ָאנװַײזונגען װעגן דעם ֿפָארמולַאר אױף צו ֿפַארלַאנגען ֿפינַאנציעלע הילףcharity care/
דאָ ס איז אַ ן אַ ּפליקאַ ציע ֿפאַ ר ֿפינאַ נציעלער הילף (אױך גערוֿפן  - charity careצדקה באַ האַ נדלונג)  -בײַ .Providence
ֿפעדערַאלע און שטַאט געזעצן ֿפָאדערן ַאז ַאלע שּפיטָאלן זָאלן צושטעלן ֿפינַאנציעלע הילף ֿפאַ ר מענטשן און ֿפאַ מיליעס װעלכע
קומען נאָ ך געװיסע אײַ נקונֿפט ֿפאָ דערונגעןּ .פאַ ציענטן און ֿפאַ מיליעס װעלכע קומען נאָ ך געװיסע אײַ נקונֿפט ֿפאָ דערונגען קענען ראױ
זײַ ן צו באַ האַ נדלונג ,אומזיסט אָ דער אױף אַ נידעריקער ּפרײַ ז ,געװענדט אין װיֿפל מענטשן זײַ נען אין דער ֿפאַ מיליע און לױט זייער
אײַ נקונֿפט ,אַ ֿפילו אױב איר האָ ט ( health insuranceגעזונט ֿפאַ רזיכערונג) .כדי צו זען אונדזערע ֿפינאַ נציעלע הילף ּפאָ ליטיק און
אָ נװײַ זונגען לגבי דעם רוקטאַ ריף ( ,)sliding scaleביטע גייט צו דעם װעבזײַ ט און קלײַ בט אױס דעם שטאַ ט אין װעלכן איר װױנט:
.https://www.providence.org/obp
װָאס דעקט ֿפינַאנציעלע הילף? ֿפינאַ נציעלע הילף דעקט מעדיציניש נייטיקע באַ האַ נדלונג אין אַ שּפיטאָ ל ,צוגעשטעלט דורך
איינעם ֿפון אונזערע שּפיטעלער ,געװענדט אױף אײַ ער זײַ ן ראױ .עס איז מעגלעך אַ ז די ֿפינאַ נציעלע הילף זאָ ל נישט דעקן אַ לע
קאָ סטן ֿפון דער געזונט באַ דינונג ,אײַ נשליסלעך די באַ דינונגען װאָ ס װערן צוגעשטעלט דורך אַ נדערע אָ רגאַ ניזאַ ציעס.
אױב איר הָאט ֿפרַאגעס ָאדער דַארֿפט הילף מיטן אױסֿפילן די ַאֿפליקַאציע :אונזערע ֿפינאַ נציעלע הילף ּפאָ ליטיקן,
אינֿפאָ רמאַ ציע איבער די ּפראָ גראַ מען און אַ ּפליקאַ ציע מאַ טעריאַ לן קען מען קריגן אױף אונזער װעבזײַ ט אָ דער דורכן טעלעֿפאָ ן .איר
קענט באַ קומען הילף ֿפאַ ר יעדער סיבה ,אײַ נשליסלעך זײַ ן אַ ן אינװאַ ליד ,און שּפראַ ך הילף .לױט דער בקשה ,קען מען באַ קומען
איבערגעזעצטע ,שריֿפטלעכע דאָ קומענטן.
װי אַ זױ זיך צו שטעלן מיט אונדז אין קאָ נטאַ קטhttps://www.providence.org/obp :
קליענט באַ דינונג ֿפאָ רשטייער אױף 866-747-2455 :אָ דער 503-215-3030
מאָ נטיק ביז ֿפרײַ טיק ֿפון ֿ 8:00פאַ רמיטאָ ג ביז  5:00נאָ כמיטאָ ג
כדי אַײער אַ ּפליקַאציע זָאל קענען װערן ּפרָאצעסירט ,מוזט ָאיר:
צושטעלן אינֿפָארמַאציע װעגן אַײער ֿפַאמיליע
