Tulong Pinansiyal
Mga Tagubilin para sa Form ng Aplikasyon
Ito ay isang aplikasyon para sa tulong pinansiyal (tinatawag din bilang kawang-gawang
pangangalaga) sa PeaceHealth.
Nagbibigay ang PeaceHealth ng tulong pinansiyal alinsunod sa mga hinihingi ng pamahalaang
pederal at ng estado sa mga tao at pamilyang nakatutugon sa mga partikular na hinihingi
kaugnay sa kita. Maaaring kwalipikado ka para sa libreng pangangalaga o pinababa-angpresyo na pangangalaga batay sa sukat at kita ng inyong pamilya, kahit pa mayroon kang
insurance sa kalusugan. Upang tingnan ang Patakaran ng PeaceHealth sa Tulong Pinansiyal at
karagdagang impormasyon, mangyaring bisitahin ang peacehealth.org.
Ano ang sakop ng tulong pinansiyal?
Sakop ng tulong pinansiyal ng ospital ang mga
naaangkop na serbisyo sa ospital na ipinagkakaloob ng
PeaceHealth depende sa iyong pagiging karapat-dapat.
Maaaring hindi sakop ng tulong pinansiyal ang lahat
ng halaga ng pangangalaga ng kalusugan, kabilang
ang mga serbisyong ipinagkakaloob ng mga ibang
organisasyon.
Kung mayroon kang mga tanong o kailangan mo ng
tulong sa pagsagot sa aplikasyong ito: Mangyaring
makipag-ugnayan sa Customer Service sa
877- 202-3597. Maaari kang makakuha ng tulong para
sa anumang dahilan, kabilang ang kapansanan at
tulong sa lengguwahe.
Upang maproseso ang iyong aplikasyon, kailangan mong:
Magbigay sa amin ng impormasyon tungkol sa inyong
pamilya. Isulat ang bilang ng miyembro ng pamilya sa

inyong sambahayan (kabilang sa pamilya ang mga taong
nauugnay sa iyo sa pamamagitan ng dugo, pag-aasawa,
pag-aampon na magkakasamang nakatira sa iisang bahay.

Magbigay sa amin ng impormasyon tungkol sa
kabuuang buwanang kita ng inyong pamilya (kita
bago kaltasin ang mga buwis at deduction)

Magbigay ng dokumentasyon ng kita ng pamilya at
ideklara ang mga ari-arian
Ilakip ang karagdagang impormasyon kung kinakailangan

Lagdaan at lagyan ng petsa ang form

Paalala: Hindi mo kailangang magbigay ng numero
sa Social Security upang mag-apply para sa tulong
pinansiyal. Kung ibibigay mo sa amin ang iyong numero
sa Social Security makakatulong ito para mapabilis ang
pagpoproseso sa iyong aplikasyon. Ang mga numero
sa Social Security ay ginagamit upang patunayan ang
impormasyong ibinibigay mo sa amin. Kung wala kang
numero sa Social Security, mangyaring markahan ng
“not applicable” (hindi naaangkop) o “NA.”
I-koreo o i-fax ang nakumpletong aplikasyon kasama
ang lahat ng dokumentasyon sa: PeaceHealth Patient
Financial Services, 1115 SE 164th Ave. Dept 334 (FAP)
Vancouver, WA 98683. Fax: 360-729-3047. Tiyaking magtago
ng kopya para sa iyong sarili.
Upang personal na isumite ang iyong nakumpletong
aplikasyon: Mangyaring makipag-ugnayan sa Customer
Service para sa pinakamalapit na lokasyon ng drop-off sa
877- 202-3597.
Aabisuhan ka namin tungkol sa pinal na pagpapasya
sa pagiging karapat-dapat at mga karapatan sa apela,
kung naaangkop, sa loob ng 14 na araw ng kalendaryo
pagkatanggap sa kumpletong aplikasyon para sa tulong
pinansiyal, kabilang ang dokumentasyon ng kita.
Sa pamamagitan ng pagsusumite ng aplikasyon para sa tulong
pinansiyal, ibinibigay mo sa amin ang iyong pahintulot na
gumawa kami ng mga kinakailangang pagtatanong upang
patunayan ang mga pinansiyal na obligasyon at impormasyon.

Gusto naming makatulong. Mangyaring
isumite ang iyong aplikasyon nang maaga!
Maaari kang makatanggap ng mga bill
hanggang matanggap namin ang iyong
impormasyon.
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Mangyaring isulat nang kumpleto ang lahat ng impormasyon. Kung hindi naaangkop, isulat ang “NA.” Maglakip
ng mga karagdagang pahina kung kinakailangan.

