
ชื่่�อผู้้�สมััคร (ชื่่�อแรก ชื่่�อกลาง นามัสกุล) สถานที่่�ให้�บริการ

คำำ�แนะนำ�: กรอกใบสมััครพร�อมัแนบสำาเนา: 
 •   การค่นภาษี่และตารางสนับสนุน (ย้�อนห้ลัง 2 ปีี)   •   ต�นขั้ั�วจ่่าย้* (ย้�อนห้ลัง 3 เดื่อน) 
 •   สวัสดืิการปีระกันสังคมั* (ห้ากมั่)   •   ใบแจ่�งย้อดืเงินฝากจ่ากธนาคาร* (ย้�อนห้ลัง 3 เดื่อนสำาห้รับทีุ่กบัญชื่่) 
 •   ในห้น�าแย้กอธิบาย้ ให้�ความัต�องการขั้อรับความัชื่่วย้เห้ล่อที่างการเงินขั้องคุณ*   •   W-2 ห้ร่อใบแจ่�งการว่างงาน* 

ฉัันไดื�สมััครห้ร่อจ่ะสมััครขั้อรับความัชื่่วย้เห้ล่อที่างการแพที่ย้์ขั้องรัฐบาลกลางห้ร่อรัฐ ห้ร่อไดื�ตรวจ่สอบสิที่ธิ�ในแผู้นการแลกเปีล่�ย้นดื�านการดื้แลสุขั้ภาพขั้องฉัันแล�ว*

    ใชื่่        ไมั่ใชื่่      เห้ตุผู้ล ___________________________________________________________________
ฉัันมั่คดื่ความั การยุ้ติคดื่ การบาดืเจ่็บส่วนบุคคล ห้ร่อการเร่ย้กร�องความัรับผู้ิดืที่่�ค�างอย้้่

    ใชื่่        ไมั่ใชื่่      เห้ตุผู้ล ___________________________________________________________________
ฉัันมั่ความัพร�อมัใชื่�ปีระโย้ชื่น์ในการปีระกันผู้่านนาย้จ่�างห้ร่อนาย้จ่�างขั้องค้่สมัรสฉััน

    ใชื่่        ไมั่ใชื่่      เห้ตุผู้ล ___________________________________________________________________
ราย้ไดื�ปีระจ่ำาปีีขั้องครัวเร่อน (ตามัราย้งานการย้่�นภาษี่เงินไดื�) ขั้นาดืครัวเร่อน (ผู้้�ปี่วย้ ค้่สมัรส และผู้้�อย้้่ในอุปีการะตามัที่่�ราย้งานในการย้่�นภาษี่เงินไดื�) 

ผู้้�ป่่วยหรืือฝ่่�ยที่่�รัืบผู้ดิชอบ

ชื่่�อ (ชื่่�อแรก ชื่่�อกลาง นามัสกุล) วันเดื่อนปีีเกิดื (ดืดื-วว-ปีปีปีปี) 

ที่่�อย้้่ เมั่อง รัฐ รห้ัสไปีรษีณ่ย้์

โที่รศััพที่์ สถานภาพการสมัรส*

สถานะการจ่�างงาน

    เต็มัเวลา        นอกเวลา        อาชื่่พอิสระ        ว่างงาน        นักศัึกษีา

ชื่่�อนาย้จ่�าง

ระย้ะเวลาการจ่�างงาน วัน/ระย้ะเวลาที่่�ว่างงาน (ดืดื-วว-ปีปีปีปี) คุณอ�างสิที่ธิ�ในการขั้อค่นภาษี่อ่�นห้ร่อไมั่?

    ใชื่่        ไมั่ใชื่่

 (ห้าก "ใชื่่" ให้�ย้่�นแบบแสดืงราย้การภาษี่)

ค่้ำส�มีภ่รืรืย�หรืือค่้ำสมีรืส (ใช� เพื่ื�อรืะบุบัญช่ผู้้�ป่่วยที่ั�งหมีดที่่�มีสิ่ที่ธิิ์�ได�รัืบคำว�มีช่วยเหลือืที่�งก�รืเงนิ)

ชื่่�อ (ชื่่�อแรก ชื่่�อกลาง นามัสกุล) วันเดื่อนปีีเกิดื (ดืดื-วว-ปีปีปีปี) 

