
 

 

င ွေင ကြေး င ောကပ် ံ့မှု ငလ ောကလ် ော 

ကျွန််ုပ်၏ နစှစ်ဉ်ဝငင်ငွေ၊ မသိ ားစ်ုဦားငေ၊ ပိ်ုငဆ်ိ်ုငမ်ှုတိ်ု ို့နငှို့ဆ်ကစ်ပ်၍ တငပ်ပထ ားသညို့ ်အချကအ်လကမ်ျ ားကိ်ု Pine Rest Christian Mental Health Services (Pine Rest ခေစယ် န ်စတိက်ျနာ်းမ ငေား 
ဝနင်ဆ ငမ်ှုမျ ား) မစှစင်ဆားအတညပ်ပြုခွေငို့ရ်ှိင က ငာ်း ကျွန််ုပ်န ားလညပ်ါသည။် တငပ်ပထ ားသညို့အ်ချကအ်လကမ်ျ ားမ ှ မ ှားယွေငာ်းင က ငာ်းဆ ်ုားပြတခ် ို့လျှင ်ဤငလျှ ကလ်  အ ား ပယြ်ျကသ်ွေ ားမညပ်ြစပ်ပ ား 
ငပားငချေမညို့ ်လကက်ျနင်ငွေစ ေငာ်းအ ား ကျွန််ုပ်ဆကလ်ကင်ပားေန ်တ ဝနရ်ှိင က ငာ်းကိ်ုလညာ်း ကျွန််ုပ်န ားလညပ်ါသည။် 

 

အပ ို ြ်ေး တစ-် လနူော အချကအ်လက ်(စောလ ိုြေးကက ြေးဖြ ံ့င်ရြေးရန်) 
အငက ငို့န် ပါတ ် ဝနင်ဆ ငမ်ှု ေကစ်ွေ  (မျ ား) လမူြူူလ ်ုငေား န ပါတ ်

လနူ အမည ်(ငန ကဆ် ်ုား၊ ပထမ၊ အလယစ် လ ်ုား အစ)  ငမွေားငန ို့ေကစ်ွေ  

လပ်ိစ  ပမြို ြို့ ပပညန်ယ ် ဇစက််ုဒ ်

အမိြ််ုနာ်း  
( ) 

လကက်ိ်ုငြ််ုနာ်း 
( ) 

အပခ ားြ်ုနာ်း 
( ) 

ငက ငတ်  

အမိင်ထ ငမ်ှုအငပခအငန 

လလူွေတ ်    အမိင်ထ ငရ်ှ ိ    ကွေ ရငှာ်း      အပခ ား __________ 
သငသ်ည ်အငမေကိနပ်ပညင်ထ ငစ််ုတွေင ်တေ ားဝင ်
ငနထိ်ုငသ်ပူြစပ်ါသလ ား။     ဟ်ုတ ်    မဟ်ုတ ်

သငို့တ်ွေင ်သငို့ဝ်နင်ဆ ငမ်ှုလကခ် ချနိ၌် ကျနာ်းမ ငေားအ မခ  
(သိ်ု ို့) အပခ ားအ မခ တစခ််ုခ်ုရှိပါသလ ား။     ရှ ိ    မရှ ိ

ြယဒ်ေယ ်ဝငင်ငွေခွေနပ်ပနတ်မာ်းကိ်ု သငင်လျှ ကထ် ားပါသလ ား။ 
      ငလျှ က ်    မငလျှ က ်

မငလျှ ကလ်ျှင ်ဘ င က င်ို့လ ။ _________________________ 

မညသ်ကူ မလူ ငလျှ ကထ် ားသပူြစပ်ါသလ ။ 
မမိကိိ်ုယတ်ိ်ုင ်    အမိင်ထ ငြ်က ်     အပခ ား- ___________ 

