
  

  

 
 

    
    

  

    
   

  

  
     
                 
 

    
   

  

      
                                         

  

      
                                        

   

   
   

 

   

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  

         

___________________  
 

                    
 
  

 
         

  

  
 

    
  
   
  

   
     
  

     
                   
    

              

              

        

 
 

                                

 
                 

 
                 

  
  

اΔϴ ايνحيΔ يًرغالΔ ساΖْ دϗϴيد انح ـرُاييΔ نّ ةرْايدΓ شاغيτًُب ا

 ϣماٖاسϴرο	  ϣَراٖمخشاب رοϴ 

 (ي�ϢΔسر�ϯϴ*ؾَبلد ٖمياس رΗϴاماغϳ االجΘن ϣ اٖضمارَ		:Ηىرϣَ اَٖا





ٕ مϴك

ٕ كمϴال 

 (ΗىϮرϣَ اَٖان يϯاكالسϮ ϣاٖ*اخب اٖكمٕ قا

 ϣاٖؿاسϴك ر	اٖضمارَ ϣ نΘاالج ϳاماغΗϴؾَبلد ٖمياس ر*ϯϴسر��ϢΔي) 

Ϯٖمٖد ااϴر* ο َاٖمالان  ·ذا οϴقرا( ر ϣَماغرΘاٖضمان االجϳ	ارΗ سϴٖبلد *ؾمياϯϴَر��Ϣسي)Δ

Ϯ اٖماٖدϴر* ο َاٖمالان  ·ذا οϴقرا( ر ϣَماغرΘاٖضمان االجϳ		اΗϴؾَبلد ٖمياس ر*ϯϴسر��ϢΔي) 

 �ميزٖكاٖيين يΘٖ ϳاخاـ ف من اٍؾخؾٕ Θُاضاً لϴ ϲذاٖاٍجر  لΘاةΔ جاءةر :ϯرألخا.أ


ϮϱٖاΓٍئرااٖد ϮϱٖاΓٍئرااٖد	
Ϯ اٖماٖدϴرο
	

اϢغ�َرؾ�سϯΒعأ�غΔسااϢغ�َرؾ �سϯΒعأ�غΔسا
 $_____________(ااقرن اٖمرοϴ َذا لا*·		$______________οرϴماٖ

Ϯ اٖماٖدϴرο 
اϢغ�َرؾ�سϯΒعأ�غΔسااϢغ�َرؾ �سϯΒعأ�غΔسا  $_____________(ااقرن اٖمرοϴ َذا لا*·		$______________ك رϴاٖؿ

س$·ٖ، داΕاٖشيϮسϮٍϣَا ΔϴاٖجاراΕاٖدشاةϮرييϯΘٖاΕخشاةااييَ ةما ٖكمΘاخΔاϰٖاٍخرراداٖمكΔيمَاϳٖ·جمΔاةلΘء جاةرϰ:خراألدر ايνُاب 

$ ___________________.ٖس·..راΕجاϴُاϮدخٕ سϣَ اٍخكف Ϯأرةاح اًٖائدΓ دخٕ ذٖك يϳ ةما كادر اٖمٍذً من ΘΗُٗاً ذϲ اٖ ϲϯشيٖاٖدخٕ امΔ يَاةΔ لΘجاء ةر

__ __________οϴاٖمرزٔ يميϴ ϳن جدϯΘااٖماـ خاٍؾغدد اةΔ لΘجاء ةر :رΓاألساد أϖر .ج .

 �كٍ من دخٗاٖيΘٖٗ ΔدΘُٖاائٍ Μϯٖمن ا ϲأΗشٗيميا ةرجاء  :خىايدحقϙ نّ ايΘد.  

• ϯاهم Ξٖكذ Εاخٗداٖائدا ΔيW-2• ُدΘٖكماٖخب قان ٍ ما ٕ

 AFDCأϮ  آϴدك ، ميدCDICϴٖطكاϢ اائϣ َشمΔ  ٕΝيدϯٓماٖمشاغدΓ اٖمΟ راة Δϳ يلاٖمؿاردٖيٕ  •	ب ٖراΗΗدϴϯٕ ا •

•  Εَخط •ب ضرائاٖغائدا ΕاةاΕماغ اٖضمان راراΘاالج Ϯأ ϳϴϯكΗطاضاΒٖا ΕٖΔ 


لرٍا ذ، ϴرجϱ رϰخأ •ك ΒيΕ اٖلؿϯيا •

:ϯماΕاٖمكٍٗذً ير ϯΗادϢ غسΒب ير Ηًشجϱ رϴبلً، أغدرجΔ ٖمإ خاٖدΜϮائٍ مكادر خد ةؤΗزϴϮدها ϱٗ غدرا َآن ϣٖΗ ·ذا 	

Ηم أϭϗ ُنأِ أْاΠϯ Δساغ Ζْϗϴرغايًيد دΔϴ حνاي Δي*SDHP ) قد ΘΗ ϙايُنّ حقϯًϏ Εيُايانا Δدرايُي Δخϳϖ  ًبτايُشاغ Γيُاياد Δايحي ϳب"( ايطً*"ايϖ يُاϴ ϙًϏΘقΘييم ةSDHP 

ϭب، ايطًذا يϮ ϳϏقيϯΘغًةϱ  ذيكϖأπϯ اμ بΥϏُى ايϱًفأِ  غϴ دϭغ ϱًُايϯًϏ Εناϯاراي ΓدϬ ϳϖ  ا لُطًب. ايذاϯϖاπSDHP  اσϴةؤِ أΗ قارطًبΗ رϴ ّلانϮ Εاإلةالϐغّ بل 