I M P O R M A S YO N T U N G KO L SA SCR E E N I N G
Kailangan mo ba ng tagasalin ng wika? ❑ Oo ❑ Hindi Kung Oo, isulat ang gustong lengguwahe:
Nag-apply na ba ang pasyente para sa Medicaid? ❑ Oo ❑ Hindi Maaaring kailangang mag-apply bago maisaalang-alang para sa tulong
pinansiyal
Tumatanggap ba ang pasyente ng mga serbisyong tulong ng estado sa publiko tulad ng TANF, Basic Food, o WIC? ❑ Oo ❑ Hindi

Wala bang tirahan ang pasyente sa kasalukuyan? ❑ Oo ❑ Hindi
Ang pangangailangan ba ng pasyente para sa
pangangalagang medikal ay nauugnay sa aksidente sa sasakyan o pinsalang natamo sa trabaho? ❑ Oo ❑ Hindi
PA K I TA N DA A N
• Hindi namin magagarantiyahan na magiging kwalipikado ka para sa tulong pinansiyal, kahit mag-apply ka pa.
• Sa sandaling ipadala mo ang iyong aplikasyon, maaari naming siyasatin ang impormasyon at maaaring humingi kami ng karagdagang
impormasyon o katibayan ng kita.
• Sa loob ng 14 na araw ng kalendaryo matapos naming matanggap ang iyong kumpletong aplikasyon at dokumentasyon, aabisuhan ka
namin kung kwalipikado ka para sa tulong.

I M P O R M A S YO N T U N G KO L SA PA S Y E N TE AT A PLI K A N TE
Pangalan ng Pasyente

Gitnang Pangalan ng Pasyente

Apelyido ng Pasyente

❑ Lalaki ❑ Babae
❑ Iba Maaaring Tukuyin:

Petsa ng Kapanganakan		

Numero sa Social Security Opsyonal

Taong Responsable sa Pagbabayad ng Bill

Relasyon Sa Pasyente Petsa ng Kapanganakan Numero sa Social Security Opsyonal

Address na Pagpapadalhan ng Sulat			

(Mga) Pangunahing Numerong Tatawagan
(
)
(
)
Email Address:

Lungsod

Estado

Zip Code

Katayuan sa pagtatrabaho ng taong responsable sa pagbabayad ng bill
❑ May trabaho Date of hire:		
❑ May sariling hanapbuhay ❑ Estudyante

❑ Walang trabaho Gaano katagal nang walang trabaho:
❑ May-kapansanan ❑ Retirado
❑ Iba:

I M P O R M A S YO N T U N G KO L SA PA M I LYA
Ilista ang mga miyembro ng pamilya sa inyong sambahayan,
kasama ka. Ang “pamilya” ay kinabibilangan ng mga taong
magkakamag-anak sa dugo, pag-aasawa, o pag-aampon na
magkakasamang nakatira sa iisang bahay.
Pangalan

Petsa ng
Kapanganakan

BILANG NG
MIYEMBRO
NG PAMILYA

Relasyon sa pasyente

Gamitin ang Karagdagang
Impormasyon ng Pamilya na seksyon
sa pahina 4 kung kinakailangan

Kung 18 taong gulang o mas Kung 18 taong gulang o mas Nag-a-apply rin
matanda: Pangalan ng (mga) matanda: Kabuuang hindi pa
para sa tulong
employer o pinagmumulan nakakaltasang buwanang kita
pinansiyal?
(bago kaltasin ang mga buwis):
ng kita

Kailangang maisiwalat ang kita ng lahat ng miyembro ng pamilya na nasa hustong gulang. Ang mga pinagmumulan ng kita ay
kinabibilangan halimbawa ng: Mga sahod ■ Kawalan ng Trabaho ■ Sariling Hanap-buhay ■ Bayad-pinsala sa mga Manggagawa
■ Kapansanan ■ SSI ■ Sustento sa anak/asawa ■ Mga programa sa trabaho pag-aaral (mga estudyante) ■ Pension ■ R Mga
distribusyon ng account sa pagreretiro ■ Iba Mangyaring ipaliwanag:
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I M P O R M A S YO N T U N G KO L SA K I TA
TANDAAN: Kailangan mong isama ang katibayan ng kita sa iyong aplikasyon.
Kailangan mong ibigay ang impormasyon tungkol sa kita ng inyong pamilya. Kailangan ang pagpapatunay sa kita upang maipasya ang
tulong pinansiyal.
Kailangang isiwalat ng lahat ng miyembro ng pamilya na 18 taong gulang o mas matanda ang kanilang kita. Kung hindi ka
makapagbibigay ng dokumentasyon, kailangan mong magsumite ng nakasulat at nalagdaang pahayag na naglalarawan sa
iyong kita. Mangyaring magbigay ng katibayan para sa bawat tinukoy na pinagmumulan ng kita. Kabilang sa mga halimbawa
ng katibayan ng kita ang:
■

Isang “W-2” withholding statement; o kaya ay

■

Mga kasalukuyang pay stub (3 buwan); o kaya ay

■

Income tax return noong nakaraang taon, kabilang ang mga schedule kung naaangkop; o kaya ay

■

Nakasulat at nalagdaang mga pahayag mula sa mga employer o iba pang tao; o kaya ay

■

Pagkaka-apruba/hindi pagkaka-apruba ng pagiging karapat-dapat sa Medicaid at/o tulong pinansiyal na
pinopondohan ng estado; o kaya ay

■

Pagkaka-apruba/hindi pagkaka-apruba ng pagiging karapat-dapat sa kabayaran para sa kawalan ng trabaho.