သငို့အ်မိရ်ှိတစဦ်ားတစင်ယ ကသ်ည ်ပပညသ်ူ ို့အငထ ကအ်ပ ို့ကိ်ု 
ေရှိပါသလ ား။ 

ငငွေသ ား     အစ ားအငသ က ်    အပခ ား- __________________ 

အပ ို ြ်ေး နစှ-် အောမခ ငပြေးသ/ူတောဝန်ခ ငပြေးသ ူအချကအ်လက ်

အ မခ ငပားသ/ူတ ဝနခ် ငပားသ ူ- အမည ်(ငန ကဆ် ်ုား၊ ပထမ၊ အလယစ် လ ်ုား အစ)  ငမွေားငန ို့ေကစ်ွေ  လမူြူူလ ်ုငေား န ပါတ ်

လပ်ိစ  ပမြို ြို့ ပပညန်ယ ် ဇစက််ုဒ ်

လကက်ိ်ုငြ််ုနာ်း 
( ) 

အပခ ားြ်ုနာ်း 
( ) 

ငက ငတ်  လနူ နငှို့ ်ငဆွေားမျိြုားငတ ်စပ်ပ ်ု 

အပ ို ြ်ေး သ ိုြေး - အ မ်င ော စ်ို အချကအ်လက ်(သ ံ့အ် မ်တွေ  ်ငန  ို သ်အူောြေးလ ိုြေးက ို ငြော်ဖပရန်) 

အ မ်င ော စ်ိုဝ ၏် အမည ် ငမွေြေးငန ံ့ရကစ်ွေွဲ 
လနူောန ှံ့ ်

င ွေြေးမျ  ြေးငတောစ်ပ်ပ ို 

ဤသကူ ိုသ ၏်ြယဒ်ရယ ်
ဝ င် ွေခွေန်ဖပန်တမ်ြေးတွေ  ်
 ညံ့သ်ွေ ြ်ေး ောြေးပါသလောြေး။ 

အ မ်င ော စ်ိုဝ ၏် အမည ် ငမွေြေးငန ံ့ရကစ်ွေွဲ 
လနူောန ှံ့ ်

င ွေြေးမျ  ြေးငတောစ်ပ်ပ ို 

ဤသကူ ိုသ ၏်ြယဒ်ရယ ်
ဝ င် ွေခွေန်ဖပန်တမ်ြေးတွေ  ်
 ညံ့သ်ွေ ြ်ေး ောြေးပါသလောြေး။ 

1.   ဟ်ုတ ် မဟ်ုတ ်
4.   ဟ်ုတ ် မဟ်ုတ ်



2.   ဟ်ုတ ် မဟ်ုတ ်
5.   ဟ်ုတ ် မဟ်ုတ ်

3.   ဟ်ုတ ် မဟ်ုတ ်
6.   ဟ်ုတ ် မဟ်ုတ ်

ငန ကတ်ိ်ုား အမိင်ထ ငစ််ုဝငမ်ျ ားကိ်ု ငန ကထ်ပ်စ ေွေကတ်ွေင ်တငသ်ွေငာ်းနိ်ုငသ်ည။် 
အပ ို ြ်ေး ငလြေး- ကိုန်ကျစရ တမ်ျောြေး (အ မ်င ော စ်ိုဝ အ်ောြေးလ ိုြေးအတွေက ်လစဉ်ကိုန်ကျစရ တအ်ောြေးလ ိုြေး ညံ့သ်ွေ ြ်ေးရန်) 

အမိလ်ခ က ားလခ အပ ူ လကက်ိ်ုငြ််ုနာ်းခ 

အမိခ်ွေန ်(နစှစ်ဉ်) က ား အ မခ င ကား လျှပ်စစအ် ားခ က်ုနင်ပခ ကက််ုနပ်ခမာ်း 

အင ှားခ/ငနေ င ှားခ ဓါတဆ်  (ယ ဉ်) ြ်ုနာ်းင ကား ကျျူရှငခ် 

အမိ/်အင ှား အ မခ င ကား ကငလားငစ ငို့င်ရှ ကခ်/ကငလားငထ ကပ် ို့င ကား ငေ/အမိသ် /အမှုကိသ်န ို့ရ်ှငာ်းခ အပခ ား- 

