
 
 

 charity careָאנװַײזונגען װעגן דעם ֿפָארמולַאר אױף צו ֿפַארלַאנגען ֿפינַאנציעלע הילף/
 . Providence בַײ  -צדקה בַאהַאנדלונג(  - charity careדָאס איז ַאן ַאּפליקַאציע ֿפַאר ֿפינַאנציעלער הילף )אױך גערוֿפן 

 
ֿפַאר מענטשן און ֿפַאמיליעס װעלכע  ֿפעדערַאלע און שטַאט געזעצן ֿפָאדערן ַאז ַאלע שּפיטָאלן זָאלן צושטעלן ֿפינַאנציעלע הילף

כע קומען נָאך געװיסע אַײנקונֿפט ֿפָאדערונגען קענען ראױ קומען נָאך געװיסע אַײנקונֿפט ֿפָאדערונגען. ּפַאציענטן און ֿפַאמיליעס װעל
זַײן צו בַאהַאנדלונג, אומזיסט ָאדער אױף ַא נידעריקער ּפרַײז, געװענדט אין װיֿפל מענטשן זַײנען אין דער ֿפַאמיליע און לױט זייער 

י צו זען אונדזערע ֿפינַאנציעלע הילף ּפָאליטיק און )געזונט ֿפַארזיכערונג(. כד health insuranceאַײנקונֿפט, ַאֿפילו אױב איר הָאט 

אױס דעם שטַאט אין װעלכן איר װױנט: בט ײַ קל(, ביטע גייט צו דעם װעבזַײט און sliding scaleָאנװַײזונגען לגבי דעם רוקטַאריף )
https://www.providence.org/obp. 

 
דיציניש נייטיקע בַאהַאנדלונג אין ַא שּפיטָאל, צוגעשטעלט דורך ֿפינַאנציעלע הילף דעקט מע װָאס דעקט ֿפינַאנציעלע הילף?

איינעם ֿפון אונזערע שּפיטעלער, געװענדט אױף אַײער זַײן ראױ. עס איז מעגלעך ַאז די ֿפינַאנציעלע הילף זָאל נישט דעקן ַאלע 
 עלט דורך ַאנדערע ָארגַאניזַאציעס.קָאסטן ֿפון דער געזונט בַאדינונג, אַײנשליסלעך די בַאדינונגען װָאס װערן צוגעשט

 
אונזערע ֿפינַאנציעלע הילף ּפָאליטיקן,  אױב איר הָאט ֿפרַאגעס ָאדער דַארֿפט הילף מיטן אױסֿפילן די ַאֿפליקַאציע:

טעלעֿפָאן. איר אינֿפָארמַאציע איבער די ּפרָאגרַאמען און ַאּפליקַאציע מַאטעריַאלן קען מען קריגן אױף אונזער װעבזַײט ָאדער דורכן 
קענט בַאקומען הילף ֿפַאר יעדער סיבה, אַײנשליסלעך זַײן ַאן אינװַאליד, און שּפרַאך הילף. לױט דער בקשה, קען מען בַאקומען 

 איבערגעזעצטע, שריֿפטלעכע דָאקומענטן.
 https://www.providence.org/obpװי ַאזױ זיך צו שטעלן מיט אונדז אין קָאנטַאקט: 

  503-215-3030 ָאדער 866-747-2455דינונג ֿפָארשטייער אױף: קליענט באַ 
 נָאכמיטָאג  5:00ֿפַארמיטָאג ביז  8:00מָאנטיק ביז ֿפרַײטיק ֿפון 

 
 כדי אַײער ַאּפליקַאציע זָאל קענען װערן ּפרָאצעסירט, מוזט ָאיר:

 צושטעלן אינֿפָארמַאציע װעגן אַײער ֿפַאמיליע □
ֿפַאמיליע מיטגלידער זַײנען דָא אין אַײער הױזגעזינד )ֿפַאמיליע שליסט אַײן מענטשן װָאס ֿפילט אױס װיֿפל 

