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 (تعليمات إكمال طلب التقدم الخاص ببرنامج المساعدات المالية)

 

 التعليمات

 
 الذين يستوفواالتابع للوالية  Health Safety Netمكتب مالية للمرضى غير المشمولين بتغطية  للرعاية الصحية مساعدات UMass Memorialكجزء من التزامه بتقديم الخدمات، سيقدم نظام 

 .مؤهالت معينة متعلقة بالدخل

 
 .معلومات إلى رفض المساعداتسيؤدي عدم تقديم هذه ال. لكي نقرر إذا كنت مؤهالا للحصول على المساعدات المالية، نحتاج للحصول على معلومات مالية معينة كما هو موضح في طلب التقدم

 
إرسال النموذج المكتمل بريدياا على العنوان  يمكن. بات التقدم المعتمدالدخل إلى مستشار طل وثائق إثباتُيرجى إكمال طلب التقدم الخاص ببرنامج المساعدات المالية وإعادة الطلب باإلضافة إلى 

 :التالي

Marlborough Hospital Patient Financial 

Counseling 157 Union Street 

Marlborough, MA  01752 

 
 

 معلومات المريض :  1القسم 

 .من طلب التقدم الخاص ببرنامج المساعدات المالية، ُيرجى إكمال جميع المعلومات المتعلقة بالمريض 1في القسم 

 
 

 أفراد األسرة:  2القسم 

 
زوجة المريض والشخص /ينبغي أن يشمل هؤالء زوج. الذي يقيم في نفس منزل المريض( األشخاص)لمالية، يتم طلب المعلومات المتعلقة بالشخص من طلب التقدم الخاص ببرنامج المساعدات ا 2في القسم 

ا ُيرجى تضمين ولي . الذي يعوله( األشخاص)  .أو الممثل المصرح له/األمر و( أولياء)إذا كان المريض طفالا قاصرا

 

 األجور: 3القسم 

وكذلك، يرجى تحديد إذا ما كان المبلغ يتم . بالدوالر شخص يتلقاه كلُيرجى تحديد المبلغ الذي . وظيفةالمن طلب التقدم الخاص ببرنامج المساعدات المالية، يتم طلب المعلومات المتعلقة بدخل  3في القسم 

 .تلقيه أسبوعياا أو كل أسبوعين أو شهرياا

 

 مصادر الدخل األخرى:  4القسم 

وكذلك، . يرجى تحديد فرد األسرة ونوع الدخل الذي يتلقاه كل شخص. من طلب التقدم الخاص ببرنامج المساعدات المالية، يتم طلب المعلومات الخاصة بمصادر الدخل غير المتعلقة بالوظيفة 4في القسم 

ا أسبوعياا أو نصف شهري أو شه  .االجتماعي أو مخصصات التقاعد أمثلة على مصادر الدخل األخرى ُيعد الضمان. رياا أو سنوياايرجى تحديد إذا ما كان المبلغ بالدوالر يمثل تعويضا

 
 :يعد ما يلي وثائق إثبات مقبولة. من طلب التقدم هذا 4و 3كشرط لطلب التقدم هذا، يلزم تقديم وثائق تثبت جميع مصادر الدخل في القسمين 

 لشيكات أجورك أحدث كعبيننسخة من  ●

 دث بيان أو شيك بمخصصات التقاعد أو الضمان االجتماعي أو البطالة أو أي مخصصات دخل األخرىنسخة من أح ●

 أشهر توضح المذكور أعاله 6بالنسبة للمتقدمين من أصحاب األعمال الحرة أو أحدث إقرارات ضريبية خالل فترة  التجاري أشهر األخيرة للعمل 3بيان األرباح والخسائر عن الـ ●

 العمل الخاص بك يحدد إجمالي الدخل األسبوعي الخاص بكبيان من صاحب  ●

 أو إعالة الطفل/نسخة من أمر المحكمة أو المدفوعات التي تم تلقيها خالل األسبوعين الماضيين للنفقة و ●

 
 

 إفادة بالدعم المالي/ تعليقات :  5القسم 

 .ن ينبغي أن يتضمن ظروفك الحالية مثل مع من تقيم ومن يقوم بمساعدك في التكاليف الحياتية األساسية مثل المأوى والطعامهذا البيا. إذا كنت ال تعمل وال تتلقى أي دخل، يرجى تقديم بيان بالدعم

 

 معلومات التأمين الصحي:  6القسم 

 .لقسم، يرجى تقديم المعلومات في هذا اسيتم تغطيتهإذا كنت أنت أو أي فرد من أفراد األسرة مشموالا في تغطية تأمين صحي أو 

 
 

 :للحصول على مساعدة في إكمال طلب التقدم هذا، يرجى التواصل مع

 مستشار طلبات التقدم المعتمد 

508-486-5864 

 مساءً  4:88 -صباًحا  0:88من اإلثنين إلى الجمعة، من :    ساعات العمل
. 

    NS PFC 0005    22/11/16 تمت المراجعة في  


