ແບບຟອມສະໝ
ັ ກຂໍການຊ່ ວຍເຫຼື ອດ້
ານການເງິນ
ຂ້ໍ ມູ ນຂອງຄົນເຈັບ
(ກະລຸ ນາພິມ ແລະ ທຸ ກຫ້ ອງແມ່ ນໃຫ້ ສາເລັດ. ລະບຸ N/A ຖ້ າບ່ ສາມາດນາໃຊ້ ກັບສາຍບຸ ກຄົນໃດໜ່ ງໃນໃບສະໝັກ)
ວັນທີ

ເລກບັນຊີ

ຊ່ (ຊ່ ແລະ ນາມສະກຸ ນ)
ວັນເດອນປີເກີດ

ສະຖານະການສົມລົດ

ທ່ີ ຢ່ ທາງໄປສະນີ

ເບີໂທລະສັບ
ເມອງ

ລັດ

ZIP

ລັດ

ZIP

ລັດ

ZIP

ເລກປະກັນສັງຄົມ (ເປັນທາງເລອກ)
ນາຍຈ້ າງ

ສະຖານະພາບການຈ້ າງງານ

ຈານວນຊ່ົ ວໂມງທ່ີ ເຮັດວຽກຕ່ ອາທິດ

ເບີໂທລະສັບຂອງນາຍຈ້ າງ

ຂ້ໍ ມູ ນຂອງພາກສ່ ວນທ່ ຮັບຜິດຊອບ/ຂ້ໍ ມູ ນຂອງຜູ້ ປົກຄອງຕາມກົດໝາຍ
(ຖ້ າຄົນເຈັບຂ້ າງເທິງແມ່ ນຄກັນກັບພາກສ່ ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບ, ໃຫ້ ປະຫວ່ າງສ່ ວນນີ້ໄວ້ .)
ຊ່ (ຊ່ ແລະ ນາມສະກຸ ນ)
ວັນເດອນປີເກີດ

ສະຖານະການສົມລົດ

ທ່ີ ຢ່ ທາງໄປສະນີ

ເບີໂທລະສັບ
ເມອງ

ເລກປະກັນສັງຄົມ (ເປັນທາງເລອກ)
ນາຍຈ້ າງ

ສະຖານະພາບການຈ້ າງງານ

ຈານວນຊົ່ວໂມງທີ່ເຮັດວຽກຕ່ ອາທິດ

ເບີໂທລະສັບຂອງນາຍຈ້ າງ

ຂ້ໍ ມູ ນຜົວ/ເມຍພາກສ່ ວນຮັບຜິດຊອບ
(ຖ້ າຄົນເຈັບແມ່ ນຜ້ ດຽວກັນກັບພາກສ່ ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບ, ໃຫ້ ຕ່ ມຂ້ ມນຄ່ ສົມລົດສາລັບຄົນເຈັບ.)
ຊ່ (ຊ່ ແລະ ນາມສະກຸ ນ)
ວັນເດອນປີເກີດ

ສະຖານະການສົມລົດ

ທ່ີ ຢ່ ທາງໄປສະນີ

ເບີໂທລະສັບ
ເມອງ

ເລກປະກັນສັງຄົມ (ເປັນທາງເລອກ)
ນາຍຈ້ າງ

ສະຖານະພາບການຈ້ າງງານ

ຈານວນຊົ່ວໂມງທີ່ເຮັດວຽກຕ່ ອາທິດ

ເບີໂທລະສັບຂອງນາຍຈ້ າງ

ຜູ້ ທ່ ຂ້ ນກັບຂອງພາກສ່ ວນຮັບຜິດຊອບ
(ຖ້ າຄົນເຈັບແມ່ ນຜ້ ດຽວກັນກັບພາກສ່ ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບ, ໃຫ້ ຕ່ ມຂ້ ມນຄ່ ສົມລົດສາລັບຄົນເຈັບ.)
ຊ່