 זענען ֿפַארבונדן דורך געבורט, הַײרַאט, ָאדער ַאדָאּפטירונג און װעלכע װױנען צוזַאמען(.
ערן און אונדז צושטעלן אינֿפָארמַאציע װעגן אַײער ֿפַאמיליעס חודשדיקע ברוטָא הכנסה )ֿפַאר שטַײ □

-ֿפָארמולַארן, שטַײער pay stubs), W-2ַארָאּפרעכענונגען( און אַײנשליסן געהַאלט בַאװַײזונגען )
 ַארזיכערונג אד"ג(.ֿפ-סקענונגען ֿפון דער סָאציַאלדעקלַארַאציעס, בריװ מעלדנדיק װעגן צוֿפ

 נָאך בַײשּפילן אין דער טייל װעגן אַײנקונֿפט אין דער ַאּפליקַאציע אױף ֿפינַאנציעלע הילף( לייענט( 
 שטעלט צו דָאקומענטַאציע װעגן דער הכנסה ֿפון דער ֿפַאמיליע און אירע ַאקטיװן □
 לייגט בַײ צוגַאב אינֿפָארמַאציע אױב נייטיק  □
 ֿפַאר ֿפינַאנציעלער הילףשרַײבט אונטער און דַאטירט דעם ֿפָארמולַאר  □

 
צו צושטעלן ֿפַאר  נומער כדי זיך Social Security)סָאציַאל ֿפַארזיכערונג(  איר דַארֿפט נישט צושטעלן אַ  מעלדונג:

נומער װעט עס אונדז העלֿפן ֿפַארשנעלערן די ּפרָאצעסירונג  Social Securityאױב איר שטעלט אונז צו אַײער  ֿפינַאנציעלער הילף.

נומערן װערן גענוצט כדי ֿפעסטצושטעלן אינֿפָארמַאציע װָאס װערט אונז צוגעשטעלט. אױב  Social Security ון אַײער ַאּפליקַאציע.ֿפ
  ".NAנומער, ביטע בַאצייכנט ַאלס "נישט שייך" ָאדער " Social Securityאיר הָאט נישט קַײן 

 
 ָאסט צו:שיקט ַארַײן די גַאנצע דָאקומענטַאציע מיט דער ּפ

Providence Regional Business Office, P.O. Box 3299 Portland, OR 97208-3395 ֿפַארגעסט ניט צו בלַײבן מיט ַא קָאּפיע ֿפַאר .

 זיך.

 
)שּפיטָאל  Hospital Cashier Office נעמט עס צו אַײער נָאענטסטן :ךעּפערזענלַארַײנצוגעבן אַײער אױסגעֿפילטע ַאּפליקַאציע 

 קַאסע ביורָא(
 

 30מיר װעלן אַײך מעלדן דעם דעֿפיניטיװן בַאשלוס װעגן אַײער ראױדיקַײט און רעכט צו ַאּפעלירן, אױב שייך, אינערהַאלב 
 .קַאלענדער טעג נָאך דעם בַאקומען ַאן אױסגעֿפילטע ַאּפליקַאציע אױף ֿפינַאנציעלער הילף, אַײנשליסלעך דָאקומענטן װעגן הכנסה

 
מיטן ַארַײנגעבן ַאן ַאּפליקַאציע ֿפַאר ֿפינַאנציעלער הילף, דערלױבט איר אונדז צו מַאכן נייטיקע אױסֿפרַאגעס כדי צו בַאשטעטיקן 

 ֿפינַאנציעלע התחייבותן און אינֿפָארמַאציע.
 
