
โปรแกรมให้การช่วยเหลอืการช าระเงนิค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลประจ ารัฐนิวเจอร์ซีย์ 

ใบสมคัรเขา้ร่วมโปรแกรม 
หลกัฐานการระบุตวัตน รายไดแ้ละสินทรัพย ์ตอ้งมาพร้อมกบัใบสมคัรน้ี ส่งส าเนาของเอกสารท่ีขอทั้งหมดไปท่ี: HackensackUMC, 100 First Street Suite 

300, Hackensack, NJ 07601 ถึง: แผนกให้ความช่วยเหลือทางดา้นการเงิน ไม่ตอ้งส่งเอกสารตน้ฉบบัเน่ืองจากจะไม่มีการส่งเอกสารเหล่านั้นคืน 

  ส่วนที่ 1 – ข้อมูลส่วนตัวdddddddddddddffdddddddfddddddddddddddddddddddddd
1. ช่ือผูป่้วย 

  (นามสกุล)    (ช่ือ)    (ช่ือกลาง)

2. หมายเลขประกนัสงัคม 

3. วนัที่กรอกใบสมคัร 

  เดือน    วนั    ปี 

4. วนัที่เร่ิมเขา้รับบริการ 

  เดือน    วนั    ปี 

5. วนัที่ขอเขา้รับบริการ 

  เดือน    วนั    ปี 

6. ที่อยูข่องผูป่้วย 7. หมายเลขโทรศพัท ์

8. เมือง, รัฐ, รหัสไปรษณีย ์ 9. ขนาดครอบครัว*

10. สญัชาติอเมริกนั

ใช่   ไ ม่ใช่            ใบสมคัรรอด าเนินการ         

11. หลกัฐานการมีพ  านกัถ่ินฐานในรัฐนิวเจอร์ซียเ์ป็นระยะเวลา 3 เดือน 

  ใช่           ไม่ใช่ 

12. ช่ือของผูค้  ้าประกนั (หากมีบุคคลอ่ืนนอกจากผูป่้วย) 

  (นามสกลุ)    (ช่ือ)    (ช่ือกลาง) 

13. คุณเป็นผูป่้วยที่ไดรั้บความคุม้ครองจากประกนั?      ใช่    หรือ     ไม่ใช่

ช่ือบริษทั 

ที่อยู ่

สมาชิกครอบครัวที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมถึงผู้สมัคร 

 ช่ือ  วนัเกดิ หมายเลขประกนัสังคม  อาชีพ  เงนิเดอืน 

____________________________________________________________________________________ 
*ขนาดครอบครัวนับรวมตัวท่านเอง คู่สมรส และเด็กเล็ก สตรีมีครรภ์นับเป็นสมาชิกครอบครัวสองคน

ส่วนที่สอง – เงื่อนไขสินทรัพย์ 

14. สินทรัพยส่์วนบุคคล

15. สินทรัพยข์องครอบครัว

16. สินทรัพยป์ระกอบดว้ย
A. เงินสด

B. บญัชีออมทรัพย ์

C. บญัชีเช็ค

D. หนงัสือรับรองเงินฝาก/I.R.A

E. การถือครองกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย ์(นอกเหนือจากการเป็นผูอ้ยูอ่าศยัหลกั)

F. สินทรัพยอ่ื์นๆ (ตัว๋เงินคลงั, ตราสารเปล่ียนมือ, หุ้นบริษทัและพนัธบตัร)

G. ยอดรวม



 
 

 

                                                                            ส่วนที ่3 – เงือ่นไขรายได้ ddddDdd dddddddddddddddddddddddddddddddd          
เพื่อพิจารณาคุณสมบติัท่ีจะไดรั้บความช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาล รายไดแ้ละสินทรัพยข์องของคู่สมรสตอ้งน ามาใชส้ าหรับผูใ้หญ่ รายไดแ้ละสินทรัพยข์องพ่อแม่ตอ้งน ามาใชส้ าหรับ 
เด็กเล็ก หลกัฐานของรายไดจ้ะตอ้งส่งพร้อมใบสมคัร 

 
รายไดอ้า้งอิงจากการค านวณของสิบสองเดือน สามเดือน หรือหน่ึงเดือนของรายไดก่้อนวนัท่ีเขา้รับบริการ 