□
ֿפילט אױס װיֿפל ֿפאַ מיליע מיטגלידער זײַ נען דאָ אין אײַ ער הױזגעזינד (ֿפאַ מיליע שליסט אײַ ן מענטשן װאָ ס
זענען ֿפאַ רבונדן דורך געבורט ,הײַ ראַ ט ,אָ דער אַ דאָ ּפטירונג און װעלכע װױנען צוזאַ מען).
אונדז צושטעלן אינֿפָארמַאציע װעגן אַײער ֿפַאמיליעס חודשדיקע ברוטָא הכנסה (ֿפַאר שטַײערן און
□
ַאראָ ּפרעכענונגען) און אַײנשליסן געהַאלט בַאװַײזונגען (ֿ pay stubs), W-2פָארמולַארן ,שטַײער-
דעקלַארַאציעס ,בריװ מעלדנדיק װעגן צוֿפסקענונגען ֿפון דער סָאציַאלֿ-פַארזיכערונג אד"ג).
)לייענט נאָ ך בײַ שּפילן אין דער טייל װעגן אײַ נקונֿפט אין דער אַ ּפליקאַ ציע אױף ֿפינאַ נציעלע הילף)
שטעלט צו דָאקומענטַאציע װעגן דער הכנסה ֿפון דער ֿפַאמיליע און אירע ַאקטיװן
□
לייגט בַײ צוגַאב אינֿפָארמַאציע אױב נייטיק
□
שרַײבט אונטער און דַאטירט דעם ֿפָארמולַאר ֿפַאר ֿפינַאנציעלער הילף
□
מעלדונג :איר דַארֿפט נישט צושטעלן אַ (סָאציַאל ֿפַארזיכערונג)  Social Securityנומער כדי זיך צו צושטעלן ֿפַאר
ֿפינַאנציעלער הילף .אױב איר שטעלט אונז צו אײַ ער  Social Securityנומער װעט עס אונדז העלֿפן ֿפאַ רשנעלערן די ּפראָ צעסירונג
ֿפון אײַ ער אַ ּפליקאַ ציע Social Security .נומערן װערן גענוצט כדי ֿפעסטצושטעלן אינֿפאָ רמאַ ציע װאָ ס װערט אונז צוגעשטעלט .אױב
איר האָ ט נישט קײַ ן  Social Securityנומער ,ביטע באַ צייכנט אַ לס "נישט שייך" אָ דער "."NA
שיקט ַארַײן די גַאנצע דָאקומענטַאציע מיט דער ּפָאסט צו:
ֿ .Providence Regional Business Office, P.O. Box 3299 Portland, OR 97208-3395פאַ רגעסט ניט צו בלײַ בן מיט אַ קאָ ּפיע ֿפאַ ר
זיך.
ַארַײנצוגעבן אַײער אױסגעֿפילטע אַ ּפליקַאציע ּפערזענלעך :נעמט עס צו אײַ ער נאָ ענטסטן ( Hospital Cashier Officeשּפיטאָ ל
קאַ סע ביוראָ )
מיר װעלן אײַ ך מעלדן דעם דעֿפיניטיװן באַ שלוס װעגן אײַ ער ראױדיקײַ ט און רעכט צו אַ ּפעלירן ,אױב שייך ,אינערהאַ לב 30
קאַ לענדער טעג נאָ ך דעם באַ קומען אַ ן אױסגעֿפילטע אַ ּפליקאַ ציע אױף ֿפינאַ נציעלער הילף ,אײַ נשליסלעך דאָ קומענטן װעגן הכנסה.
מיטן אַ רײַ נגעבן אַ ן אַ ּפליקאַ ציע ֿפאַ ר ֿפינאַ נציעלער הילף ,דערלױבט איר אונדז צו מאַ כן נייטיקע אױסֿפראַ געס כדי צו באַ שטעטיקן
ֿפינאַ נציעלע התחייבותן און אינֿפאָ רמאַ ציע.