 
 



 
 

 

 ! בַאלדיקמיר װילן העלֿפן.  ביטע שטעלט צו אַײער ַאּפליקַאציע   
 חשבונות צו בַאצָאלן ביז װען מיר בַאקומען אַײער אינֿפָארמַאציע.איר קענט בַאקומען 



 
 

charity care \ געהיים –ינַאנציעלער הילף ָארמולַאר ּפַאר ֿפַאּפליקַאציע ֿפ 
 ט צונױף נָאך בלעטער אױב נייטיק.". העֿפNAאױב עס איז נישט שייך, שרַײבט " ָארמַאציע.ילט אױס די גַאנצע אינֿפביטע ֿפ

 ונג אינּפָארמַאציעזיּפ
 ערירטע שּפרַאך:אױב יָא, שרַײבט אױס די ּפרעֿפ  ניין □יָא  □ט איר ַא דָאלמעטשער? דַארֿפ

     ניין □יָא   □?  Medicaidהָאט דער ּפַאציענט זיך צוגעשטעלט צו 

     ניין □יָא  □?    WIC, ָאדער TANF, Basic Foodכע דינסטן ּפון שטַאט װי ענטלבַאקומט דער ּפַאציענט עֿפ

     ניין □יָא   □איז דער ּפַאציענט איצט היימלָאז? 

     ניין □יָא  □נד בַאקומען בַײ דער ַארבעט? ַארבונדן מיט ַאן אױטָאמָאביל ַאקצידענט ָאדער ַא װּואיז דעם ּפַאציענטס מעדיצינישע בַאהַאנדלונג ֿפ

 ביטע בַאמערקט
  ילו אױב איר שטעלט זיך צו.ינַאנציעלער הילף, ַאֿפַאר ֿפיצירן ֿפגַארַאנטירן ַאז איר װעט קװַאליֿפמיר קענען נישט 
 ט.ָארמַאציע ָאדער בַאװַײזן װעגן אַײנקונֿפָארמַאציע און מעגן בעטן נָאך אינֿפװען איר שיקט ַארַײן אַײער ַאּפליקַאציע, מעגן מיר נָאכקוקן אַײער גַאנצע אינֿפ 

 ילטע ַאּפליקַאציע און דָאקומענטן, װעלן מיר אַײך מעלדן אױב איר זענט קַאלענדער טעג נָאך דעם װָאס מיר בַאקומען אַײער אױסגעֿפ 30 אינערהַאלב
 ראױ אױף הילף.

 ָארמַאציעּפַאציענט און ַאּפליקַאנט אינֿפ
 נָאמען ּפון ּפַאציענטּפַאמיליע  צװייטער נָאמען ּפון ּפַאציענט ערשטער נָאמען ּפון ּפַאציענט

 רױ       ֿפ □מַאן  □
 ַאנדערע )מעג ָאנגעבן__________( □

 נומער )ברירהדיק*(  Social Security געבורט דַאטע

 
*ברירהדיק, ָאבער נייטיק ּפַאר ַא מער ברייטהַארציקער הילף 

 ָאדערונגען ּפון שטַאט געזעץאיבער די ֿפ

ַאר ַארַאנטװָארטלעך ֿפדער מענטש װָאס איז ֿפ
 בַאצָאלן דעם חשבון

 ָאנקערעניש צום ּפַאציענט
 

 נומער )ברירהדיק*( Social Security געבורט דַאטע
 

*ברירהדיק, ָאבער נייטיק ּפַאר ַא מער ברייטהַארציקער 
 הילף איבער די ּפָאדערונגען ּפון שטַאט געזעץ

 ּפָאסט ַאדרעס 
_________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________                                                                                     

State                                         Zip Code                City                                       

 הױּפט קָאנטַאקט נומער)ן(
(      ) __________________ 
(      ) __________________ 

 בליצּפָאסט ַאדרעס:
____________________________ 

 ַארן בַאצָאלן דעם חשבוןַארַאנטװָארטלעך ֿפַארבעט צושטַאנד ּפון מענטש װָאס איז ֿפ
 )װי לַאנג ַארבעטסלָאז:____________________(    ַארבעטסלָאז □נַאמע:___________________( )דַאטע ּפון אױֿפ ַארבעט□ 
 ( ______________________) ַאנדערע □ּפענסיָאנער        □ַאן אינװַאליד       □סטודענט               □ַאר זיך ַאליין ַארבעט ֿפ □

