
 
     

 تعليمات نموذج طلب الرعاية الخيرية / المساعدة المالية
 

 لث. يهذا طلب للحصول على المساعدة المالية )المعروف أيًضا باسم الرعاية الخيرية( في سانت جوزف ه

 

توفون شروط دخل معينة. قد تكون  لألشخاص والعائالت الذين يس  يشترط القانون الفدرالي وقانون الوالية على جميع المستشفيات تقديم مساعدة مالية 

دات  مؤهالً للحصول على رعاية مجانية أو رعاية بأسعار منخفضة بناًء على حجم أسرتك ودخلك، حتى إذا كان لديك تأمين صحي. لالطالع على إرشا

 . https://www.stjhs.orgالخاص بالمستشفى  لكترونيموقع اال ال، يرجى االنتقال إلى  نزالقيسياسة المساعدات المالية والمقياس اإل

 

تغطي المساعدة المالية الطبية الرعاية الطبية الالزمة للمستشفى المقدمة من أحد مستشفياتنا، حسب أهليتك. قد ال تغطي    ماذا تغطي المساعدة المالية؟

 المساعدة المالية جميع تكاليف الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المقدمة من المنظمات األخرى. 

 

الطلب على  استمارة تتوفر سياسات المساعدة المالية ومعلومات حول البرامج ومواد  إذا كانت لديك أسئلة أو كنت بحاجة إلى مساعدة في إكمال هذا الطلب: 

 عند الطلب.  موقعنا أو عبر الهاتف. يمكنك الحصول على مساعدة ألي سبب، بما في ذلك  اإلعاقة والمساعدة اللغوية. الوثائق المترجمة متوفرة

  .https://www.providence.orgتواصلوا معنا بواسطة الرابط التالي:

 مندوبو خدمة الزبائن: 

1-855-229-6466 

 : أن لكي تتم معالجة طلبك، يجب عليك 

 زّودنا بمعلومات عن أسرتك ت  -

 يعيشون معًا( امأل عدد أفراد أسرتك )تضم األسرة أشخاًصا تربطهم بالوالدة أو الزواج أو التبني والذين 

زودنا بمعلومات حول إجمالي الدخل الشهري ألسرتك )الدخل قبل الضرائب والخصومات( لتشمل أرومات شيكات الراتب، ونماذج   -

W-2 .راجع قسم الدخل لطلب المساعدة المالية لمزيد من األمثلة(  ، واإلقرارات الضريبية، ورسائل منح الضمان االجتماعي، إلخ( 

 األصول  تصّرح عنق عن دخل األسرة وزّودنا بوثائ ت  -

 رفق أي معلومات إضافية قد تلزم ت  -

 دّون التاريخ على نموذج المساعدة المالية ت وقّع وت  -

 

إذا زودتنا برقم الضمان االجتماعي الخاص بك، فسيساعد ذلك    مالحظة: لست ملزًما تقديم رقم ضمان اجتماعي لتقديم طلب للحصول على مساعدة مالية.

وضع  يع معالجة طلبك.  يتم استخدام أرقام الضمان االجتماعي للتحقق من المعلومات المقدمة لنا. إذا لم يكن لديك رقم ضمان اجتماعي، فيرجى في تسر 

 " أو "ال ينطبق".   NAعالمة "

 

  أرسل الطلب المكتمل بالبريد مع جميع الوثائق إلى:

Providence, Attn: Financial Assistance Coordinator, P.O. Box 31001-1952, Pasadena, CA 91110-1952 

 إحرص على االحتفاظ بنسخة لنفسك.

 

 توّجه إلى أقرب مكتب أمين صندوق مستشفى أو مندوب في قسم استقبال المستشفى. إلرسال طلبك المكتمل شخصًيا:

 

 من استالم طلب المساعدة المالية الكامل، بما في ذلك توثيق الدخل. يوًما 30الطعن، إذا توفّر، خالل حقوق  ألهلية ول سنقوم بإخطارك بالقرار النهائي 

 

 من خالل تقديم طلب المساعدة المالية، فإنك توافق على موافقتك على إجراء التحقيقات الالزمة لتأكيد االلتزامات المالية والمعلومات. 

