
   
 

    
   

  

    
   

  

  
     

  
 

    
   

  

      
                           

  

      
                       

   

  
   

   

   

   

 
 

 
  

 
 

 
  

 
  

 

 
 

 
 

 
   

 
 

 
 

  
 

  

 
 

 

  

    

 
 

                      
 
  

 
         

  

  
 

  
  
  
  

  
       

 
   

     
                     
    

      

             

              

        

  
 

                         
       

 
                 

 
                 

  
  

یعظیوگ ق؏ وانكب واڮ ظؼوؽاتگ شاؼ̯ى̮ والگ ٌ وظؼدواق؏ ̯ؽؐتط ةا ا؎ وطٛغٌ اوؼالػىم ظقت

ؼ ةۍىاه دكاب θىاؼاؼ ةۍىنان  

 (لٌؾ�قا*واه�ؼولع ؐخ ؼیؐااغگ ۍϧ اجتىه ؐأوθىاؼ ϧه ؐمفθىاؼ

اθً م

ؼ اةۍک

(لٌؾ�قا*واه�ؼولع ؐخ ؼیؐا اغگۍϧ اجتىه ؐأوθىاؼ ؽ كنان وى

(ل�قاؼٌؾه�ع *واؐولخ ؼیؐا اغگۍϧ اجتىه ؐأوؼθىا  (ةاθعؼ طٌۍؽ ڬؽ ةۍىااؼ *اةۍى پعؼان ن

(ل�قاؼٌؾه�ع *واولؐؼیخ ؐا اغگۍϧ اجتىه ؐأوθىاؼ ع( ةاθؽ ٌۍاؼ طةۍىڬؽ ؼ *اةۍىاؼ اظنان و

�نۍع اϦ ̯ةۍ ؼا دوظؼ انوادڮ ااغضؾ ی̮ اوؽ آوع ؼϦ ظؿاۍطفا ول :دوادرآّ  .ام٤

ع ۍةکشؽه ظایظؽ ؼا ؼظ نووته یظٌؼ آ

ؼظٚ ةه ______________  Ϧوۍؿا
 Ϧه�واه�قال �وفته قاغ؏ةوۍؿا

اؼ ن پعؼ ةۍىنا

ع طٌۍؽ ةاθاؼ ةۍىڬؽ ا

ع ۍةکشؽه ظایظؽ ؼا ؼظ نووته یظٌؼ آ

ؼظٚ ةه  Ϧوۍؿا______________ 
 Ϧه�واه�قال�وفته قاغ؏ةوۍؿا

اؼ ةۍى

 Ϧه�واه�قال�وفته قاغ؏ةوۍؿا ؼظٚ ةه ______________  Ϧوۍؿا

اؼ ن واظؼ ةۍىنا

عطٌۍؽ ةاθاؼ ةۍىڬؽ ا  Ϧه�واه�قال�وفته قاغ؏ةوۍؿا  Ϧؼظٚةه  ______________وۍؿا وىكؽ 

ضهكؽؼاق ٌان، قًا، اؼڮجڮ دكاب واپف انعاؾ، ڮ اب وامه دكىجؾ اظٚؼ،  ه_____ ة____________دوظؐاϦ __جوظ وو وناةعؽ ی̯م قااϦ ؿوۍلطفا  :ةعّناسایر  ب.

 �ةۍاϦ ̯نۍعا ؼٌ ���  

ع نۍ̯ةۍاϦ  ... ٌاڮ جاؼه اواڮ ؼآوعظن، قًاقوظ ع، ظؼآوغؿایη اظۍؽ ناةع ونایؽ قاؾ ؼا  ___________________ظٚؼ ه ةدوظ قاٚنه آوع ؼظ̯م اϦ وۍؿلطفا 

.نۍع̯غ̯ؽ ؼا دوظ دانواؼ اغضاڮ  ____________ ؐػعاظلطفا  :دهانوخااغضای  .ج

 � ظوۍع هاؼایدوظ  آوعؼؿاϦ ظوۍیۍع ً؏ ؐأجا م ؼغی ̭ؼاؾ وعاؽ ی̮ لطفا و :ّددرآزاϦ ّۍۍ اوگود.  

ا ؽوغگ ̯اؼڬواو •IRS Form W �2غؽن  •

 ظڮٍ اڮاای ̯ۍععڮ و(، CDIC*عی̮ ق ًػا،اڮ و ةϧظۍؽ نلتگ ظٌڮاؼوىۍڮ وااوه ؽنةظؼ  θىااؼ̯؏ وش ةؽلظاوعؼ̯گ  • ̩̮ه جٌ •

( AFDC*قگ گ الۍاؐؼناوه واظًا •

گ أوۍϧ اجتىاغؐاؼڮ یا ةگ ̯ق ةۍىه دلوؾ ؼڮ اؽدوؼظاةه یؐأیۍعاڮ وه ونا •گ انکةب واڮ طوؼ؎ دكا •

ع خ ظوۍفا ؐوضۍطلظ، ؽ وواؼقای •

 :نۍع̯غ̯ؽ ؼا ٛغا؎ اطآϦ ةوظϦ جوظ ووعن غغم؏ لطفا ع، نتوظیغوق عڮ آوظؼوناةع اؾ ی̮ وؽ ؼایه اةه كاظؼ اڬؽ 

s*ید یود سΖدرّانۍ تΖ ّراقڪΖ ّطار ڪه ڪنِّۍ  آگاوۍاز ةراۍَه ٌسیϧ ةد Healthcare Partnership (SDHP ’St. David)) ّ ϧْګΖطالا اس Εا ّامۍغا ϧرخواسدیΖ 

ۍ ّزهاجاΖ، رخواسدیϧ اغاΕ طالاۍدأیΖًΗ جودخندرّڪاةه نب نحاایّضای ا ةا ٌد،ڪنۍد ΗأیΖ، واسرخدیϧ ا SDHPرزیاةۍ ا ةاتاط رΗادر را  «(خواسΖدر*¼ ّامۍڪْک 

 از گۍریره ةً ةاۍَه ٌسیϧ ةد دوِ.ّۍ را تْاغۍ اجۍϧ أΗّره داا ٌتتاری اغ دوۍارش گزای وایندگۍ نْاز رش زاگیافΖ دراسΖ درخوزه اجا SDHP ةهۍϧ چنوْدوِ. 

