
ឈ្មោះ�ះ �អ្ននកដាក់ពាកយ (នាមខួ្លួ �ន, នាមកណ្តាា ល, នាមត្រ�កូល) ទីីតាំំងឈ្មោះ�វាកមះ

សេ�ចកី្តី�ណែ�នាំ៖ំ បំំឈ្មោះ�ញពាកយ�ំំ និងភ្ជាា បំ់មកជាមួយច្បាាបំ់ច្បាមលង៖
 •   របាយការណ៍៍បំង់�នធ  និងរបាយការណ៍៍កាលវិភិ្ជាគហិិរញ្ញញ វិ�ុ� (2 ឆ្នាំន ំមំន)   
 •   របាយការណ៍៍ត្របាក់ខែខ្លួ* (3 ខែខ្លួច្បាំងឈ្មោះត្រកាយ) 
 •   អ្ន�ថត្របំឈ្មោះ�ជន៍�នា ិ�ំខ្លួ�ងគម* (ត្របំ�ិន ឈ្មោះបំើ មាន) 
 •   របាយការណ៍៍ ធនាគារ * (3 ខែខ្លួច្បាំងឈ្មោះត្រកាយ�ត្រមាបំ់គណ៍នីទាំងំអ្ន�់) 
 •   �ិ�ណ៍៌នាអំ្ន�ី�ត្រមូវិការរបំ�់អ្ននក�ត្រមាបំ់ជំនួយហិិរញ្ញញ វិ�ុ�ឈ្មោះ�ឈ្មោះលើទីំ�័រដាច្បា់ឈ្មោះដាយខែ�ក * 
 •   W-2 ឬឈ្មោះ�ច្បាកា ីខែ�លងការណ៍៍អ្ននកអ្ន�់ការងារឈ្មោះធើ ើ* 

ខំ្លួ� ំបានដាក់ពាកយឈ្មោះ�ន ើ�ំំ ឬនឹងដាក់ពាកយឈ្មោះ�ន ើ�ំំជំនួយខែ�នកឈ្មោះវិជាសាស្រ្ត�ា របំ�់�ហិ�័នធ  ឬរដ្ឋឋ ឬបានបំញ្ជាា ក់�ិទីធិទីទួីលបានខែ�នការផ្លាល �់បូំ �រ
ការខែ�ទាំ�ំំខ្លួភ្ជា�របំ�់ខំ្លួ� ំ។*
    យល់ត្រ�ម        មិនយល់ត្រ�ម      មូលឈ្មោះហិ� ំ________________________________________________________________

ខំ្លួ� ំមានការបំា ឹង�វាា  ការឈ្មោះដា�ត្រសាយ ការរងរបួំ�ផ្លាា ល់ខួ្លួ �ន ឬការទាំមទាំរការទីទួីលខ្លួំ�ត្រ�វូិខែដ្ឋលមិនទាំន់�ឈ្មោះត្រមច្បា។
    យល់ត្រ�ម        មិនយល់ត្រ�ម      មូលឈ្មោះហិ� ំ________________________________________________________________

ខំ្លួ� ំ មាន ការ ធានា រ៉ាា បំ់រង តាំម រយៈ និឈ្មោះ�ជក របំ�់ ខំ្លួ� ំ ឬ និឈ្មោះ�ជក របំ�់បំា ី /ត្របំ�នធ  របំ�់ ខំ្លួ� ំ។
    យល់ត្រ�ម        មិនយល់ត្រ�ម      មូលឈ្មោះហិ� ំ________________________________________________________________

ត្របាក់ច្បាំណូ៍លត្របំចាំំឆ្នាំន ំរបំ�់ត្រគួសារ (ដូ្ឋច្បាខែដ្ឋលបានរ៉ាយការណ៍៍ ឈ្មោះលើ
ឯកសារ បំង់�នធ  ត្របាក់ច្បាំណូ៍ល) 

ច្បាំនួន�មាជិកត្រគួសារ (អ្ននកជំងឺ បំា ី/ត្របំ�នធ  និងអ្ននកឈ្មោះ�កុ�ងបំនុ�ក 
ដូ្ឋច្បាខែដ្ឋលបានរ៉ាយការណ៍៍ឈ្មោះលើឯកសារ បំង់�នធ  ត្របាក់ច្បាំណូ៍ល) 