 

 نحن نريد مساعدتك.  نرجو منك التقدم بالطلب بأسرع وقت ممكن! 

 لوماتك. قد تتلقى الفواتير حتى وقت تلقينا مع  



 
      

 خصوصي  - نموذج طلب الرعاية الخيرية / المساعدة المالية
 ". ارفق صفحات إضافية عند الحاجة. NAاء تعبئة المعلومات كاملة.  في حال عدم اإلنطالق، يرجى وضع عالمة "الرج

 معلومات استقصائية 

 □ نعم □ كال هل تحتاج لمترجم فوري؟    
 في حال اإلجابة بنعم، تحديد اللغة. 

      □ نعم□ كال؟   Medicaidهل قدم المريض طلبًا لـ 

      □ نعم□ كال ؟   WICأو  Basic Foodأو   TANFخدمات حكومية عامة مثل هل يتلقى المريض 

      □ نعم□ كالهل المريض بال مأوى حاليا؟  

      □ نعم□ كال هل حاجة المريض للرعاية الطبية تتعلق بحادث سيارة أو إصابة العمل؟

 يرجى المالحظة 

 حتى لو تقدمت بطلب. ال يمكننا أن نضمن أنك مؤهل للحصول على مساعدة مالية،  •

 جميع المعلومات وقد نطلب معلومات إضافية أو إثبات الدخل.  التحقق منعندما ترسل طلبك، قد نقوم ب •

 يوًما بعد استالمنا لطلبك ووثائقك المكتملة، سوف نخطرك إذا كنت مؤهالً للحصول على المساعدة.  30في غضون  •

 معلومات المريض ومقدم الطلب 

 إسم العائلة للمريض  للمريض  وسطي الاإلسم   لمريض ا إسم 

 □ ذكر □ أنثى       
 □ غير ذلك )يجوز التوضيح ___________( 

 رقم الضمان االجتماعي للمريض )* إختياري(  تاريخ الميالد 

 
* إختياري، ولكن يلزم من أجل الحصول على مساعدة أسخى فوق   

 متطلبات قانون الوالية. 

 العالقة بالمريض  الشخص المسؤول عن تسديد الفاتورة

 
 رقم الضمان االجتماعي)* إختياري( تاريخ الميالد 

 
* إختياري، ولكن يلزم من أجل الحصول على مساعدة أسخى فوق  

 متطلبات قانون الوالية. 

 عنوان بريد
 ______________________________________________________________ 

 
 _____________________________________                                                                                    _________________________ 

 والية، الرمز البريديالالمدينة، 

 أرقام اإلتصال األساسية
 __________________ )      ( 
 __________________ )      ( 

 عنوان بريد إلكتروني
 ________________ ____________ 

 الحالة الوظيفية للشخص المسؤول عن تسديد الفاتورة
 )مّدة التوقف عن العمل:________________________(     عاطل عن العمل)تاريخ التوظيف: ______________________(   □  موّظف□ 
 )____________( غير ذلك□                   متقاعد□                     ت خاصةذوي إحتباجا□                    تلميذ□                    يعمل لحسابه الخاص□ 

 معلومات عائلية 

                           اذكر أفراد أسرتك، بمن فيهم أنت. تشمل "األسرة" األشخاص المرتبطين بصلة دم أو زواج أو تبني والذين يعيشون معًا.                   

 ____________ حجم األسرة                                  

 

 ارفق صفحات إضافية عند الحاجة 

 العالقة بالمريض  تاريخ الميالد  اإلسم 

عاًما أو   18إذا كان عمره 

 أكبر: 

رب )أرباب( العمل أو    إسم

 مصدر الدخل 

 عاًما أو أكبر:  18إذا كان عمره 

إجمالي الدخل الشهري اإلجمالي  

 )قبل الضرائب(: 

دم بطلب للحصول  هل تتق

 على المساعدة المالية؟ 

 نعم / كال      

 نعم / كال      

 نعم / كال      



 
 نعم / كال      

 :      يجب الكشف عن دخل جميع أفراد األسرة البالغين. تشمل مصادر الدخل، على سبيل المثال
 دعم الطفل / الزوج / الزوجة      -االجتماعي  دخل الضمان  -اإلعاقة   -تعويض العمال  -العمل الحر  -البطالة  -األجور  -
 مصادر أخرى )يرجى التوضيح _____( -توزيعات حساب التقاعد  -المعاشات التقاعدية  -برامج العمل والدراسة )الطالب(  -

