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แบบฟอรม์ใบสมคัรเพือ่รบั
ความชว่ยเหลอืทางการเงนิ 
 
สําคญั:  คณุอาจมสีทิธไิดร้ับการรักษาฟรหีรอืไดร้บัสว่นลดคา่รักษา:  การกรอกใบสมคัรน้ีจะชว่ยให ้AMITA Health 
สามารถพจิารณาไดว้า่คุณมสีทิธไิดร้ับการรักษาฟร ีไดร้ับสว่นลดคา่รักษา หรอืโปรแกรมสาธารณะอืน่ ๆ 
ทีอ่าจชว่ยชําระคา่รักษาพยาบาลของคณุได ้ กรณุาสง่ใบสมัครน้ีไปยังทีอ่ยูท่ีร่ะบไุวใ้นจดหมายปะหนา้ 

 
หากคณุไมม่ปีระกนั ไมจํ่าเป็นตอ้งกรอกหมายเลขประกนัสงัคมเพือ่รับสทิธิก์ารดแูลรักษาฟรหีรอืไดร้ับสว่นลด  
อยา่งไรก็ตาม จําเป็นตอ้งใชห้มายเลขประกนัสงัคมสําหรับโปรแกรมสาธารณะบางโปรแกรม รวมถงึ Medicaid  
หมายเลขประกนัสงัคมไมจํ่าเป็นตอ้งแจง้ก็ได ้แตก่จ็ะชว่ยให ้AMITA Health 
สามารถประเมนิไดว้่าคณุมคีณุสมบัตเิหมาะสมกบัโปรแกรมสาธารณะใดหรอืไม ่
สําหรับคําถามในใบสมัครทีม่ถีอ้ยคําประกอบวา่ "ไมบ่ังคับ" คําตอบของคณุ (หรอืจะเลอืกไมต่อบก็ได)้ 
จะไมม่ผีลกระทบตอ่ผลการสมัครแตอ่ยา่งใด  

  
โปรดกรอกแบบฟอรม์น้ีและสง่ให ้AMITA Health ดว้ยตนเอง ทางไปรษณีย ์ทางอเิล็กทรอนกิส ์หรอืทางโทรสาร 
เพือ่สมัครรับการดแูลรกัษาฟรหีรอืไดร้ับสว่นลดโดยเร็วทีส่ดุหลังจากวันทีใ่หบ้รกิาร  
เรายอมรับใบสมัครของคณุไดน้านถงึ 240 วันหลังจากใบแจง้คา่บรกิารครัง้แรกสําหรับการดแูลรกัษาของคณุ  
โดยการสง่ใบสมัครน้ี เราถอืวา่คณุไดพ้ยายามใหข้อ้มลูทัง้หมดทีเ่ราขอในใบสมัครโดยสจุรติเพือ่ชว่ยให ้AMITA 
Health สามารถพจิารณาไดว้า่ผูป่้วยมสีทิธไิดร้ับความชว่ยเหลอืทางการเงนิหรอืไม ่ หากคณุมปัีญหาใด ๆ 
เกีย่วกบักระบวนการสมัคร โปรดตดิตอ่แผนกทีป่รกึษาดา้นการเงนิของ AMITA Health 
พรอ้มคําถามหรอืขอ้กงัวลใจไดท้ีห่มายเลข 888-693-2252 
 
สามารถรายงานขอ้รอ้งเรยีนหรอืขอ้กงัวลใจใดๆ 
เกีย่วกบักระบวนการสมัครเพือ่ขอรับสว่นลดหรอืเพือ่ขอรับความชว่ยเหลอืทางการเงนิจากโรงพยาบาลสําหรับผูป่้วยไ
มม่ปีระกนัไปยังสํานักงานดแูลสขุภาพแหง่อัยการสงูสดุอลิลนิอยส ์(Health Care Bureau of the Illinois Attorney 
General)  สายดว่นของสํานักงานดแูลสขุภาพคอื 1-877-305-5145 (TTY 1-800-964-3013) 
 

ขอ้มลูผูป่้วย 
(กรุณาพมิพแ์ละกรอกขอ้มลูใหค้รบทกุชอ่ง ระบ ุN/A หากไมม่ขีอ้มลูทีส่อดคลอ้งกับบรรทัดใดในใบสมัคร) 

วันที ่  หมายเลขบัญช ี   
 

ชือ่ (ชือ่-สกลุ)           