ວັນເດອນປີເກີດ

ຄວາມສາພັນກັບພາກສ່ ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບ

ຊ່

ວັນເດອນປີເກີດ

ຄວາມສາພັນກັບພາກສ່ ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບ

ຊ່

ວັນເດອນປີເກີດ

ຄວາມສາພັນກັບພາກສ່ ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບ

ຊ່

ວັນເດອນປີເກີດ

ຄວາມສາພັນກັບພາກສ່ ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບ ຊ່ ວັນເດອນປີເກີດ ຄວາມສາພັນກັບພາກສ່ ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບ
ຈານວນຜ້ ໃຫຍ່ ແລະ ເດັກນ້ ອຍທີ່ອາໄສຢ່ ໃນຄົວເຮອນ
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ລາຍໄດ້ ປະຈໍາເດຼືອນ

(ຕ່ ມຈານວນເງິນໂດລາສາລັບແຕ່ ລະລາຍການທີ່ລະບຸ ໄວ້ ຂ້ າງລຸ ່ ມນີ້. ສະໜອງຈານວນເງິນຕ່ ເດອນສາລັບແຕ່ ລະອັນ.)
ລາຍໄດ້ ທ່ີ ຫາໄດ້ ຈາກຜ້ ສະໝັກ

ເງິນລ້ ຽງດເດັກທ່ີ ໄດ້ ຮັບ

ລາຍໄດ້ ຂອງຜົວ/ເມຍຂອງຜ້ ສະໝັກ

ຄ່ າລ້ ຽງດທີ່ໄດ້ ຮັບ

ຜົນປະໂຫຍດປະກັນສັງຄົມ

ລາຍໄດ້ ຈາກຊັບສິນໃຫ້ ເຊົ່າ

ລາຍໄດ້ ເງິນບາເນັດ/ບານານ

ສະແຕມອາຫານ

ລາຍໄດ້ ພິການ

ການແຈກຈ່ າຍເງິນກອງທນທີ່ໄວ້ ວາງໃຈທີ່ໄດ້ ຮັບ

ຄ່ າຊົດເຊີຍການຫວ່ າງງານ

ລາຍໄດ້ ອ່ ນໆ

ຄ່ າຊົດເຊີຍຂອງກາມະກອນ

ລາຍໄດ້ ອ່ ນໆ

ລາຍໄດ້ ດອກເບ້ ຍ/ເງິນປັນຜົນ

ລວມຍອດລາຍໄດ້ ປະຈໍາເດຼືອນ $

ຄ່ າໃຊ້ ຈ່ າຍໃນການດໍາລົງຊວິດປະຈໍາເດຼືອນ
ການຈານອງ/ຄ່ າເຊົ່າ

ຄ່ າລ້ ຽງດລກ/ຄ່ າລ້ ຽງລກ

ເຄ່ ອງໃຊ້ ສອຍຕ່ າງໆ

ບັດເຄຼດິດ

ໂທລະສັບ (ຕັ້ງໂຕະ)

