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 عزیزي المریض / مقدم الطلب:

إن مھمتنا ومیزتنا  خاصةً األكثر احتیاًجا. -تقوم على التعاطف وھي مخصصة لتقدیم رعایة شخصیة للجمیع  Ascensionإن مستشفى 
 والمساعدة المالیة متاحة فقط للرعایة الطارئة والرعایة الضروریة من الناحیة الطبیة األخرى. المالیة لمرضانا.تتمثل في توفیر المساعدة 

 نشكرك على ثقتك بنا فیما یتعلق برعایتك أنت وعائلتك بشأن جمیع احتیاجات الرعایة الصحیة الخاصة بكم.

 إذا لم تكن قد طلبت ذلك، یرجى تجاھل ھذا الخطاب. ا ألننا تلقینا طلبك.نرسل إلیكم ھذا الخطاب وطلب المساعدة المالیة المرفق نظرً 
إذا كنت قد أكملت طلبًا خالل األشھر الستة الماضیة وتمت الموافقة  الرجاء إكمال كال الوجھین، بما في ذلك توقیعك والتاریخ قبل إعادتھ.

لن نضع في اعتبارنا أي طلب سابق یتجاوز ستة  إلى إكمال طلب جدید. قد ال تحتاج علیھ للحصول على مساعدة مالیة، یرجى إبالغنا بذلك.
 أشھر.

إذا كنت متزوًجا أو عشت مع  إلى جانب الطلب، یرجى تقدیم نسخة من عنصر واحد على األقل من العناصر التالیة كإثبات للدخل.
نسخة من واحد على األقل من العناصر التالیة  أشھر أو أكثر، فسوف یلزم أیًضا أن یقوم ھذا الشخص بتقدیم 6شخص آخر مھم لمدة 

 كدلیل على دخلھ قبل أن یتسنى لنا معالجة الطلب.

 أحدث كعوب راتب من صاحب العمل 3نسخ من  •
 نسخ من أحدث إقرار ضریبي سنوي (إذا كنت تعمل عمالً حًرا، فقم بتضمین جمیع الجداول) •
 خطاب منح الضمان االجتماعي و / أو معاش التقاعد •

قرار الضریبي األخیر للوالد أو الوصي، إذا كان مقدم الطلب تابعًا مدرًجا في نموذج اإلقرار الضریبي الخاص بالوالد أو اإل •
 عاًما 25الوصي وكان عمره أقل من 

 وثائق التحقق من الدخل األخرى •
 شھور 3نسخ من بیانات الحسابات المصرفیة عن آخر  •
 صورة من إیصال امتیازات البطالة •

كنت تتلقى المساعدة من أفراد العائلة أو األصدقاء أو كنت تعیش في منزل مع أفراد العائلة أو األصدقاء, یرجى حثھم على إكمال إذا 
بل سیساعد ذلك على  ولن یجعلھم ذلك مسؤولین عن دفع الفاتورة الطبیة الخاصة بك. النموذج المرفق الذي یحمل اسم "خطاب الدعم".

إذا كنت ال تتلقى أي مساعدة من العائلة واألصدقاء، فلن تحتاج إلى ملء نموذج خطاب  تحمل نفقات المعیشة.إظھار مدى قدرتك على 
 الدعم.

 أخیًرا، یرجى أیًضا تقدیم وثائق كدلیل على التكالیف الطبیة والصیدالنیة / األدویة الشھریة المستحقة.
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یتعذر علینا معالجة الطلبات غیر الكاملة أو  استالم الطلب المكتمل مع إثبات الدخل حتى یتسنى النظر في الطلب. یرجى العلم أنھ یجب
 البت فیھا.

على الرغم من ضعف احتمالیة حدوث ذلك، إال أنھ  یرجى مراعاة أن االتصاالت باستخدام البرید اإللكتروني عبر اإلنترنت لیست آمنة.
اعتراض المعلومات التي تقوم بتضمینھا في رسالة البرید اإللكتروني وقراءتھا من قبل أطراف أخرى بخالف یوجد احتمال أن یتم 

 الشخص الذي یتم توجیھھا إلیھ.

ونظًرا ألن الطلب یحتوي على رقم الضمان االجتماعي ومعلومات خاصة  إننا نرید حمایة معلوماتك الشخصیة والتأكد من بقائھا آمنة.
 نحثك على عدم إرسالھ عبر البرید اإللكتروني.أخرى، فإننا 

 یرجى إرجاع طلبك المكتمل إلى العنوان التالي:

 

Ascension St. Vincent 

 PFS Dept/Self Pay Team/Confidential 

 PO Box 40970 

 Indianapolis, IN 46260-0970 

 

 .2078-435-866إذا كانت لدیك أي أسئلة حول ھذا الطلب، یرجى االتصال بأحد ممثلي المرضى لدینا على الرقم 
 
 

 مع أرق األمنیات،
 

قسم الخدمات المالیة للمرضى في 
Ascension 
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 نموذج طلب المساعدة المالیة
 

 
 معلومات المریض

 الحقول. اختر "ال ینطبق" إذا كان الخیار ال ینطبق على أي سطر فردي في الطلب)(یرجى الكتابة بحروف واضحة، ویجب تعبئة جمیع 

