
 

 
 Summa Rehab ေဆး�ုံ ေငေွရးေ�ကးေရး အေထာကအ်ကအူတကွ ်ေလ�ာကထ်ားြခငး် 

 Summa Rehab ေဆး�ုံ ကသုိလုြ်ဖစ ်အစအီစဉ် 
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29 N. Adams Street Akron, OH 44304-1641 

ဖုန်း (330) 572-7300 ဖကစ်-်  (330) 572-7310 

 

အချကအ်လကမ်ျားအားလံးုကိ ုပုံ�ှပ်ိပါ  
    

လူနာအမည ်(မျိုး�ယွ်အမည၊် ပထမအမည၊် အလယ်အမည)် လူမ�ဖူလံုေရးနပံါတ်- ေမးွသက� ရာဇ် 

လမ်းလိပ်စာ �မို� ြပညန်ယ် စာပိုက့ုဒ ် ေနအ့ချိနအ်တွငး် ေခါ်ဆိ�ုိငုသ်ည့ ်ဖုနး်နပံါတ် 

 လူလွတ ်   အမ်ိေထာင�်ှိ 

 မဆုိုးဖိ/ုမဆုိုးမ    *အမ်ိေထာငဖ်က်�ငှ့ ်ကငး်ကွာ 

ဝနေ်ဆာငမ်�ရယူချိန၌် အလုပ်အကိုငအ်ေြခအေန 

 အလုပ်အကိုင�်ှိ    အ�ငမ်ိးစား    အလုပ်လက်မဲ ့

1. သငသ်ည ်သင့ေ်ဆး�ုံဝနေ်ဆာငမ်�ကို ရယူချိနတ်ွင ်အိုဟိုငး်ယိုးြပညန်ယ်တွင ်

ေနထိငုသ်ူြဖစပ်ါသလား။  

 

 ဟုတ ်  မဟုတ ်

ဝနေ်ဆာငမ်�ရယူသည့ ်ရက်စွ ဲ ေဆး�ုံအေကာင့န်ပံါတ်- 2. သငသ်ည ်သင့ေ်ဆး�ုံဝနေ်ဆာငမ်�ကို ရယူချိနတ်ွင ်အသက်ဝငဆ် ဲMedicare 

အစအီစဉ်ကို ရ�ှိထားသူြဖစပ်ါသလား။ 

ထိသုို ့ြဖစပ်ါက Medicare ေငေွတာငး်ခံလ�ာနပံါတ်ကို ေဖာ်ြပပါ 

________________________________ 

 

 ဟုတ ်  မဟုတ ်

ေလ�ာက်ထားမ�တွင ်အတွငး်လူနာအြဖစ ်တက်ေရာက်ကုသမ� �ငှ့/်သိုမ့ဟုတ် သံုးလ (ဝနေ်ဆာငမ်�ရယူသည့လ်�ငှ့ ်ေနာက်ထပ်�စှလ်) 

အကျံုးဝငသ်ည ်

3. သငသ်ည ်သင့ေ်ဆး�ုံဝနေ်ဆာငမ်�ကို ရယူချိနတ်ွင ်အသက်ဝငဆ် ဲ

မသနစ်မ်ွးသူဆိုငရ်ာ အေထာက်အကူအစအီစဉ်ကို ရ�ှိထားသူြဖစပ်ါသလား။ 

 ဟုတ ်  မဟုတ ်

အမ်ိေထာငဖ်က်၏ အမည ်(မျိုး�ယွ်အမည၊် 

ပထမအမည၊် အလယအ်မည)် 

ဝနေ်ဆာငမ်�ရယူချိန၌် အလုပ်အကိုငအ်ေြခအေန 

 အလုပ်အကိုင�်ှိ   အ�ငမ်ိးစား   အလုပ်လက်မဲ ့

လူမ�ဖူလံုေရးနပံါတ်- ေမးွသက� ရာဇ် 

 

"မိသားစု"တွင ်လူနာ၊ လူနာ၏ အမ်ိေထာငဖ်က် *(၎ငး်တိုသ့ည ်အမ်ိတွငအ်တူေနသည်ြဖစေ်စ မေနသည်ြဖစေ်စ)�ငှ့ ်လူနာ၏ ကေလးများအားလံုး၊ အမ်ိတွငအ်တူေနေသာ အသက် 18 �စှေ်အာက ်အရငး် သိုမ့ဟတု ်

ေမွးစားထားသည့ ်ကေလးများ ပါဝငသ်ည်။  လူနာသည ်အသက် 18 �စှေ်အာက်ြဖစပ်ါက၊ "မိသားစု" တွင ်လူနာ၊ လူနာ၏ အရငး် သိုမ့ဟုတ် ေမွးစားထားသည့်မိဘ(များ) *(၎ငး်တိုသ့ည် အမ်ိတွငအ်တူေနသည်ြဖစေ်စ 

မေနသည်ြဖစေ်စ)�ငှ့ ်မိဘများ�ငှ် ့အမ်ိတွငအ်တေူနေသာ အသက် 18 �စှေ်အာက်ကေလးများပါဝငေ်စရမည်။ 
 

မိသားစုဝင၏် အမည် ေမွးသက� ရာဇ် လနူာ�ငှ့ ်ေတာ်စပ်ပုံ 
ဝန်ေဆာငမ်�ရယသူည့်လမတိငုမီ် သံးုလအတငွး် 

ရ�ိှသည့် စုစုေပါငး်ဝငေ်င ွ

ဝငေ်ငရွငး်ြမစ ်သိုမ့ဟတု ်အလပ်ု�ှင၏် 

အမည ်

(လူနာ)  ကိုယ်တိုင ်   

(အမ်ိေထာငဖ်က်)     

