and all required documents to:
หมายเลขโทรศั
พท์Financial Assistance Application________________________________________________
นายจ้างของคู
่สมรส
Loma
Linda University Behavioral Medicine Center
________________________________________________
ต�ำแหน่
งงานของคู
Patient
Business่สมรส
Office

P.O.
นายจ้
าง Box 700

________________________________________________

บุคคลส�ำหรับติดต่อ

________________________________________________

ข้อมูลติดต่อของนายจ้าง

________________________________________________

หมายเลขโทรศัพท์

________________________________________________

Loma Linda, CA 92354
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LindaUniversity
UniversityBehavioral
Behavioral Medicine
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Linda
MedicineCenter
Center
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รายได้

ผู้ป่วย/ผู้รบ
ั ประกัน

คู่สมรส

1. Please complete all areas on the attached application form. If any area does not apply to you, write N/A
1. ยอดรวมค่าจ้าง & เงินเดือน/ปี (ก่อนการหักใดๆ)
$
$
in the space provided.
2. รายได้จากธุรกิจของตนเอง/ปี

$

$

2.
Attachอ่น
3. รายได้
ืanๆ:additional page if you need more space to answer any question.
a. ดอกเบี้ย & เงินปันผล

$
$
3. You must provide proof of income documents when you submit this
application. The following
documents are
b. ค่าเช่as
า &proof
สัญญาเช่
าอสังหาริมทรัพย์
$
$
accepted
of income:
c. เงินประกันสังคม

$

$

f. เงินช่วยเหลือผู้วา
่ งงาน/ผู้พก
ิ าร

$

$

If you filed a federal income tax return you must submit a copy of:
d. เงินค่าเลี้ยงดูจากการหย่าร้าง
$
a. Federal income tax return (Form 1040) from the most recent
year. You must include$all schedules and
e. เงินattachments
เลี้ยงดูบุตร as submitted to the Internal Revenue Service.$
$
If you did not file a federal income tax return, please provide the following:
g. เงินช่วยเหลือสาธารณะ
$
a. Two (2) most recent paycheck stubs; and
h. b.
แหล่
รายได้explaining
อ่ น
ื ๆ ทั้งหมด
Aงletter
why(แนบรายการ)
you do not file a federal income tax$return.
รายได้รวม (บวกข้อ 1 - 3h ข้างต้น)

$

$
$
$

If you have no income, or proof of income documents, please provide a letter explaining how you support
yourself/family.
ค่าใช้จ่ายพิเศษ
4.
until all required
information
is provided.
กรุณYour
าให้ขapplication
้อมูลเกี่ยวกัfor
บค่assistance
าใช้จ่ายพิเcannot
ศษใดๆbe
เช่processed
น ค่ารักษาพยาบาล
การช�ำระเงิ
นจากการล้
มละลาย การช�ำระเงินตามค�ำ
สั่งศาล หรือการช�ำระเงินตามข้อตกลง (แนบรายการตามที่จ�ำเป็น)

5. It is important that you complete and submit the Financial Assistance Application along with all required
ยด
จ�ำนวนเงิน
attachments within fourteenรายละเอี
(14) days.
6. You must sign and date the Financial Assistance Application. If the patient/responsible party and spouse provide
information, both must sign the application.
7. If you have questions, please call the Patient Business Office at (909) 651-4177, between the hours of 9:00 a.m.
and 5:00 p.m. Monday through Thursday, and 9:00 a.m. to 2:00 p.m. on Friday (excluding weekends and holidays).
Weekends, holidays and after hours, please contact any Registration Representative for assistance.
8. Send your completed Financial Assistance Application and all required documents to:

โดยการลงชื่อข้างล่างนี้ ข้าพเจ้า/เราขอประกาศว่า ข้อมูลที่ให้เป็นจริงและถูกต้องตามความรู ค
้ วามเข้าใจอันดีที่สุดของ
ข้าพเจ้า/เรา ข้าพเจ้า/เราให้อำ� นาจ LLUBMC ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ระบุไว้ในใบสมัครนี้ ข้าพเจ้า/
Loma Linda University Behavioral Medicine Center
เราให้การอนุPatient
ญาตโดยชั
ดแจ้งในการติ
Business
Office ดต่อกับนายจ้างของข้าพเจ้า/เรา

P.O. Box 700
Loma Linda, CA 92354

ลายมือชื่อของผู้ป่วย/บุคคลที่รบ
ั ผิดชอบ

ความสัมพันธ์กับผู้ป่วย

ลายมือชื่อของคู่สมรส

วันที่

Loma
LindaUniversity
UniversityBehavioral
Behavioral Medicine
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Linda
MedicineCenter
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วันที่