สถานะการจ่�างงาน

    เต็มัเวลา        นอกเวลา        อาชื่่พอิสระ        ว่างงาน        นักศัึกษีา

ชื่่�อนาย้จ่�าง

ระย้ะเวลาการจ่�างงาน วัน/ระย้ะเวลาที่่�ว่างงาน (ดืดื-วว-ปีปีปีปี) 

 *ไมั่สามัารถใชื่�ไมั่ไดื�กับสถานที่่�ตั�งขั้อง NHSC รวมัถึง Barron, Cameron, Rice Lake, Mondovi, Osseo, Menomonie, WI ห้ร่อ Albert Lea MN Behavioral Health (รวมัถึง Fountain Centers)

ผู้้�อย่้ในอุป่ก�รืะ (ห�กมีผู้่้�อย่้ในอุป่ก�รืะมี�กกว่� 4 คำน ให�ใช�หน��แยกต่่�งห�ก)

ชื�อเต่ม็ี คำว�มีสัมีพื่นัธ์ิ์ วนัเดอืนป่่เกดิ (ดืดื-วว-ปีปีปีปี) 

 1.

 2.

 3.

 4.
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ใบสมัคัรขอรับความัช่่วยเหลือืทางการเงนิ

Form content not retained in medical record.  
For local storage only. 

(complete fields or place patient label here)

Patient Name (First, Middle, Last)

Birth Date (mm-dd-yyyy) Room Number (if applicable)

Mayo Clinic Number
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รื�ยได�อื�น ๆ

คำำ�อธิิ์บ�ย จำำ�นวนรื�ยได�ต่่อเดอืน

หน่�ที่�งก�รืแพื่ที่ย์

ป่รืะเภที่ ถึงึผู้้�ที่่�เก่�ยวข้�อง ยอดคำ��งชำ�รืะ ก�รืชำ�รืะเงนิรื�ยเดอืน

แพที่ย้์

โรงพย้าบาลแพที่ย้์

อ่�น ๆ

ลื�ยเซ็็นรัืบรือง

ฉัันขั้อรับรองว่าขั้�อมั้ลที่ั�งห้มัดืที่่�ระบุเปี็นความัจ่ริงและถ้กต�องตามัความัร้�ที่่�ดื่ที่่�สุดืขั้องฉััน ฉัันเขั้�าใจ่ว่าขั้�อมั้ลน่�ใชื่�เพ่�อย้่นย้ันความัสามัารถขั้องฉัันในการชื่ำาระค่าบริการที่่�จ่ัดืที่ำาโดืย้ 

Mayo Clinic ห้ร่อห้น่วย้งานในเคร่อ และฉัันอนุญาตให้� Mayo Clinic และคลินิก โรงพย้าบาล และห้น่วย้งานในเคร่อที่ั�งห้มัดืแบ่งปีันขั้�อมั้ลตามัความัจ่ำาเปี็นเพ่�อพิจ่ารณาคำาขั้อรับ

ความัชื่่วย้เห้ล่อที่างการเงินขั้องฉััน ฉัันให้�สิที่ธิ�แก่ Mayo Clinic บริษีัที่ในเคร่อและตัวแที่นห้ร่อตัวแที่นขั้อง Mayo Clinic ที่ั�งห้มัดืเพ่�อตรวจ่สอบขั้�อมั้ลที่่�อย้้่ในเอกสารฉับับน่�

ผู้้�ปี่วย้ห้ร่อลาย้เซ็็นผู้้�รับผู้ิดืชื่อบ วันที่่�ปีัจ่จุ่บัน (ดืดื-วว-ปีปีปีปี) 

ฝ่าย้ที่่�รับผู้ิดืชื่อบชื่่�อ พิมัพ์ (ชื่่�อแรก ชื่่�อกลาง นามัสกุล) 

ลาย้เซ็็นค้่สามั่ภรรย้าห้ร่อค้่สมัรส วันที่่�ปีัจ่จุ่บัน (ดืดื-วว-ปีปีปีปี) 

ค้่สามั่ภรรย้าห้ร่อค้่สมัรสชื่่�อ พิมัพ ์(ชื่่�อแรก ชื่่�อกลาง นามัสกุล) 

ใบสมัคัรขอรับความัช่่วยเหลือืทางการเงนิ (ต่่อ) 
(complete fields or place patient label here)

Patient Name (First, Middle, Last)

Birth Date (mm-dd-yyyy)

Mayo Clinic Number
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