ေငေေၾကးဆိငင္ရာၾကာအညေလ ရၾင

ရကာ ငငက

ဖိနငက - 417-269-0523 Springfield သဆ႔မ
ိ ဟိတင 417-348-8930 Branson သဆ႔မ
ိ ဟိတင 417-354-1118 Monett
ာညကေမကလင - အသိအမွတျ္ ပ ျ ျ္င္း - FinancialAssistanceApplications@CoxHealth.com
ာေ္ကႀၾညကသအင - သငငသအင ေစ ကေလ ရွ်
ိုေလ ရၾင

ရကသအငွ်ေစရငငွ်ေ္ရၾငမၾဆိ လၾင ို္လက္နင ာၾ ို္က ငငကင
ဆိ င ်ံဳသအင္ ိုေ

ရကာ ငငကၾဆိ ု ညကောမရၾငောရငငလိ ငေးရငငာ ငငကသအင သငငသအငေစ ကေလ ရွ်

ရကသအငွ် နငေးရငငမမ ရကၾဆိ လၾင က
ို ဆိငငာ ငငက ္ဆ မ္ဆ သဆ

သဆ႔မ
ိ ဟိတင သငငသအင သငင၏ၾ နငကမရေ္ကေစရငငွ်ေ္ရၾငမာတၾင ေငေ ကေ ္ရတငင ၾကအညေ ကကဆိငငသအငွ် ာာ ရကေသရာမ ရကာ အငသး
က ဆိင္
င ရ ပဆသ
ိ ္မငမ ရကာတၾင ာၾ ို္က ငငာ ငငက
္ဆ မ္ဆ ာရက

CoxHealth မ

းိုိကာဖတင္ရတငင ာၾကာအညာဖစငေစကဆိငငမအငာဖစင ်ံဳသအင္

သငငသအင ာရမ ိုကငငွ်ာၾ ို္ကမ ငင ်ံဳၾ ေစ ကေလ ရွ်

ရကသအငွ်ေစရငငွ်ေ္ရၾငမာတၾင ာ္အငာ ငငကာ အငွ်မည္နင လကမဖကလိေ
ို ္ကနို ်ံဳတၾ
င ဆိ လဆိာ ငမအငမဟိတင ်ံဳ္ သဆ႔္
ိ ရတငင

Medicaid

ာ ်ံဳာ ငင ာာ ရကေသရာမ ရကာ အငသး
က ဆိင္
င ရ ပဆိသ္မငမ ရကာတၾင လကမဖကလိေ
ို ္ကနို ်ံဳတၾ
င ဆိ လဆိာ င ်ံဳသအင္ လကမဖကလိေ
ို ္ကနို ်ံဳတၾ
င ဆိ တင
တငငာ ာ ငငကမရ မလဆိာ ေ
င သရငလအငက သငငသအင ာမ ရကာ အငသး
က ဆိင္
င ရ ပဆိသ္မငတစငစိတ
ို စင္ရာတၾင ာၾ ို္က ငငာ ငငက ္
္ဆ မ္ဆာရက ေးကပိုိမးိုိကာဖတင္ရတငင ာၾကာအညာဖစငေစမအငာဖစင ်ံဳသအင္
ိုေဖရငငၾဆိ ာ အငွ်စိုိောရငငာဖအငွ်စၾငၾရ ေးကပိုိ