 ָארמַאציעַאמיליע אינֿפֿפ
ַארבונדן דורך געבורט, הַײרַאט, ַאמיליע" שליסט אַײן מענטשן װָאס זענען ֿפַאמיליע מיטגלידער אינעם הױזגעזינד, איר אַײנגעשלָאסן. "ֿפרעכנט אױס די ֿפ

                        ָאדער ַאדָאּפטירונג װעלכע װױנען צוזַאמען.                    
 ט צונױף נָאך בלעטער אױב נייטיקהעֿפ                                                           ___________ ַאמיליעל מענטשן אין דער ֿפװיֿפ                                

 נָאמען 
געבורט 

 דַאטע
אנקערעניש צום 

 פאציענט

 יָאר ָאדער עלטער  18אױב 
ַארבעטסגעבער)ס( נָאמען 

 קװַאל -ָאדער הכנסה

 יָאר ָאדער עלטער:  18אױב 
סך הכל חודשדיקער 

 ַאר די שטַײערן(:ט )ֿפאַײנקונֿפ

געבט איר זיך אױך 
ַאר אַײן ֿפ

 ֿפינַאנציעלער הילף?

   
  

 ניין \יָא 

   
  

 ניין \יָא 

   
  

 ניין \יָא 

   
  

 ניין \יָא 

 קװעלער זַײנען צום בַײשּפיל:     -מען מוז ַאנטֿפלעקן די הכנסה ֿפון ַאלע דערװַאקסענע מיטגלידער ֿפון דער משּפחה. אַײנקונֿפט
-  Wages (געהַאלטן)      -  Unemployment     -  Self-employment ( ַארבעטן ַאליין זיך ֿפַאר )     -  Worker’s compensation     -  Disability     -  SSI      
-  Child/spousal support     

 ַאנדערע )ביטע דערקלערט_________( -      אױסטיילונגען ֿפון ַא ֿפענסיע חשבון -      ּפענסיע -      ַארבעטן און לערנען ּפרָאגרַאמען )סטודענטן( -

charity care \ געהיים –ינַאנציעלער הילף ַאר ֿפָארמולַאר ֿפַאּפליקַאציע ֿפ 



 
 

 
 אַײנקונֿפט אינֿפָארמַאציע

 איר מוזט צושטעלן ַא בַאװַײז ֿפון אַײנקונֿפט צוזַאמען מיט אַײער ַאּפליקַאציע. געדענקט:

סטשטעלן די הכנסה כדי צו בַאשליסן װעגן איר מוזט צושטעלן אינֿפָארמַאציע װעגן דער הכנסה ֿפון אַײער ֿפַאמיליע. מען מוז ֿפע
 ֿפינַאנציעלער הילף

יָאר און עלטער מוזן ַאנטֿפלעקן זייער הכנסה. אױב איר קענט נישט צושטעלן דָאקומענטַאציע, מעגט  18ַאלע ֿפַאמיליע מיטגלידער 
איר ַארַײנגעבן ַא שריֿפטלעכע און אונטערגעשריבענע דעקלַארַאציע װָאס שילדערט אַײער הכנסה. ביטע שטעלט צו ַא בַאװַײז ֿפַאר 

 װַאל װָאס איר דערמָאנט.  ק-יעדער אַײנקונֿפט
 בַײשֿפילן ֿפון בַאװַײז ֿפון אַײנקונֿפט: 

 " ַאW-2רעכענונג דעקלַארַאציע; ָאדער              " ָאּפ 
 ( ָאדער              3איצטיקע געהַאלט בַאװַײזונגען ;)מָאנַאטן 
  אַײער שטַײיערן דעקלַארַאציע ֿפון ֿפַאר ַא יָאר, אַײנשליסלעךschedules ָאדער ; 
 שריֿפטלעכע, אונטערגעשריבענע דעקלַארַאציעס ֿפון ַארבעטגעבערס ָאדער ַאנדערע; ָאדער 
 ַאנטזָאגונג ֿפון זַײן ראױ אױף\ונגקבַאשטעטי Medicaid ָאדער מעדיצינישע הילף בַאצָאלט דורכן שטַאט; ָאדער \און 
 קָאמּפענסַאציע. ַאנטזָאגונג ֿפון זַײן ראױ אױף ַארבעטסלָאזיקַײט\בַאשטעטיקונג 

      אױב איר הָאט נישט קַײן שום בַאװַײז ֿפון הכנסה ָאדער קַײן שום הכנסה, ביטע העֿפט צונױף נָאך ַא בלַאט מיט ַא דערקלערונג.
     