מיר װילן העלֿפן .ביטע שטעלט צו אַײער אַ ּפליקַאציע בַאלדיק!
איר קענט בַאקומען חשבונות צו בַאצָאלן ביז װען מיר בַאקומען אַײער אינֿפָארמַאציע.

 \ charity careאַ ּפליקַאציע ֿפָארמולַאר ּפַאר ֿפינַאנציעלער הילף – געהיים
ביטע ֿפילט אױס די גַאנצע אינֿפָארמַאציע .אױב עס איז נישט שייך ,שרַײבט " ."NAהעֿפט צונױף נָאך בלעטער אױב נייטיק.
זיּפונג אינּפָארמַאציע
דַארֿפט איר ַא דָאלמעטשער? □ יָא □ ניין אױב יָא ,שרַײבט אױס די ּפרעֿפערירטע שּפרַאך:
האָ ט דער ּפאַ ציענט זיך צוגעשטעלט צו  □ ?Medicaidיָא □ ניין
בַאקומט דער ּפַאציענט עֿפנטלעכע דינסטן ּפון שטַאט װי ָ ,TANF, Basic Foodאדער ?WIC

□ יָא □ ניין

איז דער ּפאַ ציענט איצט היימלאָ ז? □ יָא □ ניין
איז דעם ּפאַ ציענטס מעדיצינישע באַ האַ נדלונג ֿפאַ רבונדן מיט אַ ן אױטאָ מאָ ביל אַ קצידענט אָ דער אַ װּונד באַ קומען בײַ דער אַ רבעט? □ יָא □ ניין
ביטע בַאמערקט





מיר קענען נישט גאַ ראַ נטירן אַ ז איר װעט קװאַ ליֿפיצירן ֿפאַ ר ֿפינאַ נציעלער הילף ,אַ ֿפילו אױב איר שטעלט זיך צו.
װען איר שיקט אַ רײַ ן אײַ ער אַ ּפליקאַ ציע ,מעגן מיר נאָ כקוקן אײַ ער גאַ נצע אינֿפאָ רמאַ ציע און מעגן בעטן נאָ ך אינֿפאָ רמאַ ציע אָ דער באַ װײַ זן װעגן אײַ נקונֿפט.
אינערהאַ לב  30קאַ לענדער טעג נאָ ך דעם װאָ ס מיר באַ קומען אײַ ער אױסגעֿפ ילטע אַ ּפליקאַ ציע און דאָ קומענטן ,װעלן מיר אײַ ך מעלדן אױב איר זענט
ראױ אױף הילף.

ערשטער נאָ מען ּפון ּפאַ ציענט
□ מאַ ן □ ֿפרױ
□ אַ נדערע (מעג אָ נגעבן__________)
דער מענטש װאָ ס איז ֿפאַ ראַ נטװאָ רטלעך ֿפאַ ר
באַ צאָ לן דעם חשבון

ּפַאציענט און אַ ּפליקַאנט אינֿפָארמַאציע
צװייטער נאָ מען ּפון ּפאַ ציענט

ּפאַ מיליע נאָ מען ּפון ּפאַ ציענט

געבורט דאַ טע

 Social Securityנומער (ברירהדיק*)
*ברירהדיקָ ,אבער נייטיק ּפַאר ַא מער ברייטהַארציקער הילף
איבער די ֿפָאדערונגען ּפון שטַאט געזעץ

אָ נקערעניש צום ּפאַ ציענט

געבורט דאַ טע

 Social Securityנומער (ברירהדיק*)
*ברירהדיקָ ,אבער נייטיק ּפַאר ַא מער ברייטהַארציקער
הילף איבער די ּפָאדערונגען ּפון שטַאט געזעץ

ּפאָ סט אַ דרעס
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
City
State
Zip Code

הױּפט קאָ נטאַ קט נומער(ן)
__________________ )
__________________ )
בליצּפאָ סט אַ דרעס:
____________________________
(
(