ို လကၾလ
ဆိ တ
င င
ဆိ င သဆ႔မ
ိ ဟိတင ေမကလငသ႔ဆိ တငငာ ေ က ်ံဳ

-

CoxHealth

Cox Medical Center Branson

Cox Monett

ေးကပိုိ

လဆ ငမက္နင - ေငေေၾကးဆိငင္ရာတဆိငင ငင ိုမ ရက

လဆ ငမက္နင - ေငေေၾကးဆိငင္ရာတဆိငင ငင ိုမ ရက

လဆ ငမက္နင

ေငေေၾကးဆိငင္ရာတဆိငင ငင ိုမ ရက

1423 N. Jefferson Ave.

P O Box 650

801 N. Lincoln Ave.

Springfield, MO 65802

Branson, MO 65615

Monett, MO 65708

ဖၾငစင 417-269-0518

ဖၾငစင 417-335-7071

ဖၾငစင 417-354-1185

သဆ႔မ
ိ ဟိတင ာညလၾင

္နငကနစငေမကလင

ာတငငက ေစ ကေလ ရွ်

ရကသအငွ်ေစရငငွ်ေ္ရၾငမၾဆိ ေလ ရၾင

Admissions - FinancialAssistanceApplications@CoxHealth.com

-

ို ေမကလင ႔ေ
ဆိ က ်ံဳါ ၾနနညကေငေတရငငက ိုသအငွ်ေန႔စ၏ ေဖရငာ

်ံဳ ္ၾငေ ်ံဳငငက 240

ရက္နင္

လကနရသအင သက သဆ႔မ
ိ ဟိတင သကမာေနာဖငငွ် ေငေေၾကးဆိင္
င ရာၾကာအညာတၾင ာၾ ို္က ငငာ ငငက ္ဆ မ္ၾ
ဆ ဆိ ေးကပိုိမ းိုိကာဖတင္ရတငင ာၾ
ာၾကာအညာဖစငေစ္နငာတၾင ေလ ရၾင

ရကာ ငငကတငင ေတရငငကးဆိ

ရကသအငွ်သတငငကာ ၾငာလၾငာရကလိုိကၾဆိ တင

တငငာ ာဖအငွ်းအငက္နင ေၾရငငကမနငမနငၾနငလိေို ၾအင္သအငွ် လိ ငေးရငင ၾငၾဆိ လိ ေ
င းရငင ေ
ွ် ေၾရငငက ာသဆာမတငာ ္ ်ံဳသအင္
လကနရသတငငကာ ၾငာလၾင
လကနရာမအင

ေမကဖရကသအငွ်ေန႔စ

လကနရ၏ လကမဖကလိေ
ို ္ကနို ်ံဳတင
(ေ္က လငကင
ဆိ ငု ညက လဆိာ ငာ ငငကမ္ဆ ်ံဳ)

လကနရ
နငေးရငငမ္လက ဆနတ
င ငင Missouri ၌ေန

ဆိငသ
င က ဟိတင မဟိတ္င

ေငေ ကေ မာတၾင တရ နင္ဆသက
ာမအင

ဟိတင ____ မဟိတင ___
လမငက

လမငက

ုမဆ္႕ါ ာ အငနလင စင

ုမဆ္႕ါ ာ အငနလင စင

ဖိနငက - ( )

ဖိနငက - ( )

ာညကေမကလင -

ာညကေမကလင ာလိ င နင႔ာ ငမသတငငကာ ၾငာလၾင

လကနရ၏ာလိ င္ငင

ာဆမငေ

ရငငဖၾင/ ေၾငငလရဖၾင၏/ ာိ င

လမငက

လမငက

ုမဆ္႕ါ ာ အငနလင စင

ုမဆ္႕ါ ာ အငနလင စင

ဖိနငက - ( )

ဖိနငက - ( )