ه ندة ڪْکخواسΖ درردتب سندواΗ ّۍخواسΖ ردیϧادردرسΖ ناغاΕ طالایهراانهگورو ڪهِدانۍٌّ ڪنِۍّدیۍأΗراغاΕ طالایϧاΖصحد، خونص داطح سیϧترةۍط

ضود. 

هباردمایل خوی اهکمک ند اتویم  SDHP،شدد اجیای یدجدمد آردع منبه چناچنر گاو سة اخة ادرپر دنب اجینای اناوتعدم ت اثباس اساربیل امک مکه نوگرهه یاراه کنم ادیم  ی ی  .کندولغیل کاییزجتروص

خ ؼیؐا

ل وكئθطض وۍىاؼ یا ةڮ ضااو

خ ؼیؐا

ؾ اطشگ ةه̩̩ناؽ ڬا SDHPڮ ̯اؼونع ضااو

اθع ه ةىۍم θعؐک SDHPع ؼوناقط ̯وؐى̮ ̯دواق؏ غؽن ظؼ

تلفن) شماره و نشانی، کارفرما (نام،



 
 

 دیویددرّانۍ سΖ ای ۍ ّراقب وارڪتمۍ ٌ ّطْک ّارخواسΖ ڪا دةΕ ّرΗتط امػْل ٌ اطالغادستور

 دستورالعمل:
ارايه خدمات به جامعه و نيل به اهداف خيريه سيستم مراقبت های درمانی ست ديويد، برنامه مشارکت مراقبت های درمانی ست به عنوان بخشی از تعهدات ما به 

 ديويد درصدد ارايه کمک های مالی به افرادی است که دارای الزامات درآمدی معينی باشند. 
 

خورداری از کمک های مالی، نيازمند به دريافت اطالعات خاصی هستيم که در اين درخواست به آنها اشاره می شود.  جهت تعيين صالحيت يک فرد برای بر
 همکاری شما امکان شرايط رسيدگی کامل درخواست کمک مالی شما را برای ما فراهم می کند.

 
 دت دهيد و يا اينکه آن را به نشانی ذيل ارسال کنيد:لطفا ضمن تکميل فرم درخواست کمک مالی، آن را به نمايندگی ثبت نام کننده عو

Patient Account Services (خدمات حسابی بيمار)  
PO Box 292369                        
Nashville, TN 37229-2369               

 
 بخش الف:  درآمدها

می تواند دريافت کند را ذکر و مشخص کنيد که اين غرامت ساعتی،  دالريست شده به در بخش الف فرم درخواست کمک مالی، لطفا ميزان غرامتی که هر فرد ل
 هفته ای، ماهانه، يا ساالنه است يا خير.

 
 بخش ب:  ساير منابع

کرده ايد را ذکر  که در حساب های جاری، پس از انداز، سهام و... خود سرمايه گذاری ميزان دالریدر جای خالی نخست بخش ب فرم درخواست کمک مالی، لطفا 
ذکر کنيد. مثال، در جای خالی نخست ممکن است اشاره کنيد که در حساب دالر رآمد ساالنه خود از آن سرمايه گذاری ها را به ميزان دکنيد. در جای خالی دوم، لطفا 

 الر از آن سود می گيريد.د 250دالر می باشيد و در جای خالی دوم ممکن است بنويسيد که ساالنه  5000پس از انداز خود دارای 
 

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

 
 بخش د:  گواهی ميزان درآمد

 IRSم به منظور بررسی درخواست کمک مالی شما، گواهی درآمدهای گزارش شده در بخش الف فرم درخواست کمک مالی، الزامی است.  لطفا يک کپی از فر
Form W -2 ، ياصورت حساب های درآمدی و بانکی، وجه چک، اظهارنامه مالياتی، صورت حساب ها يا هر گونه سند ديگری که نشان دهنده درآمد شما 

های  ، بيمه بيماری، بنAFDCمشارکت شما در يک برنامه عام المنفعه نظير تأمين اجتماعی، بيمه بيکاری، مدی کيد، برنامه بهداشتی تهيدستان مناطق روستايی، 
 ، کودکان سالم تکزاس، برنامه بيمه سالمت کودکان، يا ساير برنامه های مرتبط با تهيدستان است را ارايه دهيد.WICغذايی، 

 
 کند.  ، صحبتSDHPه به منظور تأييد درآمد خود، همچنين می توانيد از کارمند خود بخواهيد تا يک گواهی مکتوب ارايه دهد يا از وی بخواهيد تا با يک نمايند

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

 
 خدمات پزشکی

ی که خدمات آن دسته از پزشکان ارايه دهنده خدمات که جزء کارمندان مشارکت مراقبت درمانی ست ديويد نمی باشند.  پزشک خصوصی شما و ساير پزشکان
لزحمه خدمات الزامی برای شما ارايه می دهند، صورت حساب هايی جداگانه صادر خواهند کرد.  برای طرح سؤال درباره اين صورت حساب ها، يا پرداخت حق ا

 پزشک، لطفا با دفتر هر پزشک تماس بگيريد.
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