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လ  ်ိဳ႕ဝွက္ထားေ သထ ေ ေ ြေၾကားေေထထကအ ပ ံ့ေ လွ ထကလ ႊ ထ  

ကၽ ြႏု ု ္ပ္၏ တြႏု စ္တာဝင္ေုငင၊ မိသာားစ္ အရြယ္အ စ္ာား ုြႏု င္ု   ပိ ငဆုုငိမႈမ ာားြႏု င္ု   ပတသက္ေုသာ တင္ု ပထာားေုသာ အခ ကအ လကမ ာားကိ  Spectrum Health က မ န္ကန္မႈရ ိမရ ိ စ္စ္္ေုဆားြႏု ု ငိ္ေုၾကာင္ုား ကၽ ြႏု ု ္ပသိပါသည္။ ကၽ ြႏု ု ္ပ္ 

တင္ု ပထာားေုသာ အခ ကအ လကမ ာား မ ာားၽယ္င္ုားေုနသည္ဟု ဆံု  ု ားု ဖတပါက၊ ဤေုလ  ာကလ ႊုာသည္ ု ငင္ုားပယ္ခံရမည္ု ဖစ္္ု ပ ား၊ ေုပားဆပရန္ က န္ရရေိုေနသာ ေုေငငၾကားပမာဏသည္ ကၽ ြႏု ု ္ပ္၏တာဝန္ု ဖစ္သည္ကိုလည္ုား 

ကၽ ြႏု ု ္ပ္ာားလေည္သဘာေုပါကသ ည္။ 

အကယ္္၍ေုမားငခန္ုားမ ာား သိ ႔မဟ တ္ ဤဤလ  ွ်ာက္လ ႊာွ်ာက္ ိုာ ဖည္ာ  စြက္ရန ္အက္ူအညလီ ိုအပ္ပါက္၊ ဤာက္ ်းဇူ်းာ ပဳ္ာ ပီ္်း က္ၽ ြႏာိုာ္ပ္္ ို႔က္ ို ဖိုန္န်းပ္ါတ္  844-838-3115 သ ို႔မဟိုတ္ အ်ီးဤာမ်း financialcounseling@spectrumhealth.org 

ာ ဖင္ာ   ဆက္က္ြယ္ပါ။ 

ေပ ိုြေ္ ားတစ္ - လနူထေခ ကအလက  ထား (ေ က ားဇူား  ပ်ိဳ၍ ေ ရားခ ပါ)  

ဤအက္ွ်ာင္ာ   နနပ္ါတ္  ဝန္ဤာဆွ်ာငမႈ ရကက္စြဲ(မ ွ်ာ်း) လူမႈဖူလနာိုဤာရ်းနနပ္ါတ္ (Social Security Number) 

နွ်ာမည္ (ပ္ထမနွ်ာမည္၊ မ  ဳ်းရ ို ်းနွ်ာမည္၊ အလယ္္ွ်ာမဤအေရ ႕ဆနာိုာ်းြွ်ာလနာိုာ်း) ဤာစမ်းသက္ၠရွ်ာဇ္  

ဤာနရပ္လ ပ္စွ်ာ  မ  ဳ႕ ာ ပ္အ္ယ္္ ြွ်ာတ ိုက္္နပ္ါတ္ 

အ မဖိုန္ာ်း  

(          ) 

လက္္ ိုငဖိုန္ာ်း  

(          ) 

အ ခွ်ာ်းဖိုန္ာ်း  

(          ) 