ဆနငကသက၏ ာလိ င္ငင

ာာ ရကသတငငကာ ၾငာလၾင
1. လကနရသအင နငေးရငငမမ ရကလဆိာ ငကင
ဆိ ငသအငွ် မေ

ဟိတင _____ မဟိတင ______

မေတရငတးမတငင ်ံဳ ငင ွ် ်ံဳသလရက္
2. လကနရသအင နငေးရငငမမ ရကလဆိာ ငကင
ဆိ ငသအငွ် ္ရ

တငမ၏သရကေၾရငင ာဖ

ဟိတင _____ မဟိတင ______

ာဖစင ွ်္ ်ံဳသလရက္
3. လကနရ၏မဆသရကစိ ကငငွ်/သဆ႔မ
ိ ဟိတင ာဆမေ
င

ရငငစ္
ိ ဆ လကာေ္ာတၾင္

4. လကနရ၏ မည ဆိသမ
က ရက* ာေ္ာတၾင္
5. လကနရ၏ မည ဆိသမ
က ရက* ၏ ာသၾငမရ မအငမ ာဖစင ်ံဳသနအငက္
6. နငေးရငငမ ္လက ဆနင သဆ႔မ
ိ ဟိတင ္လကု ညကေနရၾင လကနရသအင ၾရ္ငငကာ ငငက သဆ
သဆ႔မ
ိ ဟိတင ေနာ ငငက သဆ႔မ
ိ ဟိတင ာဆမေ
င

ဟိတင _____ မဟိတင ______

ရငငေ္က ု ဆ္ၾ္နင လိ

လိ ေ
င းရငငာ ငငကတငင ်ံဳ ငငေနာ ငငကမ ဆ္က ာဖစင /ွ် ာဖစငေန ်ံဳသလရက္
7. နငေးရငငမ ္လက ဆနင သဆ႔မ
ိ ဟိတင ္လကု ညကေနရၾင လကနရသအင ၾရ္ငငကာ ငငက သဆ
သဆ႔မ
ိ ဟိတင ေနာ ငငက သဆ႔မ
ိ ဟိတင ာဆမေ
င

ဟိတင _____ မဟိတင ______

ရငငေ္က ု ဆ္ၾ္နင လိ

လိ ေ
င းရငငာ ငငကတငင ်ံဳ ငငေနသအငွ် မဆ္မ ရက၏ မည သ
ဆိ က ာဖစင /ွ် ာဖစငေန ်ံဳသလရက္
8. ေမက နငက 6 သဆ႔မ
ိ ဟိတင 7 မရ ဟိတမ
င နင ွ် ်ံဳၾ ၾရ္ငငကမ သဆ႔မ
ိ ဟိတင ေန္နငသေ္ရတကအည ၾင သဆ႔မ
ိ ဟိတင ာမဆန႔ာ
င ္ လက
လကနရ၏ေးက္ၾငးင
ဆိ င္ရေစရငငွ်ေ္ရၾငမာတၾင တရ နင္သ
ဆ မ
က ရ မအငသကာဖစင ်ံဳသနအငက္
ာမအင - _________________________________________________________ ေတရငစ င ိို -______________________________
လဆ စ
င ရ - _______________________________________________________ ုမဆ္႕ါ ာ အငနလငါ စင -____________________________
ဖိနငက - (________)_________________________
*မည သ
ဆိ း
က သ
ဆိ အငမရ ာာ ရကသက၏ ဖၾငဒ္လငာ နငာ ာ နငေ ကမတငင မည သ
ဆိ ကာာဖစင စရ္ငငကသငငက

ရကသအငွ် လကနအငကစိ သဆ႔မ
ိ ဟိတင မအငသကမးဆၾ
ိ ဆိ းဆိလဆိာ ငငကာဖစင ်ံဳသအင္

နငေးရငငမ္လကာ ငငကကငငွ်းၾငစ ငေနသအငွ် ောရၾင ်ံဳာ ဆိငငကတငင ာရမ ိုာၾ ို္က ငငမမ ရကာရကလိုိကၾဆိ စရ္ငငကာ ္စိ ်ံဳ
ာရမ ိုာမ ဆ္ကာစရက

ာရမ ိုာမအင

မက ်ံဳဒနို ်ံဳတင

ာဖ႔နို ်ံဳတင

ၾ နငကမရေ္ကာရမ ို
Medicare
Medicare

ာဖအငွ်စၾင ၾင

Medicaid

စစငမ

မငကေဟရငငကာၾ ဆ္က ိုစရက ငငွ်မ ရက
လစနင ငငေငကငငွ် ၾိနၾ
င စ္ဆတငမ ရက
ေဖရငာ

်ံဳစရ္ၾငစရတမငကမ ရကၾဆိ ငငေင၏သၾငေသာာဖစင ကကတေ က ်ံဳ

ၾ္ လတငတေလရဖၾငဒ္လငာ နငာ နငေ ကမ
သ္ လတငတေလရ လ ေ ကသအငွ်စရ္ၾင ကစင
ငငေငၾဆိ မနင မနငစစငေးက
င္ တငငာ