ကျနာ်းမ ငေားအ မခ /အခင ကားမျ ား အသကအ် မခ  ငကဘယ်/ဆကတ်ကလ်ိ်ုက/်အငတ် နကင် ကား အပခ ား- 
 

အပ ို ြ်ေး  ါြေး - ဝ င် ွေ (အ မ်င ော စ်ိုဝ အ်ောြေးလ ိုြေး၏ ဝ င် ွေမျောြေး ညံ့သ်ွေ ြ်ေးရန်) 

လစဉ်ဝ င် ွေ ရ ြ်ေးဖမစ ်

မညသ်ညံ့ ်အ မ်င ော စ်ိုဝ က် 
ဤဝ င် ွေရရှ ပါသလွဲ။ 

လကရှ်  လစဉ် အသောြေးတ  ်
ဝ င် ွေပမောဏ 

လစဉ်ဝ င် ွေ ရ ြ်ေးဖမစ ်

မညသ်ညံ့ ်အ မ်င ော စ်ိုဝ က် 
ဤဝ င် ွေရရှ ပါသလွဲ။ 

လကရှ်  လစဉ် အသောြေးတ  ်
ဝ င် ွေပမောဏ 

လိုပ်အောြေးခ   လိုပ်အောြေးခ 
  

က ိုယပ် ို  ်စ ြေးပွေောြေးငရြေး   က ိုယပ် ို  ်စ ြေးပွေောြေးငရြေး   

ကငလြေးင ောကပ် ံ့င ကြေး/ 
မယောြေးစောြေးစရ တ ်

  
ကငလြေးင ောကပ် ံ့င ကြေး/ 
မယောြေးစောြေးစရ တ ် 

  

လမူှုြူလ ိုငရြေး   လမူှုြူလ ိုငရြေး   

ရ ြ်ေးနှ ြေးဖမ ပ်နှ မှုမျောြေး    ရ ြ်ေးနှ ြေးဖမ ပ်နှ မှုမျောြေး    

ပ စ် /်အစိုအဖမတင် ွေ   ပ စ် /်အစိုအဖမတင် ွေ   

မိုန ံ့်ြ ိုြေး/ငကော်မရှ  ်   မိုန ံ့်ြ ိုြေး/ငကော်မရှ  ်   

အတ ိုြေး   အတ ိုြေး   

အ မ် ေှာြေးခဝ င် ွေ   အ မ် ေှာြေးခဝ င် ွေ   

မျ  ြေးနွေယစ်ို င ောကပ် ံ့င ကြေးဝ င် ွေ   မျ  ြေးနွေယစ်ို င ောကပ် ံ့င ကြေးဝ င် ွေ    

အလိုပ်လကမ်ွဲံ့   အလိုပ်လကမ်ွဲံ့   



လိုပ်သောြေး ငလ ောကင် ကြေးင ွေ   လိုပ်သောြေး ငလ ောကင် ကြေးင ွေ   

အဖခောြေး-___________________   အဖခောြေး-____________________   

အပ ို ြ်ေး ငဖခောက ်- အ မ်င ော စ်ို၏ ပ ို  ် ို မ်ှု (အ မ်င ော စ်ိုဝ အ်ောြေးလ ိုြေး၏ ပ ို  ် ို မ်ှု ညံ့သ်ွေ ြ်ေးရန်) 