     

     

     

မိသားစုအတငွး် စုစုေပါငး်လဦူးေရ  မိသားစု၏ စုစုေပါငး် ဝငေ်င ွ   

 

$0 ဝငေ်ငဆွိငုရ်ာ ထတုြ်ပန်ေဖာ်ြပချက-် 
 

အေြခခအံစားအစာ/အိးုအမ်ိဆိငုရ်ာ လိအုပ်ချကမ်ျားသည ်ဝန်ေဆာငမ်�ရယသူည့ ်ရကစွ်မဲတိငုမီ် သံးုလအတငွး် မညသ်ိုက့ိကုည်ေီ�ကာငး် အတိခုျုပ်ေဖာ်ြပချကက်ိ ုေပးပုိပ့ါ 
 

*လစလ်ပ်ေနသည့ ်အမိ်ေထာငဖ်က ်သိုမ့ဟတု ်မဘိသည ်အမိ်ေထာငစ်ုသို ့ ြဖည့ဆ်ညး်ပံ့ပိးုြခငး်မ�ိှသည့အ်ခါမလှွ၍ဲ အမိ်တငွအ်တေူနထိငုြ်ခငး်မ�ိှသည့ ်အမိေ်ထာငဖ်က ်သိုမ့ဟတု ်မိဘ၏ 

ဝငေ်ငကွိ ုေဖာ်ြပရနလ်ိအုပ်သည။် "ြဖည့ဆ်ညး်ပံ့ပိုးြခငး်မ�ိှ" ဟ ုမှတတ်မ်းြပုရန ်INCOME အကကွက်ိ ုအသံးုြပုပါ။ 
 

** ဝငေ်ငဆွိငုရ်ာ စစိစအ်တညြ်ပုြခငး်တငွ ်ကန ့သ်တခ်ျကမ်ဟတုေ်သာ်လညး် အခနွမ်ေဆာငမ် ီစစုုေပါငး် လပ်ုအားခများ၊ ပငစ်ငလ်ခ၊ SSI/SSD/အလပ်ုလကမ်ဲ့ ခစံားခငွ့မ်ျား၊ မယားစရိတ၊် 

ကေလးသငူယေ်ထာကပံ့်ေင ွ(ကေလးသည ်လနူာြဖစပ်ါက)၊ စစမ်�ထမ်းေဟာငး် ခစံားခငွ့မ်ျား၊ အ�ငမိ်းစားအေကာင့ ်(IRA)၊ 401(k)၊ 401 (b) မ ှေဝငမှ�များ၏ မိတ� ူများပါဝငသ်ည။် 
 

သငသ်ည ်လမူ�ဖူလံေုရး သိုမ့ဟတု ်မသနစ်ွမ်းမ�ဆိငုရ်ာ ခစံားခငွ့မ်ျားကိ ုရ�ိှထားပါက ဝငေ်ငဆွိငုရ်ာ စစိစအ်တညြ်ပုြခငး်စာလ�ာ သိုမ့ဟတု ်သင၏် ေနာကအ်ကျဆံးုေသာ 1099 ပံုစကံိ ု

တငသ်ငွး်�ိငုသ်ည။်  လမူ�ဖူလံေုရး စမီံအပ်ုချုပ်မ�ဌာနသို ့ 1-800-772-1213 နပံါတအ်ား ဖုနး်ေခါ်ဆိ၍ု စစိစအ်တညြ်ပုြခငး်စာလ�ာကိ ုရယ�ူိငုသ်ည။် 
 

ေအာကတ်ငွလ်ကမ်ှတေ်ရးထိးုထားသည့ ်က��်ပ်ုသည ်Summa Rehab ေဆး�ုံမှတဆင့ ်ေငေွရးေ�ကးေရးအေထာကအ်ကအူတကွ ်ထည့သ်ငွး်စဉ်းစားမ�ကိ ုရယရူန ်

အထကပ်ါအချကအ်လကမ်ျားကိ ုေပးပို ့�ပီးပါ�ပီ။  

က��်ပ်ုအေနြဖင့ ်ဤအချကအ်လကမ်ျားမှာ မနှက်နေ်�ကာငး်�ငှ့ ်တကိျမ��ိှပါေ�ကာငး်ကိ ုသ�ိှိလကခ်ေံ�ကာငး် ေဖာ်ြပအပ်ပါသည။် 

Summa Rehab ေဆး�ုံသည ်အိုဟိငုး်ယိးုြပညန်ယ ်အလပ်ု�ငှ့ ်မသိားစုေရးရာ ဝနေ်ဆာငမ်�များဌာန(ODJFS) ၏ စညး်မျဉ်းများ�ငှ့အ်ည ီဤအစအီစဉ်ကိ ုြပငဆ်ငမ်မွ်းမံြခငး် သိုမ့ဟတု ်

ပယဖ်ျကြ်ခငး်အား ြပုလပ်ုခငွ့က်ိ ုရယထူားေ�ကာငး် နားလညသ်ေဘာေပါကပ်ါသည။် 
 

X ______________________________________________________________      ____________ 
    (လနူာ သိုမ့ဟုတလ်နူာ၏ တရားဝငက်ိယုစ်ားလယှက်သာ မနှက်နေ်�ကာငး် လက်မတှ်ထိးုရမည ်     (ရက်စွ)ဲ 
 

 ______________________________________________________________     ____________ 
    (ေဆး�ုံကိုယ်စားလှယ်၏ လက်မတှ်/ဌာန၊ သိုမ့ဟုတ ်ေအဂျငစ်     (ရက်စွ)ဲ 