္ လတငတေလရ
(2)

္ၾင

ရကသအငွ် ေ္ကသရကေဖရငာ

ရကာ ငငကမ္ဆသအငွ်သၾငေသ

(IRS

ေဖရငင

**

ၾဆလ
ိ င ဆိငာ
င လိ င ငငေင
လကမဖကလိေ
ို ္က
လကမဖကလိေ
ို ္က မသနငစမငကမ
ိသလ
ၢ ဆၾ မသနငစမငကမ
စစငမ

မငကေဟရငငက မသနငစမငကမ

စစငမ

မငကေဟရငငက ာုငဆမငစရကလစရ

ာလိ လ
င ၾငမွ်ာဖစငမ
ာလိ သ
င မရက၏ေလ ရငေေၾက
ာုငဆမငကစရက ငငေင
ၾေလကေ

ရၾင ိုွ်မ

မလရကစ္ဆတင သဆ႔မ
ိ ဟိတင
ာာ ရကေသရ ာဆမေ
င

ရငငဖၾငးဆိင္
င ရေ

လဆိာ ေ
င နမာတၾင လရလညာၾကာအည
မဆသရကစိမ ရက

(TANF)

ာာ ရကါ စရ္ငငက

ရၾင မ
ိုွ်

ေဖရငငကငငွ်

1099

-

ေဖရငငမ ရက

ဃ္ ေငသရကာဖငငွ်ေ ကု ညက - ာ နငာ နငေ ကမ သဆ႔မ
ိ ဟိတင

W-2 မ္ဆ

်ံဳၾ ာလိ ္
င ငင

ိုမ

ၾင

4506)

လကနရ

လစနင ာသရကတငငလိ ငာရက မ ရက

W-2

ာဆမငေ

ရငငဖၾင/ ေၾငငလရဖၾင

မဆ္မ ရက/ ာိ င

ဆနငကသက

ၾိနၾ
င စ္ဆတမ
င ရက

လစနငၾန
ိ ၾ
င စ္ဆတင

ာဆိကာဆမငာေးရၾငာနည
သိုိကစမမ ရက (တလငလညဖန
ိ ငကါ သတငစငါ လ စ
င စငါ ေ္ တဆ႔ၾ
ိ ွ်သ႔ေ
ဆိ သရ)
ာစရကာစရ
ၾေလကေစရငငွ်ေ္ရၾငမ
သရကလရေ္က
ေးက္ၾငးဆိင္
င ရၾိနၾ
င စ္ဆတငမ ရက
ာာ ရကၾိနၾ
င စ္ဆတငမ ရက
**သငငသအင

