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  )تعليیماتت  إإكمالل  ططلبب  االتقددمم  االخاصص  ببررنامج  االمساعددااتت  االماليیة(
  

  االتعليیماتت
  

  االذذيینن  يیستووفوواااالتابع  للوواليیة    Health  Safety  Netمكتبب  للررعايیة  االصحيیة  مساعددااتت  ماليیة  للمررضى  غيیرر  االمشمووليینن  بتغططيیة    UMass  Memorialكجززء  منن  االتززاامهھ  بتقدديیمم  االخددماتت٬،  سيیقددمم  نظظامم  
  مؤؤهھھھالتت  معيینة  متعلقة  بالددخلل.

  
  سيیؤؤدديي  عددمم  تقدديیمم  هھھھذذهه  االمعلووماتت  إإلى  ررفضض  االمساعددااتت.  لكي  نقرررر  إإذذاا  كنتت  مؤؤهھھھًال  للحصوولل  على  االمساعددااتت  االماليیة٬،  نحتاجج  للحصوولل  على  معلووماتت  ماليیة  معيینة  كما  هھھھوو  مووضح  في  ططلبب  االتقددمم.

  
إإررسالل  االنمووذذجج  االمكتملل  برريیدديیًا  على  االعنوواانن    باتت  االتقددمم  االمعتمدد.  يیمكنناالددخلل  إإلى  مستشارر  ططل  ووثائقق  إإثباتتيیرُرجى  إإكمالل  ططلبب  االتقددمم  االخاصص  ببررنامج  االمساعددااتت  االماليیة  ووإإعاددةة  االططلبب  باإلضافة  إإلى  

  االتالي:
UMass  Memorial  Patient  Financial  Counseling  

306  Belmont  Street  
Worcester,  MA  01604  

  
  

  معلووماتت  االمرريیضض  :    1االقسمم  

  منن  ططلبب  االتقددمم  االخاصص  ببررنامج  االمساعددااتت  االماليیة٬،  يیرُرجى  إإكمالل  جميیع  االمعلووماتت  االمتعلقة  بالمرريیضض.  1في  االقسمم  
  
  

  :    أأفرراادد  ااألسررةة2االقسمم  
  

ززووجة  االمرريیضض  وواالشخصص  ببررنامج  االمساعددااتت  االماليیة٬،  يیتمم  ططلبب  االمعلووماتت  االمتعلقة  بالشخصص  (ااألشخاصص)  االذذيي  يیقيیمم  في  نفسس  منززلل  االمرريیضض.  يینبغي  أأنن  يیشملل  هھھھؤؤالء  ززووجج/منن  ططلبب  االتقددمم  االخاصص    2في  االقسمم  
  )  ااألمرر  وو/أأوو  االممثلل  االمصررحح  لهھ.أأووليیاء(ااألشخاصص)  االذذيي  يیعوولهھ.  إإذذاا  كانن  االمرريیضض  ططفًال  قاصرًراا  يیرُرجى  تضميینن  وولي  (

  

  :  ااألجوورر3االقسمم  
بالددووالرر.  ووكذذلكك٬،  يیررجى  تحدديیدد  إإذذاا  ما  كانن  االمبلغ  يیتمم    شخصص  يیتلقاهه  كلل.  يیرُرجى  تحدديیدد  االمبلغ  االذذيي  ووظظيیفةاالمنن  ططلبب  االتقددمم  االخاصص  ببررنامج  االمساعددااتت  االماليیة٬،  يیتمم  ططلبب  االمعلووماتت  االمتعلقة  بددخلل    3في  االقسمم  

  تلقيیهھ  أأسبووعيیًا  أأوو  كلل  أأسبووعيینن  أأوو  شهھرريیًا.
  