ာြႏာိုာ ငငန 

အ မ္ဤာထွ်ာငရရ ၊မရ    

 လူပ္  လဳူၽလတ္  အ မ္ဤာထွ်ာငရရ   အ မ္ဤာထွ်ာငင္ြဲ  

 အ ခွ်ာ်း _________ 

သငြည္ ဤအမရ က္ ၽတင္ဤာနထိုာ ငရန္ ဤအထွ်ာက္ေ ထွ်ာ်းရ  ပ္ါသလွ်ာ်း။   

 ရ    မရ   

သငေလိုပ္လ ိုပ္္ဤာသွ်ာအခ  န္ နင္္ က္ န္ာ်းမွ်ာဤာရ်းအွ်ာမခန သ ို႔မဟိုတ္ 

ဤာဤစငရ်းဤာၾက္်းဤာရ်း အွ်ာမခန တြခိုခိုရ  ပ္ါသလွ်ာ်း။ 

    ရ    မရ     

သငြည္ ဗဟ ိုအြ ို်းရ အစခန္ဤာတွ်ာာ္ြည္ာ်းၾက္ပ္ရန္ တင္ာ ပ္သည္ာ   

ဤာစငြွ်ာရင္ာ်းက္ ို တင္ာ ပ္ပ္ါသလွ်ာ်း။   တင္ာ ပ္ပ္ါသည ္  

မတင္ာ ပ္ပ္ါ 

မတင္ာ ပ္ပ္ါက္၊ အဘယ္္ဤာၾက္ွ်ာင္ာ  နည္ာ်း။ 

______________________________________ 

အစခန္ဤာစငြရင္ာ်းက္ ို တင္ာ ပ္သမူ ွ်ာ မအြူာ ဖြြနည္ာ်း။  

 က္ ိုယ္္ိုာ င ္  ဇန်ီး၊ခင္ငပန္ာ်း အ ခွ်ာ်း- 

______________________ 

သင္ာ  အ န္မ္င္ အြ ို်းရဤအထွ်ာက္ေ ပ္န  ရရ  ဤာသွ်ာသ ူရ  ပ္ါသလွ်ာ်း။  

 ဤာဤစငၾက္်း  အြွ်ာ်းဤအသွ်ာက္္   အ ခွ်ာ်း - 

______________________ 

ေပ ိုြေ္ ား   စွ္ - ေ မ္ေ ထထြေစု ေခ ကအလက  ထား (ေ မ္ေ ထထြေစု ထတဲတြေ္ ေ နထို  ြေ္ေ သထသေူထားလ  ို ားက ို ေ ရားခ ပါ) 

အ မ္ဤာထွ်ာက္စိုၽတင္ ဤာနထိုာ ငြူ နွ်ာမည္  
ဤာစမ်းသက္ၠရွ်ာ

ဇ္ 

လူနွ်ာြႏာ င္ာ   

ပ္တြက္မႈ  

ဤလူသည္ သင္ာ  ဗဟ ိုအြ ို်းရ 

အစခန္ဤာတွ်ာာ္ြည္ာ်းၾက္ပ္ရန္ 

တင္ာ ပ္သည္ာ   

ဤာစငြွ်ာရင္ာ်းထြဲၽတင္ 

ပ္ါဝငပါသလွ်ာ်း။  

အ မ္ဤာထွ်ာက္စိုၽတင္ ဤာနထိုာ ငြူ နွ်ာမည္  
ဤာစမ်းသက္ၠရွ်ာ

ဇ္ 

လူနွ်ာြႏာ င္ာ   

ပ္တြက္မႈ  

ဤလူသည္ သင္ာ  ဗဟ ိုအြ ို်းရ 

အစခန္ဤာတွ်ာာ္ြည္ာ်းၾက္ပ္ရန္ 

တင္ာ ပ္သည္ာ   

ဤာစငြွ်ာရင္ာ်းထြဲၽတင္ 

ပ္ါဝငပါသလွ်ာ်း။  

 1. 

    
 ပ္ါဝင္   မပ္ါဝင္  4. 

    
 ပ္ါဝင္   မပ္ါဝင္ 

 2. 

    
 ပ္ါဝင္   မပ္ါဝင္  5. 

    
 ပ္ါဝင္   မပ္ါဝင္ 
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 3. 

    
 ပ္ါဝင္   မပ္ါဝင္  6. 