วันเกดิ   สถานภาพสมรส    หมายเลขโทรศัพท ์      

ไมบ่งัคบั - เพศสภาพ – คณุคดิว่าตัวเองเป็น: ☐ เพศชาย ☐ เพศหญงิ ☐ ชายจากการแปลงเพศ/ผูช้ายขา้มเพศ/หญงิเป็นชาย (FTM) 

☐ เพศหญงิจากการแปลงเพศ/หญงิขา้มเพศ/ชายเป็นหญงิ (MTF) ☐ ไมม่เีพศสภาพทีเ่ป็นชายหรอืหญงิโดยเฉพาะ 

☐ เพศสภาพเพิม่เตมิ (หรอือืน่ ๆ)   

ไมบ่งัคบั - เพศสภาพ: สตูบัิตรของคณุระบวุา่คณุมเีพศอะไร? : ☐ เพศชาย ☐ เพศหญงิ   

ไมบ่งัคบั - เชือ้ชาตทิางกาย::  ☐ ชนผวิขาว ☐ ชนผวิดําหรอืแอฟรกิัน-อเมรกิัน ☐ อเมรกิันอนิเดยีนหรอืชนพืน้เมอืงอลาสกา้ ☐ ชาวอนิเดยี ☐ ชาวจนี  

☐ ชาวฟิลปิปินส ์☐ ชาวญีปุ่่ น ☐ ชาวเกาหล ี☐ ชาวเวยีดนาม ☐ ชาวเอเชยีชาตอิืน่ ☐ ชนพืน้เมอืงฮาวาย ☐ ชาวเกาะกวมหรอืชารม์อรโ์ร ☐ ชาวซามัว  
☐ ชาวเกาะแปซฟิิกอืน่ ๆ 
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ไมบ่งัคบั – เชือ้ชาตทิางวัฒนธรรม: ☐ มพีืน้เพฮสิแปนกิ ลาตนิ หรอืสเปน ☐ เม็กซกิัน เม็กซกินัอเมรกิัน ชคิาโน่/ชคิาน่า ☐ เปอรโ์ตรโิก ้

☐ ควิบา ☐ พืน้เพฮสิแปนกิ ลาตนิ หรอืสเปนอืน่ ๆ  

ไมบ่งัคบั – ภาษา - ทีบ่า้นคณุใชภ้าษาอืน่นอกจากภาษาอังกฤษหรอืไม?่:  ☐ ใช ่☐ ไม่ 

       หากใช ่คณุใชภ้าษาอะไร?:_______________________________________________________ 

 

ทีอ่ยูไ่ปรษณีย ์    เมอืง    รัฐ   รหัสไปรษณีย ์   

ไมบ่งัคบั - หมายเลขประกันสงัคม          

นายจา้ง      สถานะจา้งงาน        

หมายเลขโทรศัพทข์องนายจา้ง      
 

 
ขอ้มลูของผูร้บัผดิชอบ/ขอ้มลูผูป้กครองตามกฎหมาย 
(หากผูป่้วยขา้งตน้เป็นคนเดยีวกันกับผูรั้บผดิชอบ ใหเ้วน้สว่นนี้ไว)้ 

ชือ่ (ชือ่-สกลุ)                            
วนัเกดิ   สถานภาพสมรส     หมายเลขโทรศัพท ์     
ทีอ่ยูไ่ปรษณีย ์   เมอืง    รัฐ   รหัสไปรษณีย ์  
หมายเลขประกันสังคม (ไมบั่งคับ)        
นายจา้ง      สถานะจา้งงาน       

 
ขอ้มลูคูส่มรสทีเ่ป็นผูร้บัผดิชอบ 
(หากผูป่้วยเป็นบคุคลเดยีวกับผูรั้บผดิชอบ ใหก้รอกขอ้มลูคูส่มรสสาํหรับผูป่้วย) 

ชือ่ (ชือ่-สกลุ)           
วันเกดิ   สถานภาพสมรส     หมายเลขโทรศัพท ์     
ทีอ่ยูไ่ปรษณีย ์   เมอืง    รัฐ   รหัสไปรษณีย ์  
หมายเลขประกันสังคม (ไมบั่งคับ)        
นายจา้ง      สถานะจา้งงาน      
หมายเลขโทรศัพทข์องนายจา้ง       

 

ผูอ้ยูใ่นความอปุการะของผูร้บัผดิชอบ 
(หากผูป่้วยเป็นบคุคลเดยีวกับผูรั้บผดิชอบ ใหก้รอกขอ้มลูคูส่มรสสาํหรับผูป่้วย) 

