ًτب ايُشاغد Γايُايي Δنّ ةرْانح ـرال Δساْ Ζدϗϴيد يًرغا ΔϴايνحيΔ
رَ ϣخشاب اٖمرοϴ

اس ϣاٖمرοϴ
رَ ϣاَٖاΗى:

Ηارϴس اٖميبلد *ؾَرϢϯϴسي)Δ

رَ ϣاٖضمان االجΘماغϳ

ϴ كمٕ
 ال ϴكمٕ
قاخب اٖكمٕ *االسϮ ϣاٖكيϯان Ϯرَ ϣاَٖاΗى)
اس ϣاٖؿرϴك

Ηارϴس اٖميبلد *ؾَرϢϯϴسي)Δ

رَ ϣاٖضمان االجΘماغϳ

Ϯاٖد اٖمر·* οϴذا لان اٖمرَ οϴاقرا)

رَ ϣاٖضمان االجΘماغϳ

Ηارϴس اٖميبلد *ؾَرϢϯϴسي)Δ

Ϯاٖد اٖمر·* οϴذا لان اٖمرَ οϴاقرا)

رَ ϣاٖضمان االجΘماغϳ

Ηارϴس اٖميبلد *ؾَرϢϯϴسي)Δ

أ .األخϯر :ةرجاء لΘاة Δاٍجر اٖذُΘϴ ϲاضاً لٕ ؾخف من اٍؾخاـ اٖΘاٖيين ي ϳميزٖك
اٖدائر ΓاٍϱٖϮ
اٖمرοϴ

______________$

اٖؿرϴك

______________$

ايُνادر األخر:ϰ
ب
___________________

اٖدائر ΓاٍϱٖϮ

ساغ ΔأسϯΒع ؾَر غاϢ

Ϯاٖد اٖمرοϴ
*·ذا لان اٖمرَ οϴاقرا)

_____________$

ساغ ΔأسϯΒع ؾَر غاϢ

Ϯاٖد اٖمرοϴ
*·ذا لان اٖمرَ οϴاقرا)

_____________$

ساغ ΔأسϯΒع ؾَر غاϢ

ساغ ΔأسϯΒع ؾَر غاϢ

ةرجاء لΘاة· Δجماَٖ ϳيم Δاٖمكادر اٍخر ϰاٖمΘاخٖ Δك ةما ييَا خشاةا ΕاٖϯΘيير Ϯاٖدشاةا ΕاٖجارϮ ΔϴاٍسَϮ ϣاٖشيداٖ· ،Εس$

ةرجاء لΘاةَ Δيم Δاٖدخٕ اٖشي ϲϯاٖذُٗΘΗ ϲاً من ٍذً اٖمكادر ةما ي ϳذٖك دخٕ اًٖائدϮ Γأرةاح خكف اٍسَϮ ϣدخٕ اُϴجاراٖ·..Εس___________________ $.

ج .أϖراد األسر :Γةرجاء لΘاة Δغدد اٍؾخاـ اٖمϯΘاجدϴن ي ϳميزٔ اٖمر____________ .οϴ
د .ايΘحق ϙنّ ايدخى :ةرجاء Ηشٗيميا أ ϲمن اٖΜϯائٍ اٖΘاٖيΘٖٗ Δدٍُ من دخٗك
•
•
•
•

·ذا

•
•
•
•

اٖΘدٍُ من قاخب اٖكمٕ

همϯذ Ξاٖكائدا ΕاٖداخٗيW-2 Δ
Ηد ٕϴϯاٖراΗب
خطاةاَ Εرارا Εاٖضمان االجΘماغ ϳأΗ Ϯكϴϯضا ΕاٖΒطاٖΔ
غائدا Εاٖضرائب
أخرϴ ،ϰرج ϱذلرٍا
لؿϯيا ΕاٖΒيك
ٖٓΗ ϣن َادرا غٗΗ ϱزϴϮدها ةؤخد مكادر ΜϮائٍ اٖدخٕ اٖمدرج Δأغبلًϴ ،رجًΗ ϱشير سΒب غدϯΗ Ϣاير ٍذً اٖمكٗϯما:Ε

دٖيٕ اٖمؿارل Δي ϳةرام Οاٖمشاغد Γاٖدٓϯمي Δمَ ٕΝشائ ϣاٖطكا ،CDIC Ϣميدϴك آϴد أAFDC Ϯ