אַ רבעט צושטאַ נד ּפון מענטש װאָ ס איז ֿפאַ ראַ נטװאָ רטלעך ֿפאַ רן באַ צאָ לן דעם חשבון
□ ַארבעט (דאַ טע ּפון אױֿפנאַ מעַ □ )___________________:ארבעטסלָאז (װי לאַ נג אַ רבעטסלאָ ז)____________________:
□ ַאנדערע (______________________)
□ ּפענסיָאנער
□ ַאן אינװַאליד
□ סטודענט
□ ַארבעט ֿפַאר זיך ַאליין
ֿפַאמיליע אינֿפָארמַאציע
רעכנט אױס די ֿפ אַ מיליע מיטגלידער אינעם הױזגעזינד ,איר אײַ נגעשלאָ סןֿ" .פאַ מיליע" שליסט אײַ ן מענטשן װאָ ס זענען ֿפאַ רבונדן דורך געבורט ,הײַ ראַ ט,
אָ דער אַ דאָ ּפטירונג װעלכע װױנען צוזאַ מען.
העֿפט צונױף נאָ ך בלעטער אױב נייטיק
װיֿפל מענטשן אין דער ֿפַאמיליע ___________
נאָ מען

געבורט
דאַ טע

אנקערעניש צום
פאציענט

אױב  18יאָ ר אָ דער עלטער
אַ רבעטסגעבער(ס) נאָ מען
אָ דער הכנסה-קװאַ ל

אױב  18יאָ ר אָ דער עלטער:
סך הכל חודשדיקער
אײַ נקונֿפט (ֿפאַ ר די שטײַ ערן):

געבט איר זיך אױך
אײַ ן ֿפאַ ר
ֿפינאַ נציעלער הילף?
יאָ \ ניין
יאָ \ ניין
יאָ \ ניין
יאָ \ ניין

מען מוז ַאנטֿפלעקן די הכנסה ֿפון ַאלע דערװַאקסענע מיטגלידער ֿפון דער משּפחה .אַײנקונֿפט-קװעלער זַײנען צום בַײשּפיל:
ֿ) - Worker’s compensation - Disability - SSIפאַ ר זיך אַ ליין אַ רבעטן( ) - Unemployment - Self-employmentגעהאַ לטן( - Wages
- Child/spousal support
 -אַ רבעטן און לערנען ּפראָ גראַ מען (סטודענטן) ּ -פענסיע  -אױסטיילונגען ֿפון אַ ֿפענסיע חשבון  -אַ נדערע (ביטע דערקלערט_________)

