
   
 

    
   

  

    
   

  

  
     

  
 

    
   

  

      
                           

  

      
                       

   

  
   

   

   

   

 
 

 
  

 
 

 
  

 
  

 

 
 

 
 

 
   

 
 

 
 

  
 

  

 
 

 

  

    

 
 

                      
 
  

 
         

  

  
 

  
  
  
  

  
       

 
   

     
                     
    

      

             

              

        

  
 

                         
       

 
                 

 
                 

  
  

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

 ϧ(مفؐاؼه θىنگ، ٌ انشان، *ن̯اؼغؽوا 

(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



 
 

 
     

  
 

     

 
 

  
    
             

                      

 
 

    

  
 

 
     

      

        

 
 

 
                      
                         
          

 
 

        

       

     

     

 
 

  

   
 

  
 

 
   

     

  

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

ْل: امػ	توردس
اڮ وت؏ وؽاك وشاؼ̯؏ناوه ةؽیویع، ظ ق؏نگ ؼواظ واڮت؏ وؽاكۍكته قیه دۍؽعاٍ او ةه نۍم ٌجاوػه ةه ا؎ دعویه اؼاةه  واا؎ ؐػًعاؾ گ ةطش غنواϦةه 

ع� ةاθنگ ۍنعڮ وػ؎ ظؼآوظاؼاڮ الؿاوا؏ ̯ه ظڮ اقةه اغؽاگ ڮ واله ̯ى̮ واظ اؼایظؼطع؏ ظیویع نگ قظؼوا

ه θاؼاا آنًةه  ظؼدواق؏ ایϧظؼ  ̯هتۍه وكطگ داا؎ طٛغااغ؏ ظؼیه ةنع ؾونۍا والگ، واڮ ̯ى̮اؾ دوؼظاؼڮ ةؽ ةؽاڮ غؽظ ̮یۍ؏ ٛدطؐػۍۍϧ جً؏ 

 �نعوگ ̯اوه ا ةؽاڮ وا غؽوالگ θىا ؼى̮ ؏ ̯ؼدواقظوم گ ̯اۍعڬؼقؽایط θؼڮ θىا اوکاϦ وىکا �گ θوظو

 ϧؼا ̯ى؏ ؼدواقظۍم غؽن کىؐلطفا ضى Ϧای یاۍع ٌ ظوظ؎ عه غوننگ حت؏ نان ̯ه نىاینعڬة̮ والگ، آ Ϧۍع: ل ̯نؼقاام یغنگ ه نشاة ؼانکه آ
Patient Account Services 
10030 N. MacArthur Blvd. 
Irving, TX 75063    

دوا درآّام٤: ص ةخ
 ϧایه̯ۍع̯ن وشطض ٌ̯ؽ غاؼنع̯ؼیاغ؏ ظنعاؐوگوظٚؼ ه ةعهθۍك؏ ل غؽظوؽ  ̯هتگ ًؽاوؿاϦ وۍ لطفا والگ، ̯ى̮ ظؼدواق؏ؽن غ الَ ةطηظؼ 

 دۍؽ�ه اق؏ یا ٚنیا قا اڮ، واوانه،ته ، وفتگاغ؏ قًؽاو

ع اةسایر ّنب: ص ةخ
ڮ اؼڬػیه قؽوا دوظ ���ٌ قًان، انعاؾ اؾ پف جاؼڮ، واڮاب دك ظؼ̯ه  ظٚؼڮاϦ وۍؿ لطفا والگ، ̮̯ى ظؼدواق؏ غؽن ب ةطηنطك؏ الگ د جاڮظؼ 

ك؏ نطالگ د جاڮ ظؼ وثٛ، �ۍع̯ن̯ؽ غظٚؼ ةه  ؼا وا ڬػاؼڮیه قؽوا آϦ اؾ دوظنه قاٚؼآوع ظؿاϦ وۍ لطفا ظٌن، دالگ جاڮ ظؼع� نۍ̯̯ؽ غ ؼایع اظه̯ؽ

اؾ ٚؼ ظ 250نه قاٚ ̯هۍع ةنویك اق؏ىکϧ و ظٌنالگ د جاڮ ظؼ ٌۍع ةاθ وگظٚؼ  5000 ظاؼاڮ دوظ انعاؾ اؾ پفاب دك ظؼ ̯هۍع ̯نه θاؼااق؏ ىکϧ و

