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1. Please complete all areas on the attached application form. If any area does not apply to you, write N/A
in the space provided.

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

3. You must provide proof of income documents when you submit this application. The following documents are
accepted as proof of income:

If you filed a federal income tax return you must submit a copy of:
a. Federal income tax return (Form 1040) from the most recent year. You must include all schedules and

attachments as submitted to the Internal Revenue Service.

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

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 is important that you complete and submit the Financial Assistance Application along with all required
attachments within fourteen (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:

Loma Linda University Behavioral Medicine Center
Patient Business Office
P.O. Box 700
Loma Linda, CA 92354

0332E

Loma Linda University Behavioral Medicine Center

ค�ำแนะน�ำในกำรสมัครขอรบัควำมชว่ยเหลือ
ทำงกำรเงนิ

หน้า 1 จาก 3
19-0332E (2-15)

บัตรประจ�ำตัวผู้ป่วย

ค�ำแนะน�ำในกำรสมัครขอรบัควำมชว่ยเหลือทำงกำรเงนิ

1. กรุณากรอกข้อมูลใหค้รบถ้วนทุกส่วนในแบบฟอรม์ใบสมัครท่ีแนบมาน้ี หากมีข้อใดไม่เก่ียวข้องกับท่าน ใหเ้ขียนค�าวา่  
ไม่เก่ียวข้อง ในชอ่งวา่งท่ีก�าหนดไว้

2. แนบหน้าเพิม่เติม หากท่านต้องการเขียนตอบเพิม่ส�าหรบัค�าถามใด

3. ท่านต้องใหเ้อกสารแสดงรายได้เม่ือท่านส่งใบสมัครน้ี เอกสารต่อไปน้ีสามารถใชเ้ป็นเอกสารหลักฐานแสดงรายได้:

หำกท่ำนยื่นเสียภำษีเงนิได้ของรฐับำลกลำง ท่ำนต้องส่งส�ำเนำของ:

a. แบบแสดงรายการเสียภาษีเงนิได้ของรฐับาลกลาง (แบบฟอรม์ 1040) จากปีล่าสุด ท่านต้องแนบตารางรายการ 
พรอ้มด้วยเอกสารแนบทัง้หมดท่ีได้ส่งใหกั้บกรมสรรพากร

หำกท่ำนไม่ได้ยื่นแบบแสดงรำยกำรเสียเงนิได้ของรฐับำลกลำง กรุณำใหเ้อกสำรต่อไปน้ี:

a. ต้นขัว้เชค็ค่าจ้างสอง (2) ฉบับล่าสุด; และ
b. จดหมายอธบิายวา่เหตุใดท่านจึงไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงนิได้ของรฐับาลกลาง

หำกท่ำนไม่มีรำยได้ หรอื หลักฐำนแสดงรำยได้ กรุณำใหจ้ดหมำยซ่ึงอธบิำยวำ่ ท่ำนเล้ียงชพีตนเอง/ครอบครวั
อยำ่งไร 

4. ใบสมัครขอรบัความชว่ยเหลือจะไม่ได้รบัการด�าเนินการจนกวา่จะใหข้้อมูลท่ีจ�าเป็นทัง้หมดก่อน

5.  เป็นสิง่ส�าคัญท่ีท่านต้องกรอกข้อมูลใหค้รบถ้วนและส่งใบสมัครขอรบัความชว่ยเหลือทางการเงนิไปพรอ้มกับเอกสาร
แนบท่ีจ�าเป็นทัง้หมดภายในสิบส่ี (14) วนั

6. ท่านต้องลงชื่อและวนัท่ีในใบสมัครขอรบัความชว่ยเหลือทางการเงนิ หากผู้ป่วย/บุคคลท่ีรบัผิดชอบและคู่สมรสเป็นคน
ใหข้้อมูล ทัง้สองคนต้องลงชื่อในใบสมัคร