ໃບບິນຄ່ າປິ່ນປົວແພດ/ໂຮງ ໝ

ໂທລະສັບມຖ

ການປະກັນໄພລົດ/ລົດໃຫຍ່

ເຄ່ ອງຍ່ ອຍ/ອາຫານ

ປະກັນໄພສັບສິນ/ເຮອນ

ເຄເບີນ/ອິນເຕີເນັດ/ໂທລະພາບດາວທຽມ

ປະກັນໄພສຸ ຂະພາບ/ການປີ່ນປົວ

ຈ່ າຍຄ່ າລົດ

ປະກັນຊີວິດ

ການດແລເດັກ

ຄ່ າໃຊ້ ຈ່າຍປະຈາ ເດອນອ່ ນໆ
ລາຍຈ່ າຍປະຈໍາເດຼືອນທັງ ໝ
ົ ດ$

ຊັບສິນ
ບັນຊີເງິນສົດ/ເງິນຝາກ/ແຊັກ
ຮຸ ້ ນ/ພັນທະບັດ/ການລົງທນ/CD(s)
ອະສັງຫາລິມະສັບອ່ ນໆ/ທ່ີ ຢ່ ອາໄສທ່ີ ສອງ
ເຮອ/ລົດ RV/ລົດຈັກ/ລົດບັນເທິງ
ລົດນັກສະສົມ/ລົດຍົນທີ່ບ່ ຈາເປັນ
ຊັບສິນອ່ ນໆ
ຂ້ າພະເຈ້ົ າຂຢ້ັ ງຢນວ່ າຂ້ ມນຂ້ າງເທິງນ້ີ ແມ່ ນຄວາມຈິງ ແລະ ຄົບຖ້ ວນຕາມຄວາມຮ້ ທ່ີ ດີທ່ີ ສຸ ດຂອງຂ້ າພະເຈ້ົ າ.
ຂ້ າພະເຈ້ົ າຂໃຫ້ ສິດກັບໂຮງໝຮັບເອົາຂ້ ມນຈາກອົງການລາຍງານສິນເຊ່ ອທາງນອກໄດ້ ຖ້ າທາງໂຮງໝເຫັນວ່ າມີຄວາມຈາເປັນ.

ລາຍເຊັນຂອງຜ້ ສະໝັກ
ວັນທີ

ຄໍາເຫັນ

ໜ້ າ 2 ຂອງ 2

ໜ
ັ ງສຼືສະໜ
ັ ບສະໜູນ
ເລກບັນທກທາງການແພດຂອງຄົນເຈັບ/ເລກບັນຊີ
ຊ່ ຂອງຜ້ ສະໜັບສະໜນ
ຄວາມສາພັນກັບຄົນເຈັບ/ຜ້ ສະໝັກ
ທ່ີ ຢ່ ຂອງຜ້ ສະໜັບສະໜນ
ເຖິງ Ascension:
ຈົດໝາຍສະບັບນີ້ແມ່ ນເພ່ ອແນະນາວ່ າ (ຊ່ ຂອງຄົນເຈັບ)
ໄດ້ ຮັບລາຍໄດ້
ໜ້ ອຍທີ່ສຸ ດ ແລະ ຂ້ ອຍກ່ ໄດ້ ຊ່ວຍເຫຼອໃນຄ່ າໃຊ້ ຈ່າຍໃນການດາລົງຊີວິດຂອງລາວ. ລາວຈະບ່ ມີພັນທະຕ່ ກັບຂ້ ອຍ.
ໂດຍການລົງນາມໃນຖະແຫຼງການນ້ີ , ຂ້ າພະເຈ້ົ າຕົກລົງເຫັນດີວ່ າຂ້ ມນທ່ີ ໃຫ້ ໄວ້ ແມ່ ນຖກກັບຄວາມຮ້ ທ່ີ ດີທ່ີ ສຸ ດ.
ລາຍເຊັນຂອງຜ້ ສະໜັບສະໜນ
ວັນທີ

[Date]

ເຖິງ ຄົນເຈັບ/ຜ້ ສະໝັກທີ່ຮັກແພງ,
Ascension ໄດ້ ຖກຜັກດັນໂດຍຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈ ແລະ ການອຸ ທິດຕົນເພ່ ອການດແລສ່ ວນຕົວສາລັບທຸ ກຄົນ ໂດຍສະເພາະຜ້ ທີ່ຕ້ ອງການການຊ່ ວນເຫຼອຫລາຍທີ່ສຸ ດ. ມັນເປັນພາລະກິດ ແລະ

ສິດທິພິເສດຂອງພວກເຮົາ ທີ່ຈະສະເໜີການຊ່ ວຍເຫຼອດ້ ານການເງິນແກ່ ຄົນເຈັບຂອງພວກເຮົາ.
ການຊ່ ວຍເຫຼອດ້ ານການເງິນແມ່ ນມີໄວ້ ສາລັບສາລັບເວລາເສີນ ແລະ ການດແລທີ່ຈາເປັນທາງການແພດອ່ ນໆເທົ່ານັ້ນ.