  ددخلل  ااألخررىى:    مصاددرر  اال4االقسمم  
سررةة  وونووعع  االددخلل  االذذيي  يیتلقاهه  كلل  شخصص.  ووكذذلكك٬،  منن  ططلبب  االتقددمم  االخاصص  ببررنامج  االمساعددااتت  االماليیة٬،  يیتمم  ططلبب  االمعلووماتت  االخاصة  بمصاددرر  االددخلل  غيیرر  االمتعلقة  بالووظظيیفة.  يیررجى  تحدديیدد  فرردد  ااأل  4في  االقسمم  

  ااالجتماعي  أأوو  مخصصاتت  االتقاعدد  أأمثلة  على  مصاددرر  االددخلل  ااألخررىى.  يیُعدد  االضماننشهھرريي  أأوو  شهھرريیًا  أأوو  سنوويیًا.    يیررجى  تحدديیدد  إإذذاا  ما  كانن  االمبلغ  بالددووالرر  يیمثلل  تعوويیًضا  أأسبووعيیًا  أأوو  نصفف
  

  منن  ططلبب  االتقددمم  هھھھذذاا.  يیعدد  ما  يیلي  ووثائقق  إإثباتت  مقبوولة:  4وو  3كشررطط  لططلبب  االتقددمم  هھھھذذاا٬،  يیلززمم  تقدديیمم  ووثائقق  تثبتت  جميیع  مصاددرر  االددخلل  في  االقسميینن  
  لشيیكاتت  أأجوورركك  أأحددثث  كعبيینننسخة  منن    ●
  نسخة  منن  أأحددثث  بيیانن  أأوو  شيیكك  بمخصصاتت  االتقاعدد  أأوو  االضمانن  ااالجتماعي  أأوو  االبططالة  أأوو  أأيي  مخصصاتت  ددخلل  ااألخررىى  ●
  أأشهھرر  تووضح  االمذذكوورر  أأعالهه  6بالنسبة  للمتقددميینن  منن  أأصحابب  ااألعمالل  االحررةة  أأوو  أأحددثث  إإقررااررااتت  ضرريیبيیة  خاللل  فتررةة    االتجارريي  أأشهھرر  ااألخيیررةة  للعملل  3بيیانن  ااألررباحح  وواالخسائرر  عنن  االـ  ●
  انن  منن  صاحبب  االعملل  االخاصص  بكك  يیحدددد  إإجمالي  االددخلل  ااألسبووعي  االخاصص  بككبيی  ●
  نسخة  منن  أأمرر  االمحكمة  أأوو  االمددفووعاتت  االتي  تمم  تلقيیهھا  خاللل  ااألسبووعيینن  االماضيیيینن  للنفقة  وو/أأوو  إإعالة  االططفلل  ●

  
  

  :    تعليیقاتت  /  إإفاددةة  بالددعمم  االمالي5االقسمم  
  عامم.بالددعمم.  هھھھذذاا  االبيیانن  يینبغي  أأنن  يیتضمنن  ظظررووفكك  االحاليیة  مثلل  مع  منن  تقيیمم  وومنن  يیقوومم  بمساعددكك  في  االتكاليیفف  االحيیاتيیة  ااألساسيیة  مثلل  االمأووىى  وواالططإإذذاا  كنتت  ال  تعملل  ووال  تتلقى  أأيي  ددخلل٬،  يیررجى  تقدديیمم  بيیانن  

  

  :    معلووماتت  االتأميینن  االصحي6االقسمم  
  االمعلووماتت  في  هھھھذذاا  االقسمم.٬،  يیررجى  تقدديیمم  سيیتمم  تغططيیتهھإإذذاا  كنتت  أأنتت  أأوو  أأيي  فرردد  منن  أأفرراادد  ااألسررةة  مشمووًال  في  تغططيیة  تأميینن  صحي  أأوو  

  
  

  للحصوولل  على  مساعددةة  في  إإكمالل  ططلبب  االتقددمم  هھھھذذاا٬،  يیررجى  االتووااصلل  مع:
  مستشارر  ططلباتت  االتقددمم  االمعتمدد  

508-334-9300  
  مساء ً   4:00  -صباًحا    8:00ساعاتت  االعملل:        منن  ااإلثنيینن  إإلى  االجمعة٬،  منن  

.  

        NS  PFC  0005        22/10/16  تمتت  االمررااجعة  في    