   رقم الحساب   التاریخ
 

          االسم (األول واألخیر) 
     رقم الھاتف    الحالة االجتماعیة   تاریخ المیالد

   الرمز البریدي   الوالیة    المدینة    عنوان المراسالت
         رقم الضمان االجتماعي (اختیاري)

      حالة التوظیف      مكان العمل
       رقم ھاتف مكان العمل    عدد ساعات العمل في األسبوع

 

 المعلومات الخاصة بالطرف المسؤول / معلومات الوصي القانوني
 القسم فارًغا.)(إذا كان المریض الوارد اسمھ أعاله ھو نفسھ الطرف المسؤول، فاترك ھذا 

          االسم (األول واألخیر)
     رقم الھاتف    الحالة االجتماعیة   تاریخ المیالد

   الرمز البریدي   الوالیة    المدینة    عنوان المراسالت
         رقم الضمان االجتماعي (اختیاري)

      حالة التوظیف      مكان العمل
       رقم ھاتف مكان العمل    عدد ساعات العمل في األسبوع

 

 معلومات زوج / زوجة الطرف المسؤول
 (إذا كان المریض ھو نفسھ الطرف المسؤول، فقم بتعبئة معلومات الزوج / الزوجة للمریض.)

          االسم (األول واألخیر)
     رقم الھاتف    الحالة االجتماعیة   تاریخ المیالد

   الرمز البریدي   الوالیة    المدینة    عنوان المراسالت
         رقم الضمان االجتماعي (اختیاري)

      حالة التوظیف      مكان العمل
       رقم ھاتف مكان العمل    عدد ساعات العمل في األسبوع

 

 األشخاص الذین یعولھم الطرف المسؤول
 الزوجة للمریض.) /(إذا كان المریض ھو نفسھ الطرف المسؤول، فقم بتعبئة معلومات الزوج 

   العالقة بالطرف المسؤول   تاریخ المیالد   االسم
   العالقة بالطرف المسؤول   تاریخ المیالد   االسم
   العالقة بالطرف المسؤول   تاریخ المیالد   االسم
   العالقة بالطرف المسؤول   تاریخ المیالد   االسم

   في المنزل عدد األشخاص البالغین واألطفال الذین یعیشون
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 الدخل الشھري 
 (أدخل المبالغ لكل عنصر من العناصر الواردة أدناه بالدوالر. أدخل المبلغ في الشھر لكل منھا.)

   الدخل المكتسب لمقدم الطلب
   دخل زوج / زوجة مقدم الطلب

   االجتماعيامتیازات الضمان 
   الدخل من المعاش / التقاعد

   دخل اإلعاقة
   تعویضات البطالة
   تعویضات العمال

    الدخل من الفوائد / األرباح

   إعالة الطفل التي یتم تلقیھا 
   النفقة التي یتم تلقیھا

   الدخل من تأجیر الممتلكات
   قسائم الطعام

   توزیعات أموا التي یتم تلقیھا
   من مصادر الدخل غیر ذلك

   غیر ذلك من مصادر الدخل
   إجمال الدخل الشھري بالدوالر

 

 نفقات المعیشة الشھریة 
  الرھن / اإلیجار

  المرافق
   الھاتف (الخط األرضي)

   الھاتف الخلوي:
  البقالة / الطعام

   خط الكابل / اإلنترنت / القمر الصناعي للتلفاز
   مدفوعات السیارة

   رعایة األطفال

   رعایة األطفال / النفقة 
   بطاقات االئتمان:

   فواتیر األطباء / المستشفیات
   تأمین السیارة / المركبات

   التأمین على المنزل / الممتلكات
   التأمین الطبي / الصحي

   الحیاةالتأمین على 
   النفقات الشھریة األخرى

   إجمالي النفقات الشھریة بالدوالر
 

 األصول 
   النقد / التوفیرات / الحسابات الجاریة

  األسھم / السندات / االستثمارات / شھادة (شھادات) اإلیداع
   العقارات / األخرى / المساكن الثانویة

   الدراجات الناریة / المركبات الترفیھیةالمراكب / 
   المركبات التي یقوم الھواة بتجمیعھا / المركبات غیر األساسیة

   األصول األخرى

 
االئتمان الخارجیة إذا رأت ذلك أشھد أن المعلومات الواردة أعاله صحیحة وكاملة على حد علمي. وبموجبھا أسمح للمستشفى للحصول على المعلومات من وكاالت إعداد تقاریر  

 ضروریًا.
 
 

   توقیع مقدم الطلب

   التاریخ

 

    تعلیقات 
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 خطاب الدعم
   السجل الطبي / رقم الحساب للمریضرقم 

 

   اسم الداعم
 

   العالقة بالمریض / بمقدم الطلب
 

   عنوان الداعم 
 

 :Ascensionإلى  
 

یتلقى دخالً    ھذا الخطاب مرسل إلیكم إلبالغكم بأن (اسم المریض) 
ضعیفًا أو لیس لھ دخل وأنا أساعده في نفقات المعیشة الخاصة بھ / بھا. ولیس مفروًضا علیھ إال أقل االلتزامات أو لیس مفروًضا 

 علیھ أي التزامات تجاھي.
 

 من خالل التوقیع على ھذا البیان، أنا أقر أن المعلومات المحددة صحیحة حسب علمي.
 

    التاریخ  توقیع الداعم 
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