ชือ่   วันเกดิ   ความสัมพันธก์ับผูรั้บผดิชอบ   
ชือ่   วันเกดิ   ความสัมพันธก์ับผูรั้บผดิชอบ   
ชือ่   วันเกดิ   ความสัมพันธก์ับผูรั้บผดิชอบ   
ชือ่   วันเกดิ   ความสัมพันธก์ับผูรั้บผดิชอบ   

จํานวนผูใ้หญ่และเด็กทีอ่าศัยอยูใ่นครัวเรอืน  
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รายไดต้อ่เดอืน 
(กรอกจํานวนเงนิสาํหรับรายการแตล่ะรายการดา้นลา่ง ระบจํุานวนเงนิตอ่เดอืนสาํหรับแตล่ะรายการ)

รายไดท้ีผู่ร้อ้งขอไดรั้บ  
รายไดข้องคูส่มรส  
สวัสดกิารประกันสังคม   
รายไดจ้ากเงนิชดเชยเกษียณอายุ  
รายไดจ้ากเงนิชว่ยเหลอืผูท้พุพลภาพ  
เงนิชว่ยเหลอืผูไ้มม่งีานทํา   
เงนิชดเชยสําหรับแรงงาน   
ดอกเบีย้/เงนิปันผล    

เงนิคา่เลีย้งดบูตุรทีไ่ดรั้บ  
เงนิคา่เลีย้งดทูีไ่ดรั้บ   
รายไดจ้ากคา่เชา่   
บัตรอาหาร   
เงนิปันผลจากกองทนุทรัสต ์  
รายไดอ้ืน่   
รายไดโ้ดยรวมตอ่เดอืน $  

 

คา่ดํารงชพีรายเดอืน 
ผูป่้วยทีไ่ดรั้บการสันนษิฐานวา่มสีทิธไิดรั้บความชว่ยเหลอืทางการเงนิตามทีร่ะบใุนนโยบายความชว่ยเหลอืทางการเงนิของ AMTIA Health 
แลว้ไมจํ่าเป็นตอ้งกรอกขอ้มลูสว่นนี้

คา่ผ่อน/คา่เชา่บา้น  
เครือ่งใช ้  
โทรศัพท ์(โทรศัพทพ์นืฐาน)   
โทรศัพทม์อืถอื  
ของชํา/อาหาร  
โทรทัศน์เคเบลิ/อนิเตอรเ์น็ต/ดาวเทยีม   
คา่ใชจ้่ายเกีย่วกับรถยนต ์  
คา่ดแูลบตุร   

เงนิคา่เลีย้งดบูตุร/คา่เลีย้งดู  
บัตรเครดติ   
คา่ใชจ้่ายทางการแพทย/์โรงพยาบาล   
ประกันรถยนต ์  
ประกันบา้น/อสังหารมิทรัพย ์  
ประกันสขุภาพ   
ประกันชวีติ   
คา่ใชจ้่ายรายเดอืนอืน่ๆ   
รวมคา่ใชจ้า่ยรายเดอืนสุทธ ิ$  

สนิทรพัย ์
บัญชเีงนิสด/ออมทรัพย/์เช็ค   
หุน้/ตราสาร/การลงทนุ/ใบรับรองเงนิฝาก  
อสังหารมิทรัพยอ์ืน่/ทีอ่ยูส่ํารอง   
เรอื/รถบา้น/จักรยานยนต/์พาหนะสําหรับพักผ่อน    
รถยนตส์ะสม/รถยนตท์ีเ่กนิความจําเป็น   
ยานพาหนะจากบัญชเีงนิออมสําหรับสขุภาพ/เงนิใชจ้่ายทีย่ดืหยุน่    

 

 

