
ເງ ື່ ອນໄຂກ ຳນົດສ ຳລັບໂຄງກຳນຊື່ ວຍເຫ  ອດ້ຳນກຳນເງິ ນ – ປະກັນໄພບ ື່ ພຽງພ  

ຖ້ຳສຳມຳດກ ຳນົດໄດ້, ເອກະສຳນຕ ື່ ໄປນ ້ ຕ້ອງມຳພ້ອມກັບໃບຄ ຳຮ້ອງຂ ກຳນຊື່ ວຍເຫ  ອດ້ຳນກຳນເງິ ນຂອງ Care New 

England. 

1 ໃບຍ ື່ ນເສຍພຳສ ພ້ອມເອກະສຳນສະໜັບສະໜູນສ ຳລັບປ ຫ ້ ຳສຸດທ ື່ ໄດ້ຍ ື່ ນ. 
 

2 ບັນທຶ ກລຳຍຮັບ*(ເບິ ື່ ງຄ ຳອະທິ ບຳຍລະອຽດຢູື່ ລຸື່ ມນ ້ ) 
a. ສ້ົນໃບຈື່ ຳຍເງິ ນປະຈຸບັນ (ຕ ື່ ຳສຸດ 4 ອຳທິ ດ) 

b. ໜັງສ ຮັບຮອງຄວຳມພິກຳນ 

c. ໜັງສ ຮັບຮອງປະກັນສັງຄົມ (ບ ື່ ຈ ຳເປັນ ຖ້ຳມ ໃບຢ້ັງຢ ນເງິ ນຝຳກໂດຍກົງ ແລະ ບັນຊ ສ ຳ
ຮອງທະນຳຄຳນ) 

d. ລຳຍໄດ້ຂອງຄົນເຈັບ (ກຳນຍ ື່ ນເສຍພຳສ ) ເມ ື່ ອຄົນຜູ້ທ ື່ ກ ຳລັງຍ ື່ ນຂ ກຳນຊື່ ວຍເຫ  ອເປັນນັກ
ຮຽນ 

 

3 ບັນທຶ ກຊັບສິ ນ**(ເບິ ື່ ງຄ ຳອະທິ ບຳຍລະອຽດຢູື່ ລຸື່ ມນ ້ ) 
a. ບັນຊ ສ ຳຮອງທະນຳຄຳນ ລວມທັງບັນຊ ຝຳກປະຢັດ, ບັນຊ ກະແສລຳຍວັນ, ໃບຢ້ັງຢ ນກຳນ

ລົງທຶ ນ, ເງິ ນປະຈ ຳປ , CD’s,  ບັນຊ ຕະຫ ຳດເງິ ນ, ຮຸ້ນ, ພັນທະບັດ, ເງິ ນບ ຳນຳນ ແລະ IRA’s 

b. ວົງເງິ ນສົດຂອງສັນຍຳປະກັນຊ ວິ ດ. 

c. ຊັບສິ ນສື່ ວນຕົວ (ນອກເໜ ອຈຳກທ ື່ ຢູື່ ອຳໄສຕ້ົນຕ  ແລະ ພຳຫະນະມ ຈັກສ ຳລັບໃຊ້ສື່ ວນ
ຕົວ) 

 

4 ກຳນຊື່ ວຍເຫ  ອທຳງກຳນແພດ ແລະ/ຫ   ກຳນອະນຸມັດ/ກຳນປະຕິເສດ HealthSource RI  
 

5 ສ ຳເນົ ຳໃບຢ້ັງຢ ນເສຍຊ ວິ ດ ຖ້ຳມ . 
 

6 ຫ ັ ກຖຳນຢ້ັງຢ ນກຳນເປັນນັກຮຽນ ຖ້ຳມ . 
 

7 ໜັງສ ສະໜັບສະໜູນ ຖ້ຳມ . 
 

8 ລຳຍຈື່ ຳຍ ແລະ ໜ ້ ສິ ນ 

9 ໃບຢ້ັງຢ ນຫ ້ ຳສຸດສ ຳລັບສັນຍຳຜື່ ອນບ້ຳນ/ກຳນເຊົື່ ຳ, ພຳສ ຊັບສິ ນ, ສິື່ ງອ ຳນວຍຄວຳມສະດວກ, ກຳນຈື່ ຳຍ
ຄື່ ຳລົດ/ກຳນໃຫ້ເຊົື່ ຳ, ບັດເຄຣດິ ດ, ເງິ ນກູ້ເປັນງວດ, ປະກັນໄພລົດ/ບ້ຳນ, ຄື່ ຳໃຊ້ຈື່ ຳຍທຳງກຳນແພດ ແລະ 
ຄື່ ຳໃຊ້ຈື່ ຳຍອ ື່ ນໆ. 

