دستورالعمل و اطالعات مرتبط با درخواست کمک مالی و مشارکتی مراقب ھای درمانی ست ديويد
شماره حساب بيمار

نام بيمار
شماره تلفن

تاريخ تولد )ماه/روز/سال(

شماره تأمين اجتماعی

 شاغل
 بيکار
کارفرما )نام ،نشانی ،و شماره تلفن(
نام ھمسر

شماره تأمين اجتماعی

تاريخ تولد )ماه/روز/سال(

نام پدر بيمار )اگر بيمار صغير باشد(

شماره تأمين اجتماعی

تاريخ تولد )ماه/روز/سال(

نام مادر بيمار )اگر بيمار صغير باشد(

شماره تأمين اجتماعی

تاريخ تولد )ماه/روز/سال(

الف .درآمدھا :لطفا ميزان درآمد ھر يک از اعضای خانوار خود را بيان کنيد .
دور آيتم مورد نظر را دايره بکشيد
بيمار

ميزان ______________ به دالر

ھمسر

ميزان ______________ به دالر

دور آيتم مورد نظر را دايره بکشيد

ميزان به ساعت/ھفته/ماه/سال

نام پدر بيمار
اگر بيمار صغير باشد

ميزان ______________ به دالر

ميزان به ساعت/ھفته/ماه/سال

نام مادر بيمار
اگر بيمار صغير باشد

ميزان ______________ به دالر

ميزان به ساعت/ھفته/ماه/سال

ميزان به ساعت/ھفته/ماه/سال

ب .ساير منابع :لطفا ميزان کل ساير منابع موجود خودتان ___________________ به دالر ،از جمله حساب ھای پس انداز ،حساب ھای جاری ،سھام ،اوراق قرضه
و  ...را بيان کنيد.
لطفا ميزان کل درآمد ساالنه خود به دالر ___________________ را از ساير منابع نظير افزايش درآمد ،سود سھام ،درآمدھای اجاره ای و  ...بيان کنيد

ج .اعضای خانواده :لطفا تعداد ____________ اعضای خانوار خود را ذکر کنيد.
د .گواھی ميزان درآمد :لطفا ھر يک از مدارک ذيل را جھت تأييد ميزان درآمد خود ارايه دھيد .
•
•
•
•

اگر

• گواھی کارفرما
فرم 2-IRS Form W
• مدرکی دال بر مشارکت شما در برنامه ھای ھمياری دولتی نظير بن ھای غذا ،سديک ) ،(CDICمدی کيد يا ای اف دی
وجه چک
سی )(AFDC
اظھارنامه مالياتی
• نامه ھای تأييديه برخورداری از حقوق بيمه بی کاری يا تأمين اجتماعی
صورت حساب ھای بانکی
ساير موارد ،لطفا توضيح دھيد
•
قادر به ارايه ھر يک از منابع درآمدی فوق نبوديد ،لطفا علت عدم موجود بودن آن اطالعات را ذکر کنيد:

بدين وسيله ابراز آگاھی می کنم که مشارکت مراقبت درمانی ست ديويد ) ((St. David’s Healthcare Partnership (SDHPممکن است اطالعات مالی اين درخواست
کمک مالی )»درخواست«( را در ارتباط با ارزيابی  SDHPاين درخواست ،تأييد کند ،و با امضای اينجانب به کارمند خود جھت تأييد اطالعات اين درخواست ،اجازه می
دھم .ھمچنين به  SDHPاجازه درخواست دريافت گزارش از نمايندگی ھای گزارش دھی اعتباری و اداره تأمين اجتماعی را می دھم .بدين وسيله با بھره گيری از
بيشترين سطح دانش خود ،صحت اين اطالعات را تأييد می کنم و می دانم که ھر گونه ارايه اطالعات نادرست در اين درخواست می تواند سبب رد درخواست کمک بنده
شود.
می دانم که ارايه ھرگونه کمک مالی براساس اثبات عدم توانايی اينجانب در پرداخت است و اگر چنانچه منبع درآمد جديدی ايجاد شد SDHP ،می تواند کمک ھای مالی خود را به صورت
جزئی يا کلی لغو کند.

