
ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນ 

ຫ ຼັ ກຖານຢຼັ້ ງຢຼື ນທີ  2 

ເງຼື່ ອນໄຂກ ານົດສ າລຼັ ບໂຄງການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນ – ບ ່ ມີ ປະກຼັ ນໄພ 

ຖ້າສາມາດກ ານົດໄດ້, ເອກະສານຕ ່ ໄປນີ ້ ຕ້ອງມາພ້ອມກຼັ ບໃບຄ າຮ້ອງຂ ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິ ນຂອງ Care New 

England. 

1) ໃບຍຼື່ ນເສຍພາສີ ພ້ອມເອກະສານສະໜຼັ ບສະໜູນສ າລຼັ ບປີ ຫ ້ າສຸດທີ່ ໄດ້ຍຼື່ ນ. 
 

2) ບຼັ ນທຶ ກລາຍຮຼັ ບ*(ເບິ ່ ງຄ າອະທິ ບາຍລະອຽດຢູ່ລຸ່ມນີ ້ ) 
a) ສ້ົນໃບຈ່າຍເງິ ນປະຈຸບຼັ ນ (ຕ ່ າສຸດ 4 ອາທິ ດ) 

b) ໜຼັ ງສຼື ຮຼັ ບຮອງຄວາມພິການ 

c) ໜຼັ ງສຼື ຮຼັ ບຮອງປະກຼັ ນສຼັ ງຄົມ (ບ ່ ຈ າເປຼັ ນ ຖ້າມີ ໃບຢຼັ້ ງຢຼື ນເງິ ນຝາກໂດຍກົງ ແລະ ບຼັ ນຊີ ສ າຮອງທະນາ
ຄານ) 

d) ລາຍໄດ້ຂອງຄົນເຈຼັ ບ (ການຍຼື່ ນເສຍພາສີ ) ເມຼື່ ອຄົນຜູ້ທີ່ ກ າລຼັ ງຍຼື່ ນຂ ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອເປຼັ ນນຼັ ກຮຽນ 
 

3) ບຼັ ນທຶ ກຊຼັ ບສິ ນ**(ເບິ ່ ງຄ າອະທິ ບາຍລະອຽດຢູ່ລຸ່ມນີ ້ ) 
a) ບຼັ ນຊີ ສ າຮອງທະນາຄານ ລວມທຼັ ງບຼັ ນຊີ ຝາກປະຢຼັ ດ, ບຼັ ນຊີ ກະແສລາຍວຼັ ນ, ໃບຢຼັ້ ງຢຼື ນການລົງທຶ ນ, ເງິ ນ

ປະຈ າປີ , CD’s,  ບຼັ ນຊີ ຕະຫ າດເງິ ນ, ຮຸ້ນ, ພຼັ ນທະບຼັ ດ, ເງິ ນບ ານານ ແລະ IRAs 

b) ວົງເງິ ນສົດຂອງສຼັ ນຍາປະກຼັ ນຊີ ວິ ດ. 

c) ຊຼັ ບສິ ນສ່ວນຕົວ (ນອກເໜຼື ອຈາກທີ່ ຢູ່ອາໄສຕ້ົນຕ  ແລະ ພາຫະນະມີ ຈຼັ ກສ າລຼັ ບໃຊ້ສ່ວນຕົວ 

 

4) ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງການແພດ ແລະ/ຫ ຼື  ການອະນຸມຼັ ດ/ການປະຕິເສດ HealthSource RI  
 

5) ສ າເນົ າໃບຢຼັ້ ງຢຼື ນເສຍຊີ ວິ ດ ຖ້າມີ . 
 

6) ຫ ຼັ ກຖານຢຼັ້ ງຢຼື ນການເປຼັ ນນຼັ ກຮຽນ ຖ້າມີ . 
 

7) ໜຼັ ງສຼື ສະໜຼັ ບສະໜູນ ຖ້າມີ . 
 