 
รายไดข้ั้นตน้ของผูป่้วย/ครอบครัวเท่ากบัส่วนท่ีนอ้ยกวา่ของรายการต่อไปน้ี: 

 

17. ทีม่าของรายได้  

       
A.  เงินเดือน/ค่าจา้ง ก่อนการหกั                              ______________________ 

B.  เงินสงเคราะห์สาธารณูปการ    ______________________ 

C.  สวสัดิการประกนัสงัคม                 ______________________ 

D.  การวา่งงานและเงินชดเชยคนท างาน  ______________________ 

E.  สวสัดิการทหารผา่นศึก   ______________________  

F.  ค่าเล้ียงดู/เงินสนบัสนุนเด็ก                 ______________________  

G.  การสนบัสนุนดา้นการเงินอ่ืนๆ                  ______________________  

H.  การช าระเงินบ านาญ    ______________________  

I.  การช าระเงินประกนั หรือรายงวด                               ______________________  

J.  เงินปันผล/ดอกเบ้ีย                  ______________________  

K.  รายไดจ้ากการใหเ้ช่า   ______________________  

L.  รายไดจ้ากธุรกิจสุทธิ  

(มีธุรกิจส่วนตวั/ตรวจสอบไดจ้ากแหล่งท่ีมาอิสระ)            ______________________ 

M.  อ่ืนๆ (สวสัดิการจากการหยุดงาน, เบ้ียเล้ียงส าหรับ 
การฝึกอบรม, เงินจดัสรรส าหรับครอบครัวทหาร,  
รายไดจ้ากท่ีดินและการลงทุน)   ______________________ 

N.  ยอดรวม                                            ______________________ 

 
 
 

                                                                          ส่วนที่ 4 – หนังสือรับรองจากผู้สมัคร ddDdddddddddddddddddddddddddddddddd         
ขา้พเจา้เขา้ใจว่าขา้พเจา้น าส่งขอ้มลูเพื่อการตรวจสอบโดยหน่วยงานช่วยเหลือดา้นการดูแลสุขภาพและรัฐบาลกลางหรือหน่วยงานรัฐ 

การจงใจบิดเบือนขอ้เท็จจริงเหล่าน้ีจะท าใหข้า้พเจา้ตอ้งรับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายของโรงพยาบาลทั้งหมดและอาจเป็นเหตุใหไ้ดรั้บโทษทางแพ่ง 

หากมีการร้องขอจากหน่วยงานช่วยเหลือดา้นการดูแลสุขภาพ ขา้พเจา้จะสมคัรขอรับความช่วยเหลือทางการแพทยข์องรัฐบาลหรือเอกชนส าหรับการช าระใบเรียกเก็บเงินของทางโรงพยาบาล 

 
ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้มลูขา้งตน้เก่ียวกบัขนาดครอบครัว รายไดแ้ละสินทรัพยเ์ป็นความจริงและถกูตอ้ง ขา้พเจา้เขา้ใจถึงความรับผดิชอบของตนในการแจง้ใหท้างโรงพยาบาลทราบถึงการแกไ้ขสถานะใดๆ เก่ียวกบัรายไดข้องขา้พเจา้ 

 

 

 

 

12 เดอืนทีผ่่านมา  3 เดอืนทีผ่่านมา X 4  1 เดอืนทีผ่่านมา X 12 

  
หรอื 

  
หรอื 

  
  

รายสปัดาห ์ รายเดอืน รายปี 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

   

   

 
 
 

  

 

 
 

  

   

   

 
 
 

  

 

 
 

  

   

   

18.  ลายมอืชือ่ของผูป่้วยหรอืผูค้ ้าประกนั 19.  วนัที ่



โปรแกรมให้การช่วยเหลอืการช าระเงนิค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลประจ ารัฐนิวเจอร์ซีย์ 

การพจิารณาการสมคัรเพือ่เข้าร่วมโปรแกรม 

ส่วนที่ 1 – ข้อมูลผู้สมัคร 
1. ช่ือผูป่้วย 
 
 
 

2. ขนาดครอบครัว 

3. วนัที่เขา้รับบริการ 
 
 
 

4. วนัที่ตดัสิน 5. วนัที่หมดอาย ุ

6. การค านวณรายได ้

                                                                                     12 เดือน                                                                                     13 สปัดาห์ x 4 