ขา้พเจา้อนุญาตให ้AMITA รับขอ้มลูจากหน่วยงานรายงานเครดติภายนอก  
ขา้พเจา้รับรองวา่ขอ้มลูในใบสมัครนี้เป็นความจรงิและถกูตอ้งทีส่ดุเทา่ทีข่า้พเจา้ทราบ ขา้พเจา้จะขอความชว่ยเหลอืจากรัฐ สหพันธรัฐ 
หรอืหน่วยงานทอ้งถิน่ใดๆ ทีข่า้พเจา้อาจมสีทิธิรั์บการชว่ยเหลอืในการชําระคา่รักษาพยาบาล  
ขา้พเจา้เขา้ใจวา่ขอ้มลูทีใ่หไ้ปนี้อาจมกีารตรวจสอบโดย AMITA และขา้พเจา้อนุญาตให ้AMITA 
ตดิตอ่บคุคลทีส่ามเพือ่ตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูทีใ่หไ้วใ้นใบสมัครนี้  
ขา้พเจา้เขา้ใจวา่หากขา้พเจา้ใหข้อ้มลูทีไ่มเ่ป็นความจรงิในใบสมัครนี้ ขา้พเจา้จะไมม่สีทิธิไ์ดรั้บความชว่ยเหลอืทางการเงนิ 
และความชว่ยเหลอืทางการเงนิใดๆ ทีข่า้พเจา้ไดรั้บอาจถกูยกเลกิ และขา้พเจา้จะเป็นผูรั้บผดิชอบในการชําระเงนิ  

 
 

ลายมอืชือ่ของผูส้มัคร   

วันที ่  

 

ความคดิเห็น   
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จดหมายสนบัสนนุ 
หมายเลขบันทกึทางการแพทยข์องผูป่้วย/หมายเลขบญัช ี    

 

ชือ่ผูอ้ปุการะ    
 

ความสมัพันธก์ับผูป่้วย/ผูส้มัคร    
 

ทีอ่ยูข่องผูอ้ปุการะ    
 

ถงึ AMITA Health: 
 

จดหมายฉบับน้ีเขยีนขึน้เพือ่รับรองวา่ (ชือ่ผูป่้วย)   
ไดรั้บรายไดน้อ้ยหรอืไมไ่ดรั้บรายไดเ้ลย 
ขา้พเจา้กาํลังใหค้วามชว่ยเหลอืแกเ่ขา/เธอในดา้นคา่ครองชพี 
เขา/เธอ/พวกเขามภีาระหนา้ทีต่อ่ขา้พเจา้นอ้ยมากหรอืไมม่เีลย 

 
โดยการลงนามในคาํแถลงน้ี ขา้พเจา้เห็นพอ้งวา่ขอ้มลูทีใ่หเ้ป็นจรงิและถกูตอ้งทีส่ดุเทา่ทีข่า้พเจา้ทราบ 

 

ลายมอืชือ่ของผูอ้ปุการะ   

วันที ่ 
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เรยีน ผูป่้วย/ผูส้มัคร 

AMITA Health ขับเคลือ่นดว้ยความเห็นอกเห็นใจและทุม่เทใหก้ับการดแูลเป็นรายบคุคลสาํหรับทกุคน 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่กับผูท้ีต่อ้งการความชว่ยเหลอืมากทีส่ดุ  
เป็นภารกจิและโอกาสของเราทีจ่ะใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิแกผู่ป่้วยของเรา  
ความชว่ยเหลอืทางการเงนิมไีวส้าํหรับการดแูลในกรณีฉุกเฉนิและการดแูลทีจํ่าเป็นทางการแพทยอ์ืน่ ๆ 
เทา่นัน้ ขอบพระคณุทไีวว้างใจใหเ้ราไดด้แูลความตอ้งการทางการแพทยใ์หก้บัคณุและครอบครัว 

เราสง่จดหมายน้ีและใบสมัครขอรับความชว่ยเหลอืทางการเงนิทีแ่นบมาดว้ยเน่ืองจากเราไดรั้บคาํขอของคณุ  
หากคณุไมไ่ดส้ง่คําขอ โปรดเพกิเฉยตอ่จดหมายฉบบัน้ี  โปรดกรอกขอ้มลูทัง้สองดา้นใหส้มบรูณ์ 
รวมถงึลงลายมอืชือ่ของคณุและวันทีก่อ่นสง่คนื  
หากคณุเคยกรอกใบสมัครภายในชว่งเวลาหกเดอืนทีผ่า่นมา และไดรั้บอนุมัตคิวามชว่ยเหลอืทางการเงนิแลว้ 
โปรดแจง้ใหเ้ราทราบ  คณุอาจไมจํ่าเป็นตอ้งกรอกใบสมัครใหม ่ 
เราจะไมพ่จิารณาใบสมัครกอ่นหนา้น้ีทีม่อีายมุากกวา่หกเดอืน 