*ບຼັ ນທຶ ກລາຍໄດ້:  ລາຍໄດ້ໝາຍເຖິງໃບຮຼັ ບເງິ ນສົດປະຈ າປີ ທຼັ ງໝົດຕົວຈິ ງ ຫ ຼື  ປະມານໄວ້ກ່ອນຫຼັ ກພາສີ ຈາກ
ເງິ ນເດຼື ອນ, ຄ່າແຮງງານ, ລາຍໄດ້ຈາກທຸລະກິດສ່ວນຕົວ, ລາຍໄດ້ລ້ຽງລູກ, ລາຍໄດ້ຈາການເຊົ່ າ, ເງິ ນຊົດເຊີ ຍ
ການຫວ່າງງານ, ປະກຼັ ນໄພຄວາມພິການຊ່ົວຄາວ, ເງິ ນຊ່ວຍລ້ຽງລູກ, ເງິ ນທີ່ ຜົວຮ້າງເມຍໄປ, ເງິ ນຊົດເຊີ ຍຜູ້
ເຮຼັ ດວຽກ, ເງິ ນສະຫວຼັ ດດີ ການນຼັ ກຮົບເກ່ົາ, ເງິ ນຈ່າຍຄ່າປະກຼັ ນສຼັ ງຄົມ, ເງິ ນປຼັ ນຜົນ ແລະ ລາຍໄດ້ຈາກດອກ
ເບ້ຍ, ຄ່າທ ານຽມ, ເງິ ນບ ານານເອກະຊົນ ແລະ ຂອງລຼັ ດ, ແລະ ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອສຼັ ງຄົມ.  ນອກຈາກນຼັ້ ນແລ້ວ
ລາຍຮຼັ ບກ ່ ຍຼັ ງລວມມີ ເງິ ນສະຫວຼັ ດດີ ການໃນການປະທ້ວງ, ເງິ ນໄດ້ສຸດທິ ຈາກການຖຼື ກຫວຍ ແລະ ຊະນະຈາກ
ການພະນຼັ ນ ແລະ ການຈ່າຍເງິ ນປະກຼັ ນໄພຄຼັ້ ງດຽວ ຫ ຼື  ເງິ ນຊົດເຊີ ຍການບາດເຈຼັ ບທີ່ ໄດ້ຮຼັ ບເປຼັ ນປີ  ເຊິ່ ງໄດ້ຂ 
ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການເງິ ນສ າລຼັ ບການບ ລິ ການຂອງໂຮງໝ . 

**ບຼັ ນທຶ ກຊຼັ ບສິ ນ: ຊຼັ ບສິ ນໝາຍເຖິງເງິ ນສົດ, ຊຼັ ບສິ ນທຽບເທົ່ າເງິ ນສົດ ແລະ ຊຼັ ບສິ ນວຼັ ດຖຸອຼື່ ນໆ ທີ່ ສາມາດ
ປ່ຽນເປຼັ ນເງິ ນສົດໄດ້, ລວມທຼັ ງເງິ ນສົດທີ່ ມີ ຢູ່ໃນມຼື , ບຼັ ນຊີ ຝາກປະຢຼັ ດ, ບຼັ ນຊີ ກະແສລາຍວຼັ ນ, ໃບຢຼັ້ ງຢຼື ນ
ການຝາກເງິ ນ (CDs), ບຼັ ນຊີ ຕະຫ າດເງິ ນ, ຮຸ້ນ (ທ່ົວໄປ ແລະ ເລຼື ອກໄວ້), ພຼັ ນທະບຼັ ດ, ກອງທຶ ນຊ່ວຍເຫ ຼື ອເຊິ່ ງ
ກຼັ ນແລະກຼັ ນ, IRAs, 401(k) s, 403(b) s, 457s, ວົງເງິ ນສົດຢູ່ໃນໜຼັ ງສຼື ສຼັ ນຍາປະກຼັ ນຊີ ວິ ດ, ຊຼັ ບສິ ນສ່ວນຕົວ, 

ພາຫະນະມີ ເຄຼື່ ອງຈຼັ ກທີ່ ນອກເໜຼື ອໄປຈາກອຼັ ນທີ່ ໃຊ້ສ່ວນຕົວ, ບ້ານຫ ຼັ ງທີ ສອງ ແລະ ຊຼັ ບສິ ນໃຫ້ເຊົ່ າ.  ຍົກ
ເວຼັ້ ນຊຼັ ບສິ ນທີ່ ຢູ່ອາໄສຕ້ົນຕ  ແລະ ພາຫະນະມີ ຈຼັ ກສ າລຼັ ບໃຊ້ສ່ວນຕົວ. 

 