                                                                       
                                                                                     3 เดือน                                                                                       1 เดือน x 12 

7. รายไดร้วม 

ส่วนที่ 2 – การพจิารณาโครงการประกนัสุขภาพของรัฐบาล 
8. การยืน่นั้นท าเพื่อเงินสงเคราะห์สาธารณูปการ 
 

             ใช่               ไม่ใช่        อธิบาย:  ___________________________________________________________________ 

                                                 
                                                __________________________________________________________________________ 

ส่วนที่ 3 - การพจิารณา 
            ค าขอของท่านในการขอรับความช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลประจ ารัฐนิวเจอร์ซียไ์ดรั้บการอนุมติั ความรับผิดชอบดา้นการเงินของท่านคิดเป็น  ________% ของ 
ใบเรียกเก็บเงินของโรงพยาบาลส าหรับการให้บริการท่ีเร่ิมข้ึนในวนัท่ี _______________________  ทางโรงพยาบาลอาจจะให้ความช่วยเหลือเป็น ____________% ของ 
การเรียกเก็บเงินของโรงพยาบาลส าหรับบริการของโรงพยาบาลในอนาคตเป็นระยะเวลา _________ เดือนจากวนัท่ีเร่ิมเขา้รับบริการ 
 
            ค าขอรับการช่วยเหลือดา้นการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลประจ ารัฐนิวเจอร์ซียไ์ดรั้บการปฏิเสธเน่ืองจากท่านมีคุณสมบติัท่ีไม่เหมาะสมตามขอ้ก าหนด 

เหตุผลโดยเฉพาะส าหรับการมีคุณสมบติัไม่เหมาะสมไดแ้ก่: 

                          ไม่ไดย้ืน่เอกสารแสดงรายได*้ 

                          ไม่ไดย้ืน่เอกสารแสดงสินทรัพย*์* 

                          มีรายไดสู้งกวา่หลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 

                          มีสินทรัพยสู์งกวา่หลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 

                          ผูป่้วยอยูใ่นโครงการประกนัสุขภาพของรัฐบาล 

                          ไม่สามารถแสดงการปฏิเสธโครงการประกนัสุขภาพของรัฐบาลได ้

                          อ่ืนๆ ____________________________________________________________________________________ 

                          __________________________________________________________________________________________ 

 
*ผูส้มคัรท่ีมีคุณสมบติัไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดเน่ืองจากไม่ไดส่้งขอ้มูลเฉพาะเจาะจงควรจะส่งขอ้มูลน้ีไปท่ีโรงพยาบาล: 

ศูนยก์ารแพทยม์หาวิทยาลยั Hackensack 

FINANCIAL ASSISTANCE PROGRAM 
100 First Street Suite 300 
Hackensack, New Jersey 07601 
Financial Assistance Department  
Tel:    (551)996-4343 
Fax:   (551)996-4333 
**ผูส้มคัรท่ีมีทรัพยสิ์นเกินกวา่คุณสมบติัท่ีเหมาะสมมีตวัเลือกท่ีจะ “หักค่าใชจ่้าย” จากสินทรัพยส่์วนเกินต่อใบเรียกเก็บเงินของโรงพยาบาล  

หากท่านช าระ __________________ ต่อใบเรียกเก็บเงินของโรงพยาบาล ยอดคงเหลือจะสามารถน าไปพิจารณาตามคุณสมบติัความเหมาะสมส าหรับ __________ % 

ภายใตก้ารช่วยเหลือในการช าระเงินค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลประจ ารัฐนิวเจอร์ซีย ์

ช่ือผูป้ระเมิน 

 
 
 

ต าแหน่ง 

ลายมือช่ือ 

 
 
 

วนัที่ 

 

ผูส้มคัรท่ีมีค  าถามเก่ียวกบัโปรแกรม สามารถติดต่อ 

กรมอนามยัรัฐนิวเจอร์ซีย์ 

โปรแกรมการรักษาพยาบาลสุขภาพส าหรับผู้ทีไ่ม่มปีระกนั 

CN 360, Trenton, New Jersey 08625-0360 

 เบอรโ์ทรศพัท ์1-866-588-5696 
ลงวนัที ่12/21/2015 



 