 

     

 

 خصوصي  - نموذج طلب الرعاية الخيرية / المساعدة المالية
 المدخول  نمعلومات ع

 إثبات الدخل مع طلبك.   تذكير: يجب عليك تضمين

 يجب عليك تقديم معلومات عن دخل أسرتك. مطلوب التحقق من الدخل لتحديد المساعدة المالية. 

عاًما أو أكثر اإلفصاح عن دخلهم. إذا لم تتمكن من تقديم الوثائق، يمكنك تقديم بيان مكتوب ومصادق عليه  18يجب على جميع أفراد األسرة الذين تبلغ أعمارهم 

 دخلك. يرجى تقديم دليل على كل مصدر محدد للدخل.    يصف
 تشمل أمثلة إثبات الدخل ما يلي: 

 " لإلستقطاع؛ أو             W-2بيان " •

 أشهر(؛ أو               3أرومات شيكات الراتب ) •

 ؛ أو كان قابل للتطبيقعوائد ضريبة الدخل للعام الماضي، بما في ذلك الجداول إن  •

 عة من أصحاب العمل أو غيرهم؛ أوبيانات مكتوبة وموق •

 و / أو المساعدة الطبية الممولة من الدولة؛ أو Medicaidالموافقة / رفض األهلية للحصول على   •

 الموافقة / الحرمان من األهلية للحصول على تعويض البطالة. •
      مع شرح. إذا لم يكن لديك أي دليل على الدخل أو في حال عدم وجود دخل، يرجى إرفاق صفحة إضافية

      
 

 معلومات حول المصاريف 

 نحن نستخدم هذه المعلومات للحصول على صورة كاملة عن وضعك المالي. 

 نفقات األسرة الشهرية:
 اإليجار / الرهن العقاري

   _______________________$ 
 النفقات الطبية 

   _______________________$ 
 أقساط التأمين 

 ___________________$   ____ 
 خدمات 

   _______________________$ 
 ديون أخرى / نفقات 

 $_______________________   )إعالة الطفل، القروض، األدوية، أخرى( 
                                                                                                                                                              

 

 معلومات األصول

 ٪ من اإلرشادات الفدرالية للفقر. 101يمكن استخدام هذه المعلومات إذا كان دخلك أعلى من  

 الرصيد الحالي للحساب الجاري  
 _____________________________$ 

 الرصيد الحالي لحساب التوفير 
 _____________________________$ 

 

 لديها هذه األصول األخرى؟    هل عائلتك  
 يرجى وضع عالمة على كل ما ينطبق 

 أسهم  □
 سندات  □

□ 401K 

 حساب التوفير الصحي  □
 حساب)ات( إئتمان  □
 أمالك )ما عدى مكان اإلقامة الرئيسي( □
 عمل تملكه              □

 



 
 معلومات إضافية

عك المالي الحالي وتريد أن نعرفها، مثل المصاعب المالية أو النفقات الطبية المفرطة أو الدخل  يرجى إرفاق صفحة إضافية إذا كانت هناك معلومات أخرى حول وض
 الموسمي أو المؤقت أو الخسارة الشخصية. 

 

 موافقة المريض 

لمساعدة في تحديد األهلية  لث قد تتحقق من المعلومات من خالل مراجعة معلومات االئتمان والحصول على معلومات من مصادر أخرى ليأدرك أن سانت جوزف ه
 للحصول على المساعدة المالية أو خطط الدفع. 

 
تكون النتيجة رفض المساعدة  أؤكد أن المعلومات الواردة أعاله صحيحة ودقيقة حسب علمي. أفهم أنه إذا تم تحديد أن المعلومات المالية التي أعطيتها هي خاطئة، فقد 

 المقدمة ومن المتوقع أن أسددها.المالية، وقد أكون مسؤوالً عن الخدمات 
 
 

 _______________________________________________            ___________________________ 
 توقيع مقدم الطلب 

 التاريخ 

 