ပ ို  ် ို မ်ှု ရ ြ်ေးဖမစ ်

မညသ်ညံ့ ်အ မ်င ော စ်ိုဝ က် 
ဤပစစညြ်ေးက ို 
ပ ို  ် ို ပ်ါသလွဲ။ 

လကရှ် ပ ို  ် ို မ်ှု တန်ြ ိုြေး ပ ို  ် ို မ်ှု ရ ြ်ေးဖမစ ်

မညသ်ညံ့ ်အ မ်င ော စ်ိုဝ က် 
ဤပစစညြ်ေးက ို 
ပ ို  ် ို ပ်ါသလွဲ။ 

လကရှ် ပ ို  ် ို မ်ှု တန်ြ ိုြေး 

စောရ ြ်ေးရှ  ်အပ်င ွေ   အ မ်ဖခ ငဖမ (အ မ်) တန်ြ ိုြေး   

စောရ ြ်ေးရှ  ်အပ်င ွေ #2   အ မ်ဖခ ငဖမ #2 တန်ြ ိုြေး   

စိုင ွေ   ယောဉ် (မူလ) တန်ြ ိုြေး   

စိုင ွေ #2   ယောဉ် #2 တန်ြ ိုြေး   

စောရ ြ်ေးငသအပ်င ွေလကမှ်တ/် 
င ွေင ကြေးင ြေးကွေက ်

  ငမော်ငတော်  ို က်ယ/်ATV/ငလ/ှ
ကောြေးငနောကတ်ွေွဲ 

  

401k/403B/IRA/အင  မ်ြေးစောြေး    
အသကအ်ောမခ  
(အောမခ စွေန ံ့်လ တသ်ညံ့ ်တန်ြ ိုြေး) 

  

စငတောံ့/င ွေတ ိုကစ်ောချ ပ်/ 
နစှစ်ဉ်ရန်ပ ိုင ွေ 

  အဖခောြေး-____________________ 
  

HSA/FSA   အဖခောြေး-____________________   

အပ ို ြ်ေး ခိုနစှ ်- အောမခ  အကျ  ြေးဝ မ်ှု 
မူလ အကျ ြုားဝငမ်ှု           အသငာ်းဝင ်ID န ပါတ ်   အ်ုပ်စ်ု န ပါတ ်     အသငာ်းဝငသ်အူမည ်       လူန နငှို့ ်ငဆွေားမျိြုားငတ ်စပ်ပ ်ု 
                                                                

အကျိြုားခ စ ားခွေငို့မ်ျ ား (Pine Rest ဝနထ်မ်ားက ပြညို့စ်ွေက်ေန)်                                   

                                                                

ဆငို့ပ်ွေ ား အကျ ြုားဝငမ်ှု           အသငာ်းဝင ်ID န ပါတ ်   အ်ုပ်စ်ု န ပါတ ်     အသငာ်းဝငသ်အူမည ်       လူန နငှို့ ်ငဆွေားမျိြုားငတ ်စပ်ပ ်ု   

                                                                

အကျိြုားခ စ ားခွေငို့မ်ျ ား (Pine Rest ဝနထ်မ်ားက ပြညို့စ်ွေက်ေန)်                               

                                                                

  



အပ ို ြ်ေး ရှစ-် ငတော ြ်ေးခ မှု အင ကော ြ်ေးရ ြ်ေး (စောလ ိုြေးကက ြေးဖြ ံ့င်ရြေးရန်)                     

ငတ ငာ်းခ မှုအတွေက် လူန ၏ အင က ငာ်းေငာ်း (ငနေ အလွေတ် ငန ကထ်ပ်လိ်ုအပ်လျှင ်ငန ကတ်ိ်ုားစ ေွေက်ပြငို့ ်ငေားသ ားငလျှ ကတ်ငန်ိ်ုငသ်ည)်     

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                                                

 

 ငအ ကတ်ွေင ်ကျွန််ုပ်က လကမှ်တင်ေားထိ်ုားပခငာ်းပြငို့ ်ဤငလျှ ကလ်  နငှို့ ်ပူားတွေ ပါြိ်ုငတ်ိ်ုငာ်းတွေင ်ငြ ်ပပထ ားသညို့ ်အချကအ်လကမှ်  မှနက်နင် က ငာ်း 
ကျွန််ုပ်သကင်သခ အပ်ပါသည။် 
 