 

 

*ບັນທຶ ກລຳຍໄດ້:  ລຳຍໄດ້ໝຳຍເຖິງໃບຮັບເງິ ນສົດປະຈ ຳປ ທັງໝົດຕົວຈິ ງ ຫ   ປະມຳນໄວ້ກື່ ອນຫັກພຳສ ຈຳກເງິ ນ
ເດ ອນ, ຄື່ ຳແຮງງຳນ, ລຳຍໄດ້ຈຳກທຸລະກິດສື່ ວນຕົວ, ລຳຍໄດ້ລ້ຽງລູກ, ລຳຍໄດ້ຈຳກຳນເຊົື່ ຳ, ເງິ ນຊົດເຊ ຍກຳນຫວື່ ຳງ
ງຳນ, ປະກັນໄພຄວຳມພິກຳນຊົື່ ວຄຳວ, ເງິ ນຊື່ ວຍລ້ຽງລູກ, ເງິ ນທ ື່ ຜົວຮ້ຳງເມຍໄປ, ເງິ ນຊົດເຊ ຍຜູ້ເຮັດວຽກ, ເງິ ນສະ
ຫວັດດ ກຳນນັກຮົບເກົື່ ຳ, ເງິ ນຈື່ ຳຍຄື່ ຳປະກັນສັງຄົມ, ເງິ ນປັນຜົນ ແລະ ລຳຍໄດ້ຈຳກດອກເບ້ຍ, ຄື່ ຳທ ຳນຽມ, ເງິ ນບ ຳ
ນຳນເອກະຊົນ ແລະ ຂອງລັດ, ແລະ ກຳນຊື່ ວຍເຫ  ອສັງຄົມ.  ນອກຈຳກນ້ັນແລ້ວລຳຍຮັບກ ື່ ຍັງລວມມ ເງິ ນສະຫວັດດ 
ກຳນໃນກຳນປະທ້ວງ, ເງິ ນໄດ້ສຸດທິ ຈຳກກຳນຖ ກຫວຍ ແລະ ຊະນະຈຳກກຳນພະນັນ ແລະ ກຳນຈື່ ຳຍເງິ ນປະກັນໄພ
ຄ້ັງດຽວ ຫ   ເງິ ນຊົດເຊ ຍກຳນບຳດເຈັບທ ື່ ໄດ້ຮັບເປັນປ  ເຊິື່ ງໄດ້ຂ ກຳນຊື່ ວຍເຫ  ອທຳງດ້ຳນກຳນເງິ ນສ ຳລັບກຳນບ ລິ
ກຳນຂອງໂຮງໝ . 

**ບັນທຶ ກຊັບສິ ນ: ຊັບສິ ນໝຳຍເຖິງເງິ ນສົດ, ຊັບສິ ນທຽບເທົື່ ຳເງິ ນສົດ ແລະ ຊັບສິ ນວັດຖຸອ ື່ ນໆ ທ ື່ ສຳມຳດປື່ ຽນເປັນ
ເງິ ນສົດໄດ້, ລວມທັງເງິ ນສົດທ ື່ ມ ຢູື່ ໃນມ , ບັນຊ ຝຳກປະຢັດ, ບັນຊ ກະແສລຳຍວັນ, ໃບຢ້ັງຢ ນກຳນຝຳກເງິ ນ (CDs), 

ບັນຊ ຕະຫ ຳດເງິ ນ, ຮຸ້ນ (ທົື່ ວໄປ ແລະ ເລ ອກໄວ້), ພັນທະບັດ, ກອງທຶ ນຊື່ ວຍເຫ  ອເຊິື່ ງກັນແລະກັນ, IRAs, 401(k) s, 

403(b) s, 457s, ວົງເງິ ນສົດຢູື່ ໃນໜັງສ ສັນຍຳປະກັນຊ ວິ ດ, ຊັບສິ ນສື່ ວນຕົວ, ພຳຫະນະມ ເຄ ື່ ອງຈັກທ ື່ ນອກເໜ ອໄປ
ຈຳກອັນທ ື່ ໃຊ້ສື່ ວນຕົວ, ບ້ຳນຫ ັ ງທ ສອງ ແລະ ຊັບສິ ນໃຫ້ເຊົື່ ຳ.  ຍົກເວ້ັນຊັບສິ ນທ ື່ ຢູື່ ອຳໄສຕ້ົນຕ  ແລະ ພຳຫະນະມ ຈັກ
ສ ຳລັບໃຊ້ສື່ ວນຕົວ. 