 אינֿפָארמַאציע װעגן אױסגַאבן
 .צושטַאנד ןֿפינַאנציעלבילד ֿפון אַײער נצליך ַאגמיר נוצן די אינֿפָארמַאציע כדי צו בַאקומען ַא מער 

 חודשדיקע הױזגעזינד אױסגַאבן: 
 ________________________$ מעדיצינישע אױסגַאבן                ________________________$ היּפָאטעק\דירה געלט

 ________________________$ עֿפנטלעכע דינונגען               ________________________ $ ֿפַארזיכערונג ּפרעמיעס
 )קינדער תמיכה, הלװאות, מעדיצינען, ַאנדערע(____________________ $ אױסגַאבן\ַאנדערע חובות

                                                                                                                                                           
 ֿפַארמָאג אינֿפָארמַאציע 

 ֿפון די ֿפעדערַאלע ָארעמקַײט דירעקטיװן.   101%די אינֿפָארמַאציע קען גענוצט װערן אױב אַײער אַײנקונֿפט איז איבער 
 איצטיקע סָאלדע אין טשעקקָאנטע

$___________________ 
 ָארקָאנטעאיצטיקע סָאלדע אין שּפ

$ ___________________ 
 

 הָאט אַײער ֿפַאמיליע די דָאזיקע ַאנדערע ֿפַארמעגנס?   
 ביטע בַאצייכנט ַאלע װעלכע זענען נוגע

□ Stocks      □ Bonds     □ 401K     □ Health Savings Account(s)     □ Trust(s)  
 ֿפַארמָאגט ַא געשעֿפט            □      געבַײדע )אױסשליסנדיק הױּפט װױנָארט(□ 

 צוגָאב אינֿפָארמַאציע

געװָאלט ביטע העֿפט צונױף נָאך ַא בלַאט אױב עס איז דָא ַאנדערע אינֿפָארמַאציע װעגן אַײער איצטיקן ֿפינַאנציעלן צושטַאנד װָאס איר װָאלט 
 ערזענלעכן ֿפַארלוסט.ַא ּפ מיר זָאלן װיסן, װי צום בַײשּפיל ַא ֿפינַאנציעלע שװעריקַײט, סעזָאנַאלע ָאדער צַײטװַײליקע הכנסה, ָאדער

 
 ּפַאציענט צושטימונג

קען ֿפעסטשטעלן אינֿפָארמַאציע דורכן איבערקוקן קרעדיט אינֿפָארמַאציע און בַאקומען אינֿפָארמַאציע ֿפון  Providenceאיך ֿפַארשטיי ַאז 

 ַאנדערע קװעלער כדי צו העלֿפן בַאשטימען װער איז ראױ אױף ֿפינַאנציעלער הילף ָאדער בַאצָאלונג ּפלענער.
 

ריכטיק און אמת אױף װיֿפל איך װייס. איך ֿפַארשטיי ַאז אױב די ֿפינַאנציעלע  איך דעקלַאריר ַאז די אױבנדערמָאנטע אינֿפָארמַאציע איז
ַאלטן אינֿפָארמַאציע װָאס איך שטעל צו איז ֿפַאלש, װעט דער רעזולטַאט זַײן ַאן ַאנטזָאגונג ֿפון ֿפינַאנציעלער הילף, און מען מעג מיך ה

 רטן איך זָאל ֿפַאר זיי בַאצָאלן.ֿפַארַאנטװָארטלעך ֿפַאר צוגעשטעלטע דינסטן און דערװאַ 
 
 
 

_______________________________________________           ___________________________ 
 דַאטע               אונטערשריֿפט ֿפון מענטש װָאס שטעלט צו 

 