    
 ပ္ါဝင္   မပ္ါဝင္ 

ဤာနွ်ာက္ထ ပ္္ မ သွ်ာ်းြိုဝငြ္္ဤာယ္က္စီတိုာ င္ာ်းအၽတက္္ အ ခွ်ာ်းဤာသွ်ာြွ်ာင္ရက္္ာ ဖင္ာ   တင္ာ ပ္ြႏာိုာ ငပါသည္။   

 
 
 

ေပ ိုြေ္ ားသ  ို ား - ေသ  ို ားစရ တ  ထား (မ သထားစိုဝြေအထားလ  ို ားေတတက္ တစလတထေသ  ို ားစရ တ္ ု  ေ ရားခ ပါ) ဤေပ ိုြေ္ ားသည္ NHSC သ ို႔မဟိုတ္ MSLRP ေ ဆားခန္ ားမ ထားေတတက္ 

မလ ိုေပပါ  

အ မလခ  က္ွ်ာ်းခ အ မေပ္ူဤာပ္်းာ ခင္ာ်း လက္္ ိုငဖိုန္ာ်း 

ပ္ ိုငဆိုာ ငမႈအစခန္ (ခိုြႏာ ြ္)  က္ွ်ာ်းအွ်ာမခနခ က္္ လ  ပ္စြ္ အြွ်ာ်းဤအသွ်ာက္မ ွ်ာ်း 

အ မငရွ်ာ်းခ/ ဤာာ မင ွ်ာ်းခ  ဆ(ီက္ွ်ာ်း) ဖိုန္ာ်း ဤာက္ ွ်ာင္ာ်းလခ 

အ မ္/င ွ်ာ်းရမ္ာ်းာ ခင္ာ်းအွ်ာမခနခ က္္ ဤက္လ်းဤာြွ်ာင္ာ  ဤာရ ွ်ာက္မႈ/ ဤက္လ်းဤအထွ်ာက္ေ ပ္န   ဤာရ/ ဤာရြႏႈတ္ဤာာ မွ်ာင္ာ်း/ အမ ႈက္ြ  မ္ာ်းာ ခင္ာ်း  အ ခွ်ာ်း -________________________ 

က္ န္ာ်းမွ်ာဤာရ်းအွ်ာမခနခ က္္/ က္ိုန္ ြရ တမ ွ်ာ်း  အသက္ေ ွ်ာမခနခ က္္ တီဗီလိုာ င္ာ်း/Dish လိုာ င္ာ်း/ အငွ္်ာနက္လ  ိုင္ာ်း  အ ခွ်ာ်း - ________________________ 

ေပ ိုြေ္ ားေ လား - ဝြေ္ေ  ြေ (မ သထစိုဝြေအထားလ  ို ား၏ ဝြေ္ေ  ြေက ို ေ ရားခ ပါ)  