Kung wala kang katibayan ng kita o walang kita, mangyaring maglakip ng karagdgang pahina na may pagpapaliwanag.
I M P O R M A S YO N T U N G KO L SA A R I - A R I A N
Maaaring gamitin ang impormasyong ito kung ang iyong kita ay mas mataas kaysa sa 200% ng mga Pederal na Alituntunin sa Kahirapan.
Kasalukuyang balanse ng checking account Nagtataglay ba ang inyong pamilya ng mga ganitong ibang ari-arian?

$

Pakilagyan ng tsek ang lahat ng naaangkop

Kasalukuyang balanse ng savings account

❑ Stocks
❑ Bonds
❑ 401K
❑ (Mga) Health Savings Account(s)
❑ Ari-arian (hindi kasama ang pangunahing tinitirhan) ❑ Sariling negosyo

$

❑ (Mga) Trust(s)

K A R AG DAG A N G I M P O R M A S YO N
Mangyaring gamitin ang karagdagang pahina kung may ibang impormasyon tungkol sa iyong kasalukuyang sitwasyong
pampinansiya na gusto mong malaman namin, tulad ng kahirapan sa pera, sobrang medikal na gastusin, pana-panahon o
pansamantalang kita, o personal na pagkalugi.
PAGSA N G - AYO N N G PA S Y E N TE
Nauunawaan ko na maaaring patunayan ng PeaceHealth ang impormasyon sa pamamagitan ng pagre-review ng
impormasyon tungkol sa kredito at pagkuha ng impormasyon mula sa mga ibang pagmumulan upang tumulong sa
pagpapasya ng pagiging karapat-dapat para sa tulong pinansiyal o mga plano ng pagbabayad.
Pinatutunayan ko na ang impormasyon sa itaas ay totoo at tama sa abot ng aking nalalaman. Nauunawaan ko na kung ang
impormasyong ibinibigay ko ay maipasyang hindi totoo, ang resulta ay ang hindi pagkaka-apruba ng tulong pinansiyal, at
magiging pananagutan ko at inaasahang babayaran ko ang mga ipinagkaloob na serbisyo.

Lagda ng Taong Nag-a-apply

Pahina 3 ng 4

Petsa

Form ng Aplikasyon sa Tulong Pinansiyal ng PeaceHealth - KOMPIDENSIYAL
I M P O R M A S YO N T U N G KO L SA PA M I LYA I PI N AG PA PAT U LOY ( K U N G K I N A K A I L A N G A N)
Ilista ang mga miyembro ng pamilya sa inyong sambahayan,
kasama ka. Ang “pamilya” ay kinabibilangan ng mga taong
magkakamag-anak sa dugo, pag-aasawa, o pag-aampon na
magkakasamang nakatira sa iisang bahay.
Pangalan

BILANG NG
MIYEMBRO
NG PAMILYA

Petsa ng
Relasyon sa pasyente
Kapanganakan

Kung 18 taong gulang o mas
matanda: Pangalan ng (mga)
employer o pinagmumulan
ng kita

Gamitin ang Karagdagang
Impormasyon ng Pamilya na seksyon
sa pahina 4 kung kinakailangan
Kung 18 taong gulang o mas Nag-a-apply rin
matanda: Kabuuang hindi pa
para sa tulong
nakakaltasang buwanang kita
pinansiyal?
(bago kaltasin ang mga buwis)

Kailangang maisiwalat ang kita ng lahat ng miyembro ng pamilya na nasa hustong gulang. Ang mga pinagmumulan ng kita ay
kinabibilangan halimbawa ng:
Mga sahod ■ Kawalan ng Trabaho ■ Sariling Hanap-buhay ■ Bayad-pinsala sa mga Manggagawa ■ Kapansanan ■ SSI ■
Sustento sa anak/asawa ■ Mga programa sa trabaho pag-aaral (mga estudyante) ■ Pension ■ R Mga distribusyon ng account sa
pagreretiro ■ Iba Mangyaring ipaliwanag:

K A R AG DAG A N G I M P O R M A S YO N
Mangyaring gamitin ang seksyong ito kung may ibang impormasyon tungkol sa iyong kasalukuyang sitwasyong
pampinansiya na gusto mong malaman namin, tulad ng kahirapan sa pera, sobrang medikal na gastusin, pana-panahon o
pansamantalang kita, o personal na pagkalugi.
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