7. หากท่านมีค�าถาม กรุณาโทรติดต่อท่ีส�านักงานธุรกิจผู้ป่วย Patient Business Office ท่ีหมายเลขโทร (909) 651-4177, 
ระหวา่งเวลา 9:00 น. ถึง 17:00 น. วนัจันทร ์ถึงวนัพฤหสับดี และระหวา่งเวลา 9:00 น. ถึง 14:00 น. ในวนัศุกร ์(ไม่รวม
วนัหยุดสุดสัปดาห ์และวนัหยุดต่างๆ) ส�าหรบัวนัหยุดสุดสัปดาห ์วนัหยุดต่างๆ และหลังชัว่โมงท�าการ กรุณาติดต่อเจ้า
หน้าท่ีลงทะเบียนใดๆ เพื่อขอความชว่ยเหลือ

8. ส่งใบสมัครขอรบัความชว่ยเหลือทางการเงนิท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ของท่าน พรอ้มด้วยเอกสารท่ีจ�าเป็นทัง้หมดไปท่ี:

Loma Linda University Behavioral Medicine Center
Patient Business Office
P.O. Box 700
Loma Linda, CA 92354
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1. Please complete all areas on the attached application form. If any area does not apply to you, write N/A
in the space provided.

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

3. You must provide proof of income documents when you submit this application. The following documents are
accepted as proof of income:

If you filed a federal income tax return you must submit a copy of:
a. Federal income tax return (Form 1040) from the most recent year. You must include all schedules and

attachments as submitted to the Internal Revenue Service.

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

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 is important that you complete and submit the Financial Assistance Application along with all required
attachments within fourteen (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:

Loma Linda University Behavioral Medicine Center
Patient Business Office
P.O. Box 700
Loma Linda, CA 92354

0332E
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1. Please complete all areas on the attached application form. If any area does not apply to you, write N/A
in the space provided.

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

3. You must provide proof of income documents when you submit this application. The following documents are
accepted as proof of income:

If you filed a federal income tax return you must submit a copy of:
a. Federal income tax return (Form 1040) from the most recent year. You must include all schedules and

attachments as submitted to the Internal Revenue Service.

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

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 is important that you complete and submit the Financial Assistance Application along with all required
attachments within fourteen (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:

Loma Linda University Behavioral Medicine Center
Patient Business Office
P.O. Box 700
Loma Linda, CA 92354

0332E

Loma Linda University Behavioral Medicine Center

ค�ำแนะน�ำในกำรสมัครขอรบัควำมชว่ยเหลือ
ทำงกำรเงนิ

หน้า 2 จาก 3
19-0332E (2-15)

บัตรประจ�ำตัวผู้ป่วย

ค�ำแนะน�ำในกำรสมัครขอรบัควำมชว่ยเหลือทำงกำรเงนิ

จุดประสงค์ของแบบฟอรม์น้ีคือเพื่อพิจารณาตัดสินเกณฑ์การมีคุณสมบัติของผู้ป่วย/บุคคลท่ีรบัผิดชอบเพื่อการชว่ยเหลือ
ทางการเงนิ ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายการดูแลรกัษาเพื่อการกุศล/การช�าระเงนิโดยใหส่้วนลดของศูนย ์Behavioral Medicine 
Center แหง่มหาวทิยาลัย Loma Linda University 

ชื่อของผู้ป่วย/บุคคลท่ีรบัผิดชอบ 
(ผู้รบัประกัน) _______________________________ ชื่อ _____________________________

ท่ีอยู่
__________________________________________
__________________________________________

หมำยเลขโทรศัพท์
ท่ีบ้าน: __________________________
ท่ีท�างาน: ________________________

หมำยเลขประกันสังคม 
ผู้ป่วย/บุคคลท่ีรบัผิดชอบ _____________________ คู่สมรส __________________________

สถำนะครอบครวั (ระบุรำยชื่อของผู้อยูภ่ำยใต้กำรดูแลท่ีท่ำนสนับสนนุเล้ียงดู)

ชื่อ อำยุ ควำมสัมพนัธ์

นำยจ้ำง
ผู้ป่วย/บุคคลท่ีรบัผิดชอบ ________________________________________________