ّ نناِ حراياϭٓغٓفؤ ϴدقطًب ايذا  Ϭ ϳϖدΓ ارايϯناϯًϏ Εيϴًُر زΗ ϲϮأأِ رك أدϯϮ ϳΗنانϏًد ϱًΥ غحΔ حيμناϯًϏ Εايُ Ϭϫذأِ دأـϭُا لاغΘ .ϳُالخاُاِ ايσئϬ ΔيϮُاِ ئΘاال

ُاييΔ. دΓ ايايُشاغ

فضرتن ألك لذي دؤيد قفد يدجل خدر دصمي أر فإإتإ ذؤه نأوع فدلإىل عت ردقم دعىل عد متعتة يلامة دعاسمي أن أم هفتأا مك  .ايئزجوأا يلكةيلاملإة دعاسملإح نم SDHPي

س رϴاΘٖا

ٔ ϮاٖمشΆرو ٖطا Ϯأرοϴ اٖمϯΗَيع 

س رϴاΘٖا

اء Θيًسϣ اΗأ خيSDHP  ϳى مϯظϯΗَيع 

 SDHPٍ مϯظى رϴطغن  ΔيΓ اٖماٖاٖمشاغدطٗب من  أϲ جزء



 ت ديفيد للرعاية الصحيةمعلومات وتعليمات طلب المساعدة المالية من شركة سان

 تعليمات:
تختار توفير المساعدة  كجزء من التزام شركة سانت ديفيد للرعاية الصحية بخدمة المجتمع وتحقيق أحد األغراض الخيرية لنظام سانت ديفيد للرعاية الصحية، فإنها

 المالية لألفراد الذين يوفون بشروط دخل معينة. 
 

نأخذ طلبك في االعتبار من  لتقرير إذا كان الشخص مؤهال للمساعدة المالية نحتاج للحصول على معلومات مالية معينة كما يرد في هذا الطلب.  مساعدتك ستسمح لنا بأن
 أجل منح المساعدة المالية.

 
 إرساله بالبريد على العنوان التالي:برجاء إكمال طلب المساعدة المالية وإعادة النموذج كامال لممثل التسجيل أو يمكنكم 

               خدمات حساب المريض
 PO Box 292369  
 2369-229TN 37, Nashville  

 القسم أ:  األجور:
الساعة أو أسبوعي أو شهري أو الذي يتلقاه كل شخص كتعويض وسواء كان هذا المبلغ هو أجر بللمبلغ بالدوالر في القسم أ من طلب المساعدة المالية، يرجى اإلشارة 

 سنوي.
 

 المصادر األخرى:القسم ب:  
الذي استثمرته في الحسابات الجارية وحسابات التوفير المبلغ بالدوالر  في المساحة الفارغة األولى من القسم ب من طلب المساعدة المالية، يرجى اإلشارة إلى

من الدخل الذي تتلقاه سنويا من هذه االستثمارات.  على سبيل المثال، يمكنكم في الفراغ األول للميلغ بالدوالر اإلشارة واألسهم....إلخ.  في المساحة الفارغة الثانية، يرجى 
 $ كفائدة سنوية على الحساب.250$ في حساب التوفير وفي الفراغ الثاني يمكنكم كتابة أنكم تربحون 5000كتابة 

 
 القسم ج:  أفراد األسرة:

.  يعيلهم ومن وشريكه المريض العدد هذا يتضمن أن يجب.  المريض منزل في الموجودين األشخاص عدد حول معلومات المالية المساعدة بطل من ج القسم يطلب
 .معه ونيقيم ممن القانوني الوصي أو المريض والدة/والد يعيلهم ممن وأي القانوني الوصي أو/و والده أو/و وأمه المريض كتابة يرجى قاصًرا، المريض كان إذا

 
 القسم د:  التحقق من الدخل

ء تزويدنا بنسخة من من أجل النظر في طلبك للمساعدة المالية، سيكون من الضروري التحقق من صحة الرواتب الواردة بالقسم أ من طلب المساعدة المالية.  برجا
إثبات على  أوائدات الضريبية وكشف البنك أو أي مصدر آخر يشير للدخل وكشف الرواتب والضرائب وإيصاالت تحويل الرواتب والع w-2نموذج العائدات الداخلية 

أو تأمين البطالة أو القسائم الغذائية  AFDCالمشاركة في برنامج منفعة عامة مثل الضمان االجتماعي أو إعانة البطالة أو ميديك آيد أو برنامج صحة الفقير بالمقاطعة أو 
 نامج التأمين على صحة األطفال أو أي برامج شبيهة تختص بالفقراء المحتاجين.أو تكساس لصحة األطفال أو بر WICأو 

 
 . SDHPيمكنك أيضا التحقق من راتبك عن طريق مطالبة صاحب العمل تقديم شهادة مكتوبة تؤكد صحة الراتب أو مطالبته بالتحدث إلى مندوب 

 
 ، يرجى شرح السبب في القسم د من طلب المساعدة المالية.إذا لم تستطع تزويدنا بأحد وثائق مصادر الدخل المذكورة أعاله

 
 خدمات الطبيب المعالج

لخاص ومن أطباء آخرين ال يعد األطباء الذين يقدمون الخدمات موظفين لدى برنامج شراكة سانت ديفيد للرعاية الصحية.  سوف تتسلمون فواتير مستقلة من طبيبكم ا
 علق بهذه الفواتير أو لتدبير أو الدفع مقابل خدمات الطبيب المعالج، يرجى االتصال بمكتب الطبيب المعالج الفردي.تحتاجون لخدماتهم.  لطرح أي أسئلة تت
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