تاريخ
امضای بيمار يا شخص مسئول
تاريخ
امضای کارمند  SDHPاگر چناچه بخشی از
فرم درخواست کمک توسط کارمند  SDHPتکميل شده باشد

دستورالعمل و اطالعات مرتبط با درخواست کمک مالی و مشارکتی مراقب ھای درمانی ست ديويد
دستورالعمل:

به عنوان بخشی از تعھدات ما به ارايه خدمات به جامعه و نيل به اھداف خيريه سيستم مراقبت ھای درمانی ست ديويد ،برنامه مشارکت مراقبت ھای درمانی ست
ديويد درصدد ارايه کمک ھای مالی به افرادی است که دارای الزامات درآمدی معينی باشند.

جھت تعيين صالحيت يک فرد برای برخورداری از کمک ھای مالی ،نيازمند به دريافت اطالعات خاصی ھستيم که در اين درخواست به آنھا اشاره می شود.
ھمکاری شما امکان شرايط رسيدگی کامل درخواست کمک مالی شما را برای ما فراھم می کند.
لطفا ضمن تکميل فرم درخواست کمک مالی ،آن را به نمايندگی ثبت نام کننده عودت دھيد و يا اينکه آن را به نشانی ذيل ارسال کنيد:
)خدمات حسابی بيمار( Patient Account Services
6000 N.W. Parkway Ste.124
San Antonio, Tx. 78249

بخش الف :درآمدھا

در بخش الف فرم درخواست کمک مالی ،لطفا ميزان غرامتی که ھر فرد ليست شده به دالر می تواند دريافت کند را ذکر و مشخص کنيد که اين غرامت ساعتی،
ھفته ای ،ماھانه ،يا ساالنه است يا خير.

بخش ب :ساير منابع

در جای خالی نخست بخش ب فرم درخواست کمک مالی ،لطفا ميزان دالری که در حساب ھای جاری ،پس از انداز ،سھام و ...خود سرمايه گذاری کرده ايد را ذکر
کنيد .در جای خالی دوم ،لطفا ميزان درآمد ساالنه خود از آن سرمايه گذاری ھا را به دالر ذکر کنيد .مثال ،در جای خالی نخست ممکن است اشاره کنيد که در حساب
پس از انداز خود دارای  5000دالر می باشيد و در جای خالی دوم ممکن است بنويسيد که ساالنه  250دالر از آن سود می گيريد.

بخش ج :اعضای خانواده

در بخش پ فرم درخواست کمک مالی بايد اطالعات اعضای خانوار بيمار نوشته شود .اين اطالعات بايد شامل اطالعات ھمسر بيمار و افراد تحت تکفل وی
باشد .اگر بيمار کودک صغيری است ،لطفا اطالعات بيمار ،نام مادر و/يا پدر و/يا ولی قانونی وی و يا افراد تحت تکفل ديگر مادر/و يا پدر و/يا ولی قانونی
بيمار را ذکر کنيد.

بخش د :گواھی ميزان درآمد

به منظور بررسی درخواست کمک مالی شما ،گواھی درآمدھای گزارش شده در بخش الف فرم درخواست کمک مالی ،الزامی است .لطفا يک کپی از فرم IRS
 ،2-Form Wصورت حساب ھای درآمدی و بانکی ،وجه چک ،اظھارنامه مالياتی ،صورت حساب ھا يا ھر گونه سند ديگری که نشان دھنده درآمد شما يا
مشارکت شما در يک برنامه عام المنفعه نظير تأمين اجتماعی ،بيمه بيکاری ،مدی کيد ،برنامه بھداشتی تھيدستان مناطق روستايی ،AFDC ،بيمه بيماری ،بن ھای
غذايی ،WIC ،کودکان سالم تکزاس ،برنامه بيمه سالمت کودکان ،يا ساير برنامه ھای مرتبط با تھيدستان است را ارايه دھيد.

به منظور تأييد درآمد خود ،ھمچنين می توانيد از کارمند خود بخواھيد تا يک گواھی مکتوب ارايه دھد يا از وی بخواھيد تا با يک نماينده  ،SDHPصحبت کند.

اگر قادر به ارايه ھر يک از منابع درآمدی فوق نبوديد ،لطفا در بخش د فرم درخواست کمک مالی ،توضيح مکتوبی بيان کنيد.
خدمات پزشکی

آن دسته از پزشکان ارايه دھنده خدمات که جزء کارمندان مشارکت مراقبت درمانی ست ديويد نمی باشند .پزشک خصوصی شما و ساير پزشکانی که خدمات
الزامی برای شما ارايه می دھند ،صورت حساب ھايی جداگانه صادر خواھند کرد .برای طرح سؤال درباره اين صورت حساب ھا ،يا پرداخت حق الزحمه خدمات
پزشک ،لطفا با دفتر ھر پزشک تماس بگيريد.