ต�ำแหน่ง ________________________________________________

นำยจ้ำง ________________________________________________

บุคคลส�ำหรบัติดต่อ ________________________________________________

ข้อมูลติดต่อของนำยจ้ำง ________________________________________________

หมำยเลขโทรศัพท์ ________________________________________________

นำยจ้ำงของคู่สมรส
ต�ำแหน่งงำนของคู่สมรส ________________________________________________

นำยจ้ำง ________________________________________________

บุคคลส�ำหรบัติดต่อ ________________________________________________

ข้อมูลติดต่อของนำยจ้ำง ________________________________________________

หมำยเลขโทรศัพท์ ________________________________________________

สถำนะกำรจ้ำงงำน
ผู้ป่วย/บุคคลท่ีรบัผิดชอบ
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1. Please complete all areas on the attached application form. If any area does not apply to you, write N/A
in the space provided.

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

3. You must provide proof of income documents when you submit this application. The following documents are
accepted as proof of income:

If you filed a federal income tax return you must submit a copy of:
a. Federal income tax return (Form 1040) from the most recent year. You must include all schedules and

attachments as submitted to the Internal Revenue Service.

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

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 is important that you complete and submit the Financial Assistance Application along with all required
attachments within fourteen (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:

Loma Linda University Behavioral Medicine Center
Patient Business Office
P.O. Box 700
Loma Linda, CA 92354

0332E

Loma Linda University Behavioral Medicine Center

ค�ำแนะน�ำในกำรสมัครขอรบัควำมชว่ยเหลือ
ทำงกำรเงนิ

หน้า 3 จาก 3
19-0332E (2-15)

บัตรประจ�ำตัวผู้ป่วย

ผู้ป่วย/ผู้รบัประกัน คู่สมรส
1. ยอดรวมค่ำจ้ำง & เงนิเดือน/ปี (ก่อนการหกัใดๆ) $ $

2.  รำยได้จำกธุรกิจของตนเอง/ปี $ $

3.  รำยได้อื่นๆ:

a. ดอกเบี้ย & เงนิปันผล $ $

b. ค่ำเชำ่ & สัญญำเชำ่อสังหำรมิทรพัย์ $ $

c.  เงนิประกันสังคม $ $

d.  เงนิค่ำเล้ียงดูจำกกำรหยำ่รำ้ง $ $

e.  เงนิเล้ียงดูบุตร $ $

f.  เงนิชว่ยเหลือผู้วำ่งงำน/ผู้พกิำร $ $

g.  เงนิชว่ยเหลือสำธำรณะ $ $

h.  แหล่งรำยได้อื่นๆ ท้ังหมด (แนบรำยกำร) $ $

รำยได้รวม (บวกข้อ 1 - 3h ข้ำงต้น) $ $

รำยได้

ค่ำใชจ่้ำยพเิศษ
กรุณำใหข้้อมูลเก่ียวกับค่ำใชจ่้ำยพเิศษใดๆ เชน่ ค่ำรกัษำพยำบำล กำรช�ำระเงนิจำกกำรล้มละลำย กำรช�ำระเงนิตำมค�ำ
ส่ังศำล หรอืกำรช�ำระเงนิตำมข้อตกลง (แนบรำยกำรตำมท่ีจ�ำเป็น)

รำยละเอยีด จ�ำนวนเงนิ

โดยการลงชื่อข้างล่างน้ี ข้าพเจ้า/เราขอประกาศวา่ ข้อมูลท่ีใหเ้ป็นจรงิและถูกต้องตามความรูค้วามเข้าใจอนัดีท่ีสุดของ
ข้าพเจ้า/เรา ข้าพเจ้า/เราใหอ้�านาจ LLUBMC ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลท่ีระบุไวใ้นใบสมัครน้ี ข้าพเจ้า/ 
เราใหก้ารอนญุาตโดยชดัแจ้งในการติดต่อกับนายจ้างของข้าพเจ้า/เรา 

ลายมือชื่อของผู้ป่วย/บุคคลท่ีรบัผิดชอบ ความสัมพันธกั์บผู้ป่วย วนัท่ี

ลายมือชื่อของคู่สมรส วนัท่ี