โปรดแนบสําเนาของรายการตอ่ไปน้ีอยา่งนอ้ยหนึง่รายการเป็นหลกัฐานดา้นรายรับของคณุ 
พรอ้มกับใบสมัคร  หากคณุแตง่งานหรอือาศัยอยูก่ับคูค่รองเป็นเวลา 6 เดอืนหรอืนานกวา่นัน้ 
พวกเขาจะตอ้งแสดงสําเนาของรายการตอ่ไปน้ีอยา่งนอ้ยหนึง่รายการเพือ่เป็นหลักฐานถงึรายไดข้องพวกเ
ขา กอ่นทีจ่ะสามารถประมวลผลใบสมัครได ้

• สําเนาเชค็เงนิคา่จา้ง 3 เดอืนลา่สดุจากนายจา้ง 

• สําเนาของการคนืภาษีประจําปีลา่สดุ (หากประกอบอาชพีอสิระ รวมถงึตารางทัง้หมด) 

• จดหมายเงนิประกันสงัคมและ/หรอืเงนิบํานาญเกษียณอาย ุ

• การคนืภาษีรายปีลา่สดุของพ่อแมห่รอืผูป้กครอง 
หากผูส้มัครเป็นผูอ้ยูใ่นความอปุการะตามทีร่ะบใุนแบบฟอรม์ภาษีของพวกเขา และอายตุํา่กวา่ 25 
ปี 

• เอกสารตรวจสอบรายไดอ้ืน่ๆ 

• รายการเงนิฝากถอนในบัญชธีนาคารยอ้นหลัง 3 เดอืน 

• สําเนาใบเสร็จเงนิชดเชยการวา่งงาน 

หากคณุไดรั้บความชว่ยเหลอืจากหรอือาศัยอยูใ่นบา้นร่วมกับครอบครัวหรอืเพือ่นฝงู 
โปรดใหพ้วกเขากรอกแบบฟอรม์ทีม่ขีอ้ความระบวุา่ "จดหมายอปุการะ"  
จดหมายน้ีจะไมทํ่าใหพ้วกเขาตอ้งรับผดิชอบคา่รักษาพยาบาลของคณุ  
จดหมายน้ีจะชว่ยแสดงใหเ้ห็นวา่คณุสามารถจ่ายคา่ครองชพีไดเ้พยีงใด  
หากคณุไมไ่ดรั้บความชว่ยเหลอืจากครอบครัวและเพือ่นฝงู 
คณุไมจํ่าเป็นตอ้งกรอกแบบฟอรม์จดหมายอปุการะ 

ทา้ยทีส่ดุ โปรดเตรยีมเอกสารเพือ่เป็นหลกัฐานคา่รักษา/คา่ยาประจําเดอืนทีค่า้งชาํระของคณุ



 

AMITA Financial Assistance Application.THAI.December 2021 

ใบสมัครจะไดรั้บการพจิารณากต็อ่เมือ่เราไดรั้บใบสมัครทีส่มบรูณ์พรอ้มทัง้หลักฐานรายไดข้องคณุแลว้  
พวกเราจะไมส่ามารถดาํเนนิการหรอืพจิารณาใบสมัครทีไ่มส่มบรูณ์ได ้

โปรดทราบวา่การสือ่สารทางอเีมลผา่นอนิเทอรเ์น็ตนัน้ไมป่ลอดภัย  แมว้า่จะไมน่่าเป็นไปได ้
แตก่็มคีวามเป็นไปไดท้ีข่อ้มลูทีค่ณุรวมไวใ้นอเีมลอาจถกูดักและอา่นโดยบคุคลอืน่นอกเหนือจากบคุคลทีร่
ะบไุว ้

เราตอ้งการปกป้องขอ้มลูสว่นบคุคลของคณุ และม่ันใจวา่ขอ้มลูนัน้ปลอดภัย  
เน่ืองจากใบสมัครน้ีมหีมายเลขประกันสงัคมของคณุและขอ้มลูสว่นตวัอืน่ๆ 
เราขอแนะนําใหค้ณุหลกีเลีย่งการสง่อเีมล 

 
โปรดพมิพแ์ละสง่ใบสมัครทีส่มบรูณ์แลว้ของคณุมายังทีอ่ยูด่ังน้ี: 

 
AMITA Health PFS 
Attention: Financial Assistance Department 
1000 Remington Blvd., Suite 110 
Bolingbrook, IL 60440 

 
  หากคณุมปัีญหาใดๆ เกีย่วกับใบสมัครน้ี โปรดโทรหาตวัแทนผูป่้วยของเรา ทีห่มายเลข 888-693-2252 

 
ขอแสดงความนับถอื, 

 
บรกิารดา้นการเงนิสําหรับผูป่้วย 
AMITA Health 

 