អ្ននក្តីជំំងឺឺ ឬភាគី�ទទួលខុុ�ត្រូ�វូ

ឈ្មោះ�ះ � (នាមខួ្លួ �ន, នាមកណ្តាា ល, នាមត្រ�កូល) ថ្ងៃ�ៃខែខ្លួ ឆ្នាំន ំ កំឈ្មោះណ៍ើ� (ខែខ្លួ-ថ្ងៃ�ៃ-ឆ្នាំន ំ) 

អា�យដាឋ ន ទីីត្រកងុ រដ្ឋឋ ឈ្មោះលខ្លួកូដ្ឋហិីុ ីបំ

ទូីរ��ា សាថ នភ្ជា�អាពាហិ៍�ិពាហិ៍*

សាថ នភ្ជា�ការងារ
    ឈ្មោះ�ញឈ្មោះមាោ ង          ឈ្មោះត្រ�ឈ្មោះមាោ ង        មានការងារខួ្លួ �នឯង     
   គាះ នការងារ        �ិ�ី

ឈ្មោះ�ះ � និឈ្មោះ�ជក

រយៈឈ្មោះ�លបំំឈ្មោះ�ញការងារ កាលបំរឈិ្មោះច្បាេទី/រយៈឈ្មោះ�លអ្ន�់ការងារឈ្មោះធើ ើ 
(ខែខ្លួ-ថ្ងៃ�ៃ-ឆ្នាំន ំ) 

ឈ្មោះ�ើអ្ននកត្រ�វូិបានទាំមទាំរឈ្មោះលើរបាយការណ៍៍បំង់�នធ
ឈ្មោះ�ីងឈ្មោះទីៀ�ឬ?
    បាទី/ចាំ�        ឈ្មោះទី
 (ត្របំ�ិនឈ្មោះបំើ “បាទី/ចាំ�” �ាល់របាយការណ៍៍
បំង់�នធ។)

បី្តី�/ត្រូប្តីពន្ធធ ឬដៃ�គូី (សេត្រូប្តីើសេ�ើម្បីី�ក្តីំ��់អ្ន�ី�ញ្ញាា �គី�ន្ធ�អ្ននក្តីជំំងឺឺទាំងំឺអ្ន�់ណែ�លមាន្ធ�ិទធ ិទទួលបាន្ធជំំនួ្ធយហិិរញ្ញា វ�ុ�)
ឈ្មោះ�ះ � (នាមខួ្លួ �ន, នាមកណ្តាា ល, នាមត្រ�កូល) ថ្ងៃ�ៃខែខ្លួ ឆ្នាំន ំ កំឈ្មោះណ៍ើ� (ខែខ្លួ-ថ្ងៃ�ៃ-ឆ្នាំន ំ) 

សាថ នភ្ជា�ការងារ
    ឈ្មោះ�ញឈ្មោះមាោ ង          ឈ្មោះត្រ�ឈ្មោះមាោ ង        មានការងារខួ្លួ �នឯង     
   គាះ នការងារ        �ិ�ី

ឈ្មោះ�ះ � និឈ្មោះ�ជក

រយៈឈ្មោះ�លបំំឈ្មោះ�ញការងារ កាលបំរឈិ្មោះច្បាេទី/រយៈឈ្មោះ�លអ្ន�់ការងារឈ្មោះធើ ើ (ខែខ្លួ-ថ្ងៃ�ៃ-ឆ្នាំន ំ) 

 *មិនមាន�ត្រមាបំ់ទីីតាំំង NHSC រមួមាន Barron, Cameron, Rice Lake, Mondovi, Osseo, Menomonie, WI, ឬ Albert Lea MN Behavioral Health 
(រមួទាំងំ Fountain Centers)។
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អ្ននក្តីសេ�កុ្តី�ងឺប្តីនុ្ធ�ក្តី (ត្រូប្តី�ិន្ធសេប្តីើមាន្ធអ្ននក្តីសេ�កុ្តី�ងឺប្តីនុ្ធ�ក្តីសេត្រូចើន្ធជាងឺ 4 សេត្រូប្តីើទំព័រដាច់សេដាយណែ�ក្តី)
សេ�ះ � សេពញ ទំនាំក្តី់ទំន្ធងឺ ដៃ�ៃណែខុ ឆ្នាំន  ំក្តីំសេ�ើ� (ខែខ្លួ-ថ្ងៃ�ៃ-ឆ្នាំន ំ) 

 1.

 2.

 3.

 4.