ຂຂອບໃຈທ່ ານທ່ີ ໄວ້ ວາງໃຈພວກເຮົາເບ່ິ ງແຍງທ່ ານ ແລະ ຄອບຄົວສາລັບທຸ ກໆຄວາມຕ້ ອງການດ້ ານສຸ ຂະພາບຂອງທ່ ານ.
ພວກເຮົາໄດ້ ສົ່ງຈົດໝາຍສະບັບນີ້ ແລະ ໃບສະໝັກການຊ່ ວຍເຫຼອທາງການເງິນທີ່ຕິດຄັດມາ
ເພາະວ່ າພວກເຮົາໄດ້ ຮັບຄາຮ້ ອງຂຂອງທ່ ານ. ຖ້ າທ່ ານບ່ ໄດ້ ຮ້ອງຂນ້ີ , ກະລຸ ນາຢ່ າໃສ່ ໃຈ.
ກະລຸ ນາສາເລັດທັງສອງຂ້ າງ, ລວມທັງລາຍເຊັນ ແລະ ວັນທີຂອງທ່ ານກ່ ອນທ່ີ ຈະສ່ົ ງມັນຄນມາ.
ຖ້ າທ່ ານປະກອບໃບສະໝັກພາຍໃນຫົກເດອນທ່ີ ຜ່ ານມາ ແລະ ໄດ້ ຮັບການອະນຸ ມັດການຊ່ ວຍເຫຼອດ້ ານການເງິນ,
ກະລຸ ນາແຈ້ ງພວກເຮົາ. ທ່ ານອາດຈະບ່ ຈາເປັນຕ້ ອງປະກອບໃບສະໝັກໃໝ່ . ພວກເຮົາຈະບ່ ພິຈາລະນ
ຄາຮ້ ອງສະໝັກກ່ ອນໜ້ ານ້ີ ທີ່ມີອາຍຸ ຫຼາຍກວ່ າຫົກເດອນ.
ຄຽງຄ່ ກັບການສະໝັກ, ກະລຸ ນາສະໜອງສາເນົາຂອງຢ່ າງນ້ ອຍໜ່ ງຢ່ າງຕ່ ໄປນ້ີ
ເພ່ ອເປັນຫັ ຼ ກຖານຂອງລາຍໄດ້ ຂອງທ່ ານ. ຖ້ າທ່ ານແຕ່ ງງານ ຫຼ ອາໄສຢ່ ກັບຜ້ ອ່ ນທີ່ສາຄັນເປັນເວລາ
6 ເດອນ ຫຼ ດົນກວ່ ານັ້ນ, ພວກເຂົາກ່ ຈາເປັນຕ້ ອງສະໜອງສາເນົາຢ່ າງໜ້ ອຍໜ່ ງຢ່ າງຕ່ ໄປນີ້
ເພ່ ອເປັນຫັ ຼ ກຖານຂອງລາຍໄດ້ ຂອງພວກເຂົາກ່ ອນທີ່ຄາຮ້ ອງສະໝັກສາມາດດາ ເນີນການໄດ້ .
• ສາເນົາ 3 ໃບບິນຈ່ າຍເງິນຫຼ້າສຸ ດຈາກນາຍຈ້ າງ
• ສາເນົາໃບແຈ້ ງພາສີປະຈາປີທີ່ຜ່ ານມາ (ຖ້ າເຮັດທຸ ລະກິດສ່ ວນຕົວ, ໃຫ້ ປະກອບຕາຕະລາງທັງໝົດ)
• ໜັງສຢັ້ງຢນປະກັນສັງຄົມ ແລະ/ຫຼ ບາເນັດບານານ
• ໃບເກັບພາສີປະຈາປີທ່ີ ຜ່ ານມາຂອງພ່ ແມ່ ຫຼ ຜ້ ປົກຄອງ,
ຖ້ າຜ້ ສະໝັກມີລາຍຊ່ ຂ້ ນກັບແບບຟອມເສຍພາສີຂອງພວກເຂົາ ແລະ ອາຍຸ ຕ່ າກວ່ າ 25 ປີ
• ເອກະສານຢ້ັ ງຢນລາຍໄດ້ ອ່ ນໆທີ່ໃຊ້ ໄດ້
• ສາເນົາໃບລາຍງານທະນາຄານຈາກ 3 ເດອນທີ່ຜ່ ານມາ
• ສາເນົາໃບຮັບເງິນການອຸ ດໜນຫວ່ າງງານ
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ຖ້ າທ່ ານໄດ້ ຮັບການຊ່ ວຍເຫຼອຈາກ ຫຼ ອາໄສຢ່ ໃນເຮອນກັບຄອບຄົວ ຫຼ ໝ່ ເພ່ ອນ,
ກະລຸ ນາໃຫ້ ພວກເຂົາປະກອບແບບຟອມທ່ີ ໃສ່ ຊ່ ວ່ າ "ໜັງສສະໜັບສະໜນ."
ນ້ີ ຈະບ່ ເຮັດໃຫ້ ພວກເຂົາຮັບຜິດຊອບຄ່ າໃຊ້ ຈ່າຍດ້ ານການປ່ິ ນປົວຂອງທ່ ານ.
ນ້ີ ຈະຊ່ ວຍສະແດງໃຫ້ ເຫັນວ່ າທ່ ານສາມາດຈ່ າຍຄ່ າຄອງຊີບໄດ້ ແນວໃດ. ຖ້ າທ່ ານບ່ ໄດ້ ຮັບການຊ່ ວຍເຫຼອຈາກຄອບຄົວ
ແລະ ໝ່ ເພ່ ອນ, ທ່ ານບ່ ຈາເປັນຕ້ ອງຕ່ ມແບບຟອມໜັງສສະໜັບສະໜນ.