 တ ဝနခ် သ၏ူ လကမ်ှတ-် _____________________________________________________________ ေကစ်ွေ - ____________________________________ 
 သငို့တ်ွေင ်ငမားခွေနာ်းတစခ််ုခ်ုရှိလျှင ်ငခေါ်ဆိ်ုေန ်______________________________________________ ြ်ုနာ်း (     ) __________________________________ 
 

င ွေင ကြေးအင ောကအ်ပ ံ့ (FAP) 501R ငတော ြ်ေးခ မှုအတွေက ်Pine Rest ဝန် မ်ြေးက ဖြညံ့စ်ွေကရ်န် 

ပပနလ်ညသ် ်ုားသပ်သညို့ ်ဝနထ်မ်ား လကမ်ှတ-် 
                      

 ေကစ်ွေ - 
        

      

ဌ န ည န ်က ားငေားမှု လကမ်တှ-် 
                          

 ေကစ်ွေ - 
        

      

                              

အတညပ်ပြုမှု အငပခအငန- အတညပ်ပြုခ ို့လျှင ်ငပားအပ်မညို့ ်ပမ ဏ/ေ ခိ်ုငန်နူာ်း- 
          

ပငငာ်းပယခ် ို့လျှင၊် ပယခ်ျသညို့ ်အင က ငာ်းေငာ်း-  
  

  
အတညပ်ပြုသည ်  ပငငာ်းပယသ်ည ်

  
           

    
         

  

အကျ ြုားဝငသ်ညို့ ်ေက်စွေ  (မျ ား)- 
                

သကတ်မ်ားက်ုနဆ် ်ုားေက်စွေ /သကတ်မ်ားတိ်ုားေန ်သတ်မှတ် ေက်စွေ - 
        

                                                            

  



လနူော အင ောကအ်ပ ံ့ ရန်ပ ိုင ွေ (PAF) ငတော ြ်ေးခ မှုအတွေက ်Pine Rest ဝန် မ်ြေးမှ ဖြညံ့စ်ွေကရ်န် 

ပပနလ်ညသ် ်ုားသပ်သညို့ ်ဝနထ်မ်ား လကမ်ှတ-် 
                      

 ေကစ်ွေ - 
        

      

ဌ န ည န ်က ားငေားမှု လကမ်တှ-် 
                          

 ေကစ်ွေ - 
        

      

                              

အတညပ်ပြုမှု အငပခအငန- အတညပ်ပြုလျှင ်ပျှမ်ားမျှ ငပားအပ်မှု ပမ ဏအငသားစတိက်ိ်ု ငအ ကတ်ွေင ် ကညို့ပ်ါ။ ငပားအပ်မှု 
မှတ်ချက်မျ ား- 

ပငငာ်းပယခ် ို့လျှင၊် ပယခ်ျသညို့ ်အင က ငာ်းေငာ်း- 

  
အတညပ်ပြုသည ်

  
ပငငာ်းပယသ်ည ်

                      

အတွေငာ်း လနူ  ငနထိ်ုငမ်ှု                                                  

                                                            

ငန က်တိ်ုား ငနထိ်ုငမ်ှုမျ ား-                                                     

                                                            

PPG ေက်ချိနာ်းမျ ား-                                                     

                                                            

ECT/TMS က်ုသမှု-                                                     

                                                            

PCC ေက်ချိနာ်းမျ ား -                                                     

                                                            

Detox ငနထိ်ုငမ်ှု-                                                   

                                                            

ငနထိ်ုငသ်မူျ ား-                                                       

                                                            

အကျ ြုားဝငသ်ညို့ ်ေက်စွေ  (မျ ား)- 
                    

သကတ်မ်ားက်ုနဆ် ်ုားေက်စွေ /သကတ်မ်ားတိ်ုားေန ်သတ်မှတ် ေက်စွေ - 
  

                                                            

 