ع� گ ڬۍؽیآϦ قوظ و

ه وادانای خاغضج:  صةخ
ظ غؽااٌاؼةۍىىكؽ وا؎ طٛغاومθایع ةاا؎ طٛغاϧای .θوظته وθناؼ ةۍىدانواؼ اغضاڮ ا؎ اطٛغیع ةاالگ وى̮ ̯؏ؼدواقظنغؽپηةطظؼ 

یڭؽ ظؐکفم ؐذ؏ اغؽاظ یا ٌ ٌڮ نگ كانوٌلگ یا /ٌپعؼ یا /ٌواظؼ نان ؼ، ةۍىاا؎ غاطٛلطفا اق؏، طٌۍؽڮ ظ̭ ̯وةۍىاؼ ڬؽ ا .ةاθعٌڮ ؐکفم ؐذ؏ 

 .̯نۍع̯ؽ غؼا ةۍىاؼ نگ كانوٌلگ یا /ٌپعؼ یا ٌ /واظؼ

آّدۍزاϦ درواوۍ ّگ :ص دةخ
گ̯ٿی̮  لطفا؏� اق الؿاوگلگ، وا ̯ى̮ؼدواق؏ ظ غؽنَ الةطη  ظؼعه θڬؿاؼζ  ظؼآوعواڮواوگ ڬθىا، الگ وى̮ ̯ ظؼدواق؏قگ ةؽؼظوؼ ونةه 

IRS غؽناؾ  Form W �2 ،نشا ̯ه ظیڭؽڮنع قنه ڬووؽ  یا وااب دك طوؼ؎ۍاؐگ، والناوه اؼاظً ̩̮، ٌجهةانکگ،  ٌعڮ ظؼآو واڮاب دكؼ؎ طوϦ 

، گتایٌقؼطق وناۍعقتاϦ ًؐتگ ةًعاθناوه ةؽ ̯ۍع،عڮ وؼڮ، ةۍکاۍىه ة اجتىاغگ، ؐأوۍϧظۍؽ نالىنفػه  غانناوه ةؽی̮ ظؼ  θىاوشاؼ̯؏ یا  θىا ظؼآوععه ظون

AFDC ،ؼڮ، ىاةۍۍىه ةϧػایگ، ًواڮ  ةWIC ،Ϧ̯وظ̯ا قٛو؏ه ةۍىناوه ةؽ ؐکؿاـ، قاله ̯وظ̯ا ،Ϧًؐۍ ةا وؽؐتط واڮناوه ةؽ قایؽ یا Ϧؼا اق؏عقتا 

 �ۍعه ظواؼای

، SDHPه عیننىا ̮یا ةا ؐوۍع ةطوا ٌڮ اؾا یع ظویه اؼاتوب وک ڬواوگ ̮یا ؐۍع ةطواو دوظنع ؼو̯ا اؾۍع نؐوا وگ وى̪نۍϧ دوظ،ظؼآوع ع یۍؐأظوؼ ونةه 

ع�̯نت؏ طذ

 ڪنۍد.ۍاϦ ةتوةۍ وضۍح ّګΗۍ، ّام ڪْکاسΖ خوفرُ درص د خةمطفا در دید، وق نتودی فناةع درآّاز ّیک  ور ایهةه ارقادر  اگر 

ۍ زضګپدّاΕ خ
 Ϧپؿ اؾته ظقآθ Ϧجؿء ̯ها؎ دعوعه ظونیه اؼاکا Ϧنةنىگ یع ظیو ق؏نگ ظؼوات؏ وؽاكاؼ̯؏ وش ̯اؼونعاθ̮ع�اθىاطگ دظو پؿθ ٌ کانپؿ قایؽθ گ

ایوا، اب دكؼ؎ وط ایϧظؼةاؼه  قؤال طؽحاڮ ةؽظ� ̯ؽنع دواو طاظؼنه جعاڬاگ وایاب دك طوؼ؎ ظونع، وگیه اؼا θىا ةؽاڮوگ الؿاا؎ دعو̯ه 

ع� ةڭۍؽی̮ ؐىاـ پؿθوؽ  ةا ظغتؽؿθ̮، لطفا پا؎ ه دعودىظاد؏ دق الؿپؽ
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