ာ ငင လကနရ နငေးရငငမာဖငငွ်သရးၾငစ ေ
င နသအငွ် ာၾကာအညာတၾင ေလ ရၾင

Missouri Health Netါ Medicaid

သငငသအင

သဆ႔မ
ိ ဟိတင

Marketplace

ေလ ရၾင

ရကာ ငငက ာတအငာ ္ ၾင

Missouri Health Netါ Medicaid

သဆ႔မ
ိ ဟိတင

Marketplace

ာတၾင ေလ ရၾင

ေန႔စကငငွ် ေလ ရၾင

ေလ ရၾင

ရကသအငွ်ကဆိငငငၾ
ို ဆိ အ္နငာ ေ က ်ံဳ္ သငင၏ေလ ရၾင

ရကသအငွ်ေန႔စ

ရကာ ငငကးဆိ ်ံဳၾ ာ

ၾင ်ံဳ လရကၾဆိ ေ္က လင ငငွ်္ဆ ်ံဳသအင္

ရကု ညက းိုိကာဖတင ၾငၾဆိ လၾင ို္္ဆာ ငငက မ္ဆေသက ်ံဳၾ ောရၾငတငင ေန

ရကာ ငငကကငငွ်ာတက သငင၏ာငငငကးဆိေေၾရငငကစရၾဆိေ က ႔ဆိ ွ် ်ံဳၾ လစငလ ိုပေ က ်ံဳ္

ေလ ရၾင

ရကသအငွ်ကဆိငငငို

ေငေေၾကာော ာေနကငငွ်စ လ
င နငကသအငွ် ာာ ရကေသရ းညေလ ရငသအငွ်သတငငကာ ၾငာလၾငမ ရကၾဆိ ကကတေ က ်ံဳ
ာသဆာမတငာ ္မ - ိုေလ ရၾင

ရကမ္ဆ သတငငကာ ၾငာလၾငမ ရကမရ မနငၾနငု ညက ၾကကငိ င သဆ္ဆ

ရကသမ ာမ

ာမနငၾနငးိကို ေသရာ္ရမ ရကာဖစငေေၾရငငက ာသဆာမတငာ ္ ်ံဳသအင္ ၾကကငိ ငသအင ိုေးကပိုိေငေတရငငက လ
ို ္ရၾဆိ ေငေ ကေ ္နင ာၾကာအညာဖစငေစမအငွ် ၾက
ၾကကငိ ငာေနာဖငငွ်ာၾ ို္က ငငကင
ဆိ ငေသရ မအငသအငွ် ာ အငနလငါ ဖၾငဒ္လင သဆ႔မ
ိ ဟိတင ေဒသတငငကာၾကာအညာတၾငမးဆိ ေလ ရၾင
တငငာ

ရကသအငွ်သတငငကာ ၾငာလၾငမ ရကာရက

သေ္ရေ ်ံဳၾန
င ရကလအငု ညက ိုေလ ရၾင
ၾကကငိ ငမ ွတဆ႔ၾ
ိ ဆိ တ္ရက ငင ငငွ်ာ ္

CoxHealth

ရကမတငငာဖအငွ်စၾင

ရကသအငွ် သတငငကာ ၾငာလၾငမ ရက၏ တဆၾ မၾဆိစစငေးက္နငာတၾင ာ ငင ာဖ႔ာစအငက

ရကာ ငငကာဖစင ်ံဳသအင္ ၾကကငိ ငသအင ိုေလ ရၾင

ရကသအငွ် ေငေေၾကးဆိငင္ရာၾကာအညတစငစိတ
ို စင္ရသအငလအငက ော ရငငကာ နငာဖစငသရကမအငာဖစငု ညက ေငေတရငငက လ
ို ္ရ(မ ရက)

ၾဆိ ေငေ ကေ မာတၾင ၾကကငိ ငမ တရ နငလ္
က မအငာဖစငသအငၾဆိ နရကလအငသေ္ရေ ်ံဳၾင ်ံဳသအင္
လကနရ/ တရ နင္သ
ဆ က လၾငမတင

သၾငေ္ရၾငမ

- 04/01/2018

ေန႔စ

-

ေငေေၾကးဆိင္
င ရေလ ရၾင

း
ို ၾငသ လင္နင ၾက

ရကမတငင မမနငၾနငသအငွ်သတငငကာ ၾငာလၾငမ ရကၾဆိ သဆသဆလ ၾငကငငွ်

အငွ်သငငက ွ် ်ံဳၾ ၾကကငိ ငာေနာဖငငွ် ေငေေၾကးဆိငင္ရာၾကာအညာတၾင ာၾ ို္က ငငေတရွ်မအငမဟိတသ
င လဆိ ၾကကငိ ငာရက
ငငွ်ာ ္ေ က

ရက ်ံဳမအင္ တင

မ စစငေးကမအငာဖစငသအငၾဆိ သေ

ရကာ ငငကၾဆိ ာ နငလအငာ ငငးငင သ
ွ် အင

12/2016

-

အ