ត្រូបាក្តី់ ចំ�ូល សេ្សសេងឺ សេទៀ�
ការពិព�៌នាំ ចំនួ្ធន្ធត្រូបាក្តី់ចំ�ូលត្រូប្តីចាណំែខុ

ប្តីំ�ុលសេវជំជសាស្រ្ត�ី
ត្រូប្តីសេ�ទ សេ�អ្ននក្តីណា �ម្បី�ុលយណែ�លម្បីិន្ធបាន្ធប្តីងឺ់ ការ ចំណាយ ត្រូប្តីចាណំែខុ

ឈ្មោះវិជាបំណិ៍ិ�ឈ្មោះវិជាសាស្រ្ត�ា

មនា ីរឈ្មោះ�ទីយឈ្មោះវិជាសាស្រ្ត�ា

ឈ្មោះ�ីងឈ្មោះទីៀ�

ហិ�ថសេលខាប្តីញ្ញាជ ក្តី់

ខំ្លួ� ំ�ូមបំញ្ជាា ក់ថា �័�៌មានទាំងំអ្ន�់ខែដ្ឋលបានរ៉ាយការណ៍៍គឺ�ិ�ត្របាកដ្ឋ និងត្រ�ឹមត្រ�វូិតាំមច្បាំឈ្មោះណ៍�ដ្ឋឹងរបំ�់ខំ្លួ� ំ។ ខំ្លួ� ំយល់ថា �័�៌មានឈ្មោះន�
ត្រ�វូិបានឈ្មោះត្របំើឈ្មោះដ្ឋើមីីបំញ្ជាា ក់�ម�ថភ្ជា�របំ�់ខំ្លួ� ំកុ�ងការទូីទាំ�់�ត្រមាបំ់ឈ្មោះ�វាកមះខែដ្ឋល�ាល់ឈ្មោះដាយ Mayo Clinic ឬអ្នងគភ្ជា�បំំត្រ��ម័័នធ  ឈ្មោះហិើយ
ខំ្លួ� ំ�ូម�ាល់�ិទីធិអ្ននំញ្ជាញ �ឱ្យយ Mayo Clinic និងគល ីនិក មនា ីរឈ្មោះ�ទីយ និងអ្នងគភ្ជា�បំំត្រ��ម័័នធទាំងំអ្ន�់ឈ្មោះដ្ឋើមីីខែច្បាករំខែលក�័�៌មានតាំម
ភ្ជា�ចាំំបាច្បា់ ឈ្មោះដ្ឋើមីី�ិចាំរណ្តាឈ្មោះលើ�ំឈ្មោះណ៍ើជំនួយហិិរញ្ញញ វិ�ុ�របំ�់ខំ្លួ� ំ។ ខំ្លួ� ំ�ូម�ាល់�ិទីធិអ្ននំញ្ជាញ �ឱ្យយ Mayo Clinic បំំត្រ��ម័នធ  និងអ្ននក�ំណ្តាង 
Mayo Clinic ទាំងំអ្ន�់ ឬភ្ជាន ក់ងារឈ្មោះដ្ឋើមីីឈ្មោះធើ ើការឈ្មោះ�ំើបំអ្នឈ្មោះងេ��័�៌មានខែដ្ឋលមានឈ្មោះ�ទីីឈ្មោះន�។

អ្ននកជំងឺ ឬ ហិ�ថឈ្មោះលខាភ្ជាគីទីទួីលខ្លួំ�ត្រ�វូិ កាលបំរឈិ្មោះច្បាេទីថ្ងៃ�ៃឈ្មោះន� (ខែខ្លួ-ថ្ងៃ�ៃ-ឆ្នាំន ំ) 

ភ្ជាគីទីទួីលខ្លួំ�ត្រ�វូិ បានត្រ�ីន ឈ្មោះ�ះ � (នាមខួ្លួ �ន, នាមកណ្តាា ល, នាមត្រ�កូល) 

ហិ�ថឈ្មោះលខាបំា ី/ត្របំ�នធ  ឬថ្ងៃដ្ឋគូ កាលបំរឈិ្មោះច្បាេទីថ្ងៃ�ៃឈ្មោះន� (ខែខ្លួ-ថ្ងៃ�ៃ-ឆ្នាំន ំ) 

ឈ្មោះ�ះ �ជាអ្នកីរ ធំរបំ�់ បំា ី/ត្របំ�នធ  ឬ ថ្ងៃដ្ឋគូ (នាមខួ្លួ �ន, នាមកណ្តាា ល, នាមត្រ�កូល) 

ការដាក់់ពាក់យស្នើ�ើ ��ំ�ជំ�នួួយហិិរញ្ញញ វតុ្ថុ� (បន្តត ) (complete fields or place patient label here)

Patient Name (First, Middle, Last)

Birth Date (mm-dd-yyyy)

Mayo Clinic Number
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