أϭϗΗم أْا أِ نϯُΠغ Δساْ Ζدϗϴيد يًرغا Δϴايνحي )SDHP* Δقد ΘΗحق ϙنّ ايُϯًϏنا Εايُايي Δايُدرخًτ ϳϖ Δب ايُشاغد Γايُايي Δايحاي"* ϳايطًب") ϖيُا  ϙًϏΘϴةΘقييم SDHP
يϭذا ايطًبϮ ،ةϯΘقي ϳϏغً ϱذيك أμ πϯϖاΥب ايُϏى غً ϱأِ ϴفϭد غً ϱايُϯًϏنا ΕايϯاردϬ ϳϖ Γذا ايطًب .لُا ا SDHP πϯϖأσϴا ةؤِ Ηطًب Ηقارϴر نّ Ϯلاال Εاإلةبل ϐغّ
االئُΘاِ ϬϮيئ Δايُσاِ االخُΘاغ .ϳلُا أـϭد أِ Ϭذ ϫايُϯًϏناμ Εحيح ΔغًΥ ϱد نϯًϏناϮ ϳΗأدرك أِ أΗ ϲزϴϮر يًُϯًϏنا ΕايϯاردϬ ϳϖ Γذا ايطًب قد ٓϴفؤ غٓϭا ايحرناِ نّ
ايُشاغد Γايُايي.Δ

كما أتفهم أن أي مساعدة مالية تعتمد عىل عدم قدر يت عىل إلدفع وأنه ؤذإ تإإفر أي مصدر دخل جديد فقد يؤدي ذلك ألن ترفض SDHPمنح إلمساعدة إلمالية كليا أو جزئيا.

اٖΘارϴس
َϯΗيع اٖمر οϴأ Ϯاٖطرو اٖمشٔϮΆ
اٖΘارϴس
َϯΗيع مϯظى  SDHPي ϳخأ  ϣΗاسΘيًاء
أ ϲجزء من طٗب اٖمشاغد Γاٖماٖي Δغن طر ٍϴمϯظى SDHP

نϯًϏناًϏΗϮ Εيُاًτ Εب ايُشاغد Γايُايي Δنّ ـرل Δساْ Ζدϗϴيد يًرغا ΔϴايνحيΔ
ًϏΗيُا:Ε
لجزء من اٖΘزا Ϣؾرل Δساه Ζدًϴيد ٖٗرغا Δϴاٖكدي Δةخدم ΔاٖمجΘمع ΗϮدُيٍ أخد اٍنرا ξاٖخيرٖ Δϴيظا Ϣساه Ζدًϴيد ٖٗرغا Δϴاٖكدي ،Δيإهَا ΗخΘار ϯΗيير
اٖمشاغد Γاٖماٖيَٖ Δيراد اٖذϴن ϯϴيϯن ةؿرϮط دخٕ مكييΔ
ُٖΘرϴر ·ذا لان اٖؿخف مٍΆبل ٖٗمشاغد Γاٖماٖي ΔهدΘاٖٗ Ξدك ٔϯغ ٗ ϱمكٗϯما Εماٖي Δمكيي Δلما ϴرد يٍ ϳذا اٖطٗب مشاغدΗك سΘشمح ٖيا ةؤن هؤخذ طٗΒك
ي ϳاالغΒΘار من أجٕ ميح اٖمشاغد ΓاٖماٖيΔ
ةرجاء ·لمأ طٗب اٖمشاغد Γاٖماٖي·Ϯ Δغاد Γاٖيمϯذ Ξلامبل ٖمم ٕΝاٖΘشجيٕ أϴ Ϯمٓيٓ· ϣرساٌٖ ةاٖΒرϴد غٗ ϱاٖكيϯان اٖΘاٖ:ϳ
Patient Account Services
10030 N. MacArthur Blvd.
Irving, TX 75063

ايقشم أ :األخϯر:
ي ϳاُٖش ϣأ من طٗب اٖمشاغد Γاٖماٖيϴ ،Δرج ϱاُؾارٖٗ ΓمٗΒم ةاٖدϮالر اٖذُٗΘϴ ϲاً لٕ ؾخف لΘكϮ οϴϯسϯاء لان ٍذا اٖمٗΒم ٍ ϯأجر ةاٖشاغ Δأ ϮأسϯΒغϳ
أ Ϯؾَر ϲأ Ϯسيϲϯ
ايقشم ب :اٖمكادر اٍخر:ϰ
ي ϳاٖمشاخ Δاًٖارن Δاٍ ϱٖϮمن اُٖش ϣب من طٗب اٖمشاغد Γاٖماٖيϴ ،Δرج ϱاُؾار ϱٖ· ΓاٖمٗΒم ةاٖدϮالر اٖذ ϲاسΝΘمر ٌΗي ϳاٖدشاةا ΕاٖجارϮ ΔϴخشاةاΕ
اٖϯΘيير Ϯاٍسَٖ·ϣس ي ϳاٖمشاخ Δاًٖارن ΔاٖΝاهيϴ ،Δرج ϱاُؾارٖٗ Γميٗم ةاٖدϮالر من اٖدخٕ اٖذُٗΘΗ ϲاً سيϴϯا من ٍذً االسΝΘمارا Εغٗ ϱسΒيٕ اٖمΝأ،
ϴمٓيٓ ϣي ϳاًٖرال اٍ ٔϮلΘاة $5000 Δي ϳخشاب اٖϯΘيير Ϯي ϳاًٖرال اٖΝاهϴ ϳمٓيٓ ϣلΘاة ΔأهٓΗ ϣرةدϯن  $250لًائد Γسي Δϴϯغٗ ϱاٖدشاب