ဝင္ဤာစငအရင္ာ်းအ မြ္ 
မအြည္ာ   မ သွ်ာ်းြိုဝင ္

ဤဝင္ဤာစငက္ ို ရရ  သနည္ာ်း။  

ယ္ခိုလက္ရရ  တြလတွ်ာ 

ြိုြိုဤာပ္ါငာ္်းဝငဤ္ာစငမွ်ာဏ  
ဝင္ဤာစငအရင္ာ်းအ မြ္ 

မအြည္ာ   မ သွ်ာ်းြိုဝင ္

ဤဝင္ဤာစငက္ ို ရရ  သနည္ာ်း။  

ယ္ခိုလက္ရရ  တြလတွ်ာ 

ြိုြိုဤာပ္ါငာ္်းဝငဤ္ာစငမွ်ာဏ  

လိုပ္ေွ်ာ်းခမ ွ်ာ်း  
  

လိုပ္ေွ်ာ်းခမ ွ်ာ်း    

က္ ိုယ္ပ ို ငလိုပ္ငန္ာ်း  
  

က္ ိုယ္ပ ို ငလိုပ္ငန္ာ်း    
ဤက္လ်းဤအထွ်ာက္ေ ပ္န / 

တရွ်ာ်းရနာိုာ်းက္ခ မ တ္ဤာသွ်ာ 

ဤက္လ်းဤအထွ်ာက္ေ ပ္န     

ဤက္လ်းဤအထွ်ာက္ေ ပ္န / 

တရွ်ာ်းရနာိုာ်းက္ခ မ တ္ဤာသွ်ာ 

ဤက္လ်းဤအထွ်ာက္ေ ပ္န     

လူမႈဖူလနာိုဤာရ်း    လူမႈဖူလနာိုဤာရ်း    
ရင္ာ်းာြႏာ ာာီ်းာ မဳပ္္ာြႏာ ာနမႈမ ွ်ာ်း/ 

အတ ို်း    ရင္ာ်းာြႏာ ာာီ်းာ မဳပ္္ာြႏာ ာနမႈမ ွ်ာ်း/ အတ ို်း    

ပ္ငစင/္ အြိုဤာပ္ၚအ မတမ ွ်ာ်း  
  

ပ္ငစင/္ အြိုဤာပ္ၚအ မတမ ွ်ာ်း    

ဤာဘွ်ာက္ဆ ို/ ဤာက္ွ်ာာ္မရ ငခ    ဤာဘွ်ာက္ဆ ို/ ဤာက္ွ်ာာ္မရ ငခ    

င ွ်ာ်းရမ္ာ်းခဝင္ဤာစင   င ွ်ာ်းရမ္ာ်းခဝင္ဤာစင   

မ  ဳ်းြႏစာယ္စိုဝင္ဤာစင   မ  ဳ်းြႏစာယ္စိုဝင္ဤာစင   

အလိုပ္လက္မြဲ  ဤအထွ်ာက္ေ ပ္န    အလိုပ္လက္မြဲ  ဤအထွ်ာက္ေ ပ္န    

အလိုပ္ြမွ်ာ်း နြ္ွ်ာဤာၾက္်း    အလိုပ္ြမွ်ာ်း နြ္ွ်ာဤာၾက္်း    

အ ခွ်ာ်း - ___________________   အ ခွ်ာ်း - ___________________   
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ေပ ိုြေ္ ားြေါား - ေ မ္ေ ထထကစု ပ ိုြေဆ ု  ြေ ႈမ ထား (ေ မ္ေ ထထြေစု ဝြေအထားလ  ို ား၏ ပ ိုြေဆ ုြေ ႈမ ထားက ို ေ ရားခ ပါ) ဤေပို  ြေ္ ားသည္ NHSC သ ို႔မဟိုတ ္MSLRP ေ ဆားခန္ ားမ ထားေတတက္ 

မလ ိုေပပါ။ 

ပ ိုြေဆ ုြေ ႈေရြေ္ ားေ မစ္  
မည္သည္ ံ့ ေ မ္ေ ထထြေစု ဝြေ ္

ဤေရထက ို ပ ိုြေဆ ု ြေသနည္ ား။  
ယခိုလက္ ရ  ပ ိုြေဆ ုြေ ႈ တန  ု ား  ပ ိုြေဆ ုြေ ႈေရြေ္ ားေ မစ္  

မည္သည္ ံ့ ေ မ္ေ ထထြေစု ဝြေ ္

ဤေရထက ို ပ ိုြေဆ ု ြေသနည္ ား။  
ယခိုလက္ ရ  ပ ိုြေဆ ုြေ ႈ တန  ု ား  

စထရြေ္ ားရွြေအပ္ေ  ြေ  
  

ပ ိုြေဆ ု  ြေ ႈ (ေ မ္) တန ု    ား  
  

စထရြေ္ ားရွြေအပ္ေ  ြေ ၂ 
  

ပ ိုြေဆ ု  ြေ ႈ ၂ တန  ု ား  
  

စိုေ  ြေစထရြေ္ ား  
  

(ေဓ ကေသ  ို ား  ပ်ိဳေ သထ) ယထဥ္၏ 

တန  ု ား  
  

စထရြေ္ ားရွြေအပ္ေ  ြေ ၂ 
  

ယထဥ္ ၂ တန  ု ား  
  

CD's/ Money Market   
ဆ ိုြေယ္္/ATV/ေ လွ/ေ နထကကတ ယဲထဥ္ 

  