ສຸ ດທ້ າຍ, ກະລຸ ນາສະໜອງເອກະສານເພ່ ອເປັນຫັ ຼ ກຖານຂອງຄ່ າໃຊ້ ຈ່າຍທາງການແພດ ແລະ
ຮ້ ານຂາຍຢາ/ຢາປະຈາເດອນທ່ີ ຍັງຄ້ າງຄາຂອງທ່ ານ.
ກະລຸ ນາຮັບຊາບວ່ າຄາຮ້ ອງສະໝັກທີ່ເຮັດສາເລັດ
ພ້ ອມດ້ ວຍຫັ ຼ ກຖານສະແດງລາຍຮັບຕ້ ອງໄດ້ ຮັບເພ່ ອໃຫ້ ຄາຮ້ ອງສະໝັກຖກພິຈາລະນາ.
ພວກເຮົາບ່ ສາມາດປະມວນຜົນ ຫຼ ພິຈາລະນາຄາຮ້ ອງສະໝັກທ່ີ ບ່ ຄົບຖ້ ວນ.
ກະລຸ ນາຈ່ ໄວ້ ວ່ າການສ່ ສານຜ່ ານທາງອີເມວຜ່ ານອິນເຕີເນັດແມ່ ນບ່ ມີຄວາມປອດໄພ.
ເຖິງແມ່ ນວ່ າມັນບ່ ໜ້ າຈະເປັນໄປໄດ້ , ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ ວ່າຂ້ ມນທ່ີ ທ່ ານໃສ່ ໃນອີເມວອາດຈະຖກແຊກແຊງ ແລະ
ອ່ ານຈາກພາກສ່ ວນອ່ ນນອກເໜອຈາກຄົນທ່ີ ຖກກ່ າວເຖິງ.

ພວກເຮົາຕ້ ອງການປົກປ້ ອງຂ້ ມນສ່ ວນຕົວຂອງທ່ ານ ແລະ ຮັບປະກັນວ່ າມັນມີຄວາມປອດໄພ.
ເນ່ ອງຈາກວ່ າໃບຄາຮ້ ອງປະກອບມີເລກປະກັນສັງຄົມຂອງທ່ ານ ແລະ ຂ້ ມນສ່ ວນຕົວອ່ ນໆ,
ພວກເຮົາຂຮ້ ອງໃຫ້ ທ່ານລະເວ້ັ ນຈາກການສົ່ງມັນທາງອີເມວ.
ກະລຸ ນາພິມ ແລະ ສ່ົ ງຈົດໝາຍ ຫຼ ສ່ົ ງໃບສະໝັກຂອງທ່ ານດ້ ວຍມໄປທ່ີ ທ່ີ ຢ່ ຕ່ ໄປນ້ີ :
[STREET] [SUITE]
[City, State ZIP]
ຖ້ າທ່ ານມີຄາຖາມກ່ ຽວກັບໃບສະໝັກນ້ີ , ກະລຸ ນາໂທຫາໜ່ ງໃນຕົວແທນຜ້ ປ່ ວຍຂອງພວກເຮົາທີ່ xxx-xxx-xxxx.

ດ້ ວຍຄວາມຈິງໃຈ,
ການບລິການດ້ ານການເງິນຂອງຄົນເຈັ
ບ Ascension
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