ايقشم ج :أϖراد األسر:Γ

ϴطٗب اُٖش Ξ ϣمن طٗب اٖمشاغد Γاٖماٖي Δمكٗϯما Εخ ٔϯغدد اٍؾخاـ اٖمϯجϯدϴن ي ϳميزٔ اٖمرϴ .οϴجب أن Θϴضمن ٍذا اٖكدد اٖمرϮ οϴؾرٌٓϴ
Ϯمن ϴكيَٗ· .ϣذا لان اٖمرَ οϴاقًراϴ ،رج ϱلΘاة ΔاٖمرϮ οϴأمٌ /ϮأϮ Ϯاٖدً /Ϯأ Ϯاٖϯق ϳاُٖاهϯهϮ ϳأ ϲممن ϴكيَٗϮ ϣاٖدϮ/اٖد Γاٖمر οϴأ Ϯاٖϯقϳ
اُٖاهϯه ϳممن ُϴيمϯن مكٌ.

ايقشم د :ايΘحق ϙنّ ايدخى
من أجٕ اٖيظر ي ϳطٗΒك ٖٗمشاغد Γاٖماٖي ،Δسيٓϯن من اٖضرϮر ϲاٖΘدٍُ من قد ΔاٖرϮاΗب اٖϯارد Γةاُٖش ϣأ من طٗب اٖمشاغد Γاٖماٖي Δةرجاء ΗزϴϮدها
ةيشخ Δمن همϯذ Ξاٖكائدا ΕاٖداخٗيϮ w-2 Δلؿى اٖرϮاΗب Ϯاٖضرائب ϴ·ϮكاالΗ Εد ٕϴϯاٖرϮاΗب Ϯاٖكائدا ΕاٖضرΒϴيϮ Δلؿى اٖΒيك أ Ϯأ ϲمكدر آخر
ϴؿير ٖٗدخٕ أΒΜ· Ϯا Εغٗ ϱاٖمؿارل Δي ϳةرهام Οميًك Δغام Δم ٕΝاٖضمان االجΘماغ ϳأ· Ϯغاه ΔاٖΒطاٖ Δأ Ϯميدϴك آϴد أ Ϯةرهام Οقد Δاًُٖير ةاٖمُاطك ΔأϮ
 AFDCأΗ Ϯؤمين اٖΒطاٖ Δأ Ϯاُٖشائ ϣاٖهذائي Δأ WIC ϮأٓΗ Ϯشاس ٖكد Δاٍطًأ أ Ϯةرهام ΟاٖΘؤمين غٗ ϱقد Δاٍطًأ أ Ϯأ ϲةرام ΟؾΒيَΗ ΔخΘف ةاًُٖراء
اٖمدΘاجين
ϴمٓيك أϴضا اٖΘدٍُ من راΒΗك غن طر ٍϴمطاٖ ΔΒقاخب اٖكمٕ ُΗد ϣϴؾَاد ΓمٓϯΘةΆΗ Δلد قد ΔاٖراΗب أ Ϯمطاٖ ٌΘΒةاٖΘدد ϱٖ· ΛميدϮب SDHP

إذا يم ΗشΘطع ΗزϴϮدْا ةؤΥد Ϯثائ ϙنνادر ايدخى ايُذلϯر Γأغبلϴ ،ϫرخ ϱـر ΣايشΒب  ϳϖايقشم د نّ ًτب ايُشاغد Γايُايي.Δ
خدنا ΕايطΒيب ايُϏايح
ال ϴكد اٍطΒاء اٖذϴن ُϴدمϯن اٖخدما Εمϯظًين ٖد ϰةرهام Οؾرال Δساه Ζدًϴيد ٖٗرغا Δϴاٖكدي Δسϯو ΘΗشٗمϯن يϯاΗير مش ΔُٗΘمن طΒي ϣٓΒاٖخاـ Ϯمن
أطΒاء آخرϴن ΗدΘاجϯن ٖخدماٖ ϣَΗطرح أ ϲأسئٗΘΗ Δكٍٗ ةَذً اًٖϯاΗير أΘٖ Ϯدةير أ Ϯاٖديع مُاةٕ خدما ΕاٖطΒيب اٖمكاٖϴ ،Οرج ϱاالΗكأ ةمٓΘب اٖطΒيب
اٖمكاٖ Οاًٖردϲ