401k/403B/IRA/ 

ေ ြေ မ္ ားစထားယ ူ ခြေ္ ား 
  

ေသကအ ထမခ ခ က္ (ေထမခ ခ က္ 

ေသဘထတညူမီႈ ဖ ကသ  မ္ ားေ သထ 

ေခ  န္နတြေ္ ရရွ ေ သထ တန  ု ား)  
  

ေစတထံ့ေ စ ားတကက္/ စိုေ  ြေမ ထား/ 

   စွစ ဥ္ ုတ္ေ ပားေ  ြေ  
  

ေ ခထား - _____________________ 
  

HSA/ FSA   
ေ ခထား -_____________________ 

  
ေုအာက္ကတ င္ လကမရတ ိုားု ခင္ုားအာားု ဖင္ု  ၊ ကၽ ြႏု ု ္ပသည္ ေုလ  ာကလ ႊုာထၽဲတင္ ေုဖၚျ ပထာားေုသာ အခ ကအ လကမ ာားြႏု င္ု   ပ ားၽတငတင္ု ပထာားေုသာ စ္ာရြက ဲၽတငရရေိုသာ အခ ကအ လကမ ာား မ န္ကန္ေုၾကာင္ုား သေကသခံပါသည္။  

 

တာဝန္ခလံကမရတ္ ________________________________________________________________   ရကကစ ဲ____________________________________________ 

 

ဇန ား၊မယ္ာား လကမရတ္ _______________________________________________________________  ရကကစဲ ____________________________________________ 

 

 

  ပနလည္ေ ပားပ ို႔ရန္ လ ပစထ - Spectrum Health  

Attn: Financial Counseling        
100 Michigan 
Grand Rapids, MI 49503 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ပူားတတတဲြေ္  ပရန ္မ တ ၱဴမ ထား -  

_____ ဤာနွ်ာက္ဆ နာိုာ်းအၾက္ မ္ အစခန္ဤာတွ်ာာ္ြည္ာ်းၾက္ပ္ရန္ 

တင္ာ ပ္သည္ာ   ဤာစငြွ်ာရင္ာ်း 

_____ သနာိုာ်းလြွ်ာ ဘဏ္ဤာစငြရွ်ာရင္ာ်းရ င္ာ်းတမ္ာ်းအ ပ္ည္ာ  အြနာို  

_____ သနာိုာ်းလြွ်ာ ဝင္ဤာစငဤအထွ်ာက္ေထွ်ာ်း (ဝင္ဤာစငာ ဖတပ ိုင္ာ်း၊ 

အ ခွ်ာ်း) 

 
 
 
 
 
 
 

_____ ယ္ခိုလက္ရရ  

ရင္ာ်းာြႏာ ာာီ်းာ မဳပ္္ာြႏာ ာနမႈအွ်ာ်းလနာိုာ်းအၽတက္ရရင္ာ်းတမ္ာ်းမ ွ်ာ်း  

_____ သက္ဆ  ိုငမႈရ  ပ္ါက္၊ က္ န္ာ်းမွ်ာဤာရ်း ဆနာိုာ်းာ ဖတခ က္္/ 

ာ ငင္ာ်းပ္ယ္မႈမ ွ်ာ်း  

_____ ဝင္ဤာစငမရ  ပ္ါက္၊ ဤအထွ်ာက္ေ ပ္န ဤာပ္်းဤာသွ်ာ 

အဖဖြဲ႔အြည္ာ်းထနမ  ြွ်ာတြ္ဤာြွ်ာင္  