 \ charity careאַ ּפליקַאציע ֿפָארמולַאר ֿפַאר ֿפינַאנציעלער הילף – געהיים

אַײנקונֿפט אינֿפָארמַאציע
געדענקט :איר מוזט צושטעלן ַא בַאװַײז ֿפון אַײנקונֿפט צוזַאמען מיט אַײער ַאּפליקַאציע.
איר מוזט צושטעלן אינֿפָארמַאציע װעגן דער הכנסה ֿפון אַײער ֿפַאמיליע .מען מוז ֿפעסטשטעלן די הכנסה כדי צו בַאשליסן װעגן
ֿפינַאנציעלער הילף
ַאלע ֿפַאמיליע מיטגלידער  18יָאר און עלטער מוזן ַאנטֿפלעקן זייער הכנסה .אױב איר קענט נישט צושטעלן דָאקומענטַאציע ,מעגט
איר ַארַײנגעבן ַא שריֿפטלעכע און אונטערגעשריבענע דעקלַארַאציע װָאס שילדערט אַײער הכנסה .ביטע שטעלט צו ַא בַאװַײז ֿפַאר
יעדער אַײנקונֿפט-קװַאל װָאס איר דערמָאנט.
בַײשֿפילן ֿפון בַאװַײז ֿפון אַײנקונֿפט:
 אַ " "W-2אָ ּפרעכענונג דעקלאַ ראַ ציע; אָ דער
 איצטיקע געהאַ לט באַ װײַ זונגען ( 3מאָ נאַ טן); אָ דער
 אײַ ער שטײַ יערן דעקלאַ ראַ ציע ֿפון ֿפאַ ר אַ יאָ ר ,אײַ נשליסלעך  ; schedulesאָ דער
 שריֿפטלעכע ,אונטערגעשריבענע דעקלאַ ראַ ציעס ֿפון אַ רבעטגעבערס אָ דער אַ נדערע; אָ דער
 באַ שטעטיקונג\אַ נטזאָ גונג ֿפון זײַ ן ראױ אױף  Medicaidאון\אָ דער מעדיצינישע הילף באַ צאָ לט דורכן שטאַ ט; אָ דער
 באַ שטעטיקונג\אַ נטזאָ גונג ֿפון זײַ ן ראױ אױף אַ רבעטסלאָ זיקײַ ט קאָ מּפענסאַ ציע.
אױב איר האָ ט נישט קײַ ן שום באַ װײַ ז ֿפון הכנסה אָ דער קײַ ן שום הכנסה ,ביטע העֿפט צונױף נאָ ך אַ בלאַ ט מיט אַ דערקלערונג.
אינֿפָארמַאציע װעגן אױסגַאבן
מיר נוצן די אינֿפָארמַאציע כדי צו בַאקומען ַא מער גַאנצליך בילד ֿפון אַײער ֿפינַאנציעלן צושטַאנד.
חודשדיקע הױזגעזינד אױסגאַ בן:
מעדיצינישע אױסגאַ בן ________________________$
________________________$
דירה געלט\היּפאָ טעק
עֿפנטלעכע דינונגען ________________________$
ֿפאַ רזיכערונג ּפרעמיעס ________________________$
אַ נדערע חובות\אױסגאַ בן ( ____________________$קינדער תמיכה ,הלװאות ,מעדיצינעןַ ,אנדערע)
ֿפַארמָאג אינֿפָארמַאציע
די אינֿפָארמַאציע קען גענוצט װערן אױב אַײער אַײנקונֿפט איז איבער ֿ 101%פון די ֿפעדערַאלע ָארעמקַײט דירעקטיװן.
האָ ט אײַ ער ֿפאַ מיליע די דאָ זיקע אַ נדערע ֿפאַ רמעגנס?
איצטיקע סאָ לדע אין טשעקקאָ נטע
ביטע בַאצייכנט ַאלע װעלכע זענען נוגע
___________________$
איצטיקע סאָ לדע אין שּפאָ רקאָ נטע
)□ Stocks □ Bonds □ 401K □ Health Savings Account(s) □ Trust(s
___________________$
□ געבײַ דע (אױסשליסנדיק הױּפט װױנאָ רט) □ ֿפאַ רמאָ גט אַ געשעֿפט
צוגָאב אינֿפָארמַאציע
ביטע העֿפט צונױף נאָ ך אַ בלאַ ט אױב עס איז דאָ אַ נדערע אינֿפאָ רמאַ ציע װעגן אײַ ער איצטיקן ֿפינאַ נציעלן צושטאַ נד װאָ ס איר װאָ לט געװאָ לט
מיר זאָ לן װיסן ,װי צום בײַ שּפיל אַ ֿפינאַ נציעלע שװעריקײַ ט ,סעזאָ נאַ לע אָ דער צײַ טװײַ ליקע הכנסה ,אָ דער אַ ּפערזענלעכן ֿפאַ רלוסט.
ּפַאציענט צושטימונג
איך ֿפאַ רשטיי אַ ז  Providenceקען ֿפעסטשטעלן אינֿפאָ רמאַ ציע דורכן איבערקוקן קרעדיט אינֿפאָ רמאַ ציע און באַ קומען אינֿפאָ רמאַ ציע ֿפון
אַ נדערע קװעלער כדי צו העלֿפן באַ שטימען װער איז ראױ אױף ֿפינאַ נציעלער הילף אָ דער באַ צאָ לונג ּפלענער.
איך דעקלאַ ריר אַ ז די אױבנדערמאָ נטע אינֿפאָ רמאַ ציע איז ריכטיק און אמת אױף װיֿפל איך װייס .איך ֿפאַ רשטיי אַ ז אױב די ֿפינאַ נציעלע
אינֿפאָ רמאַ ציע װאָ ס איך שטעל צו איז ֿפאַ לש ,װעט דער רעזולטאַ ט זײַ ן אַ ן אַ נטזאָ גונג ֿפון ֿפינאַ נציעלער הילף ,און מען מעג מיך האַ לטן
ֿפאַ ראַ נטװאָ רטלעך ֿפאַ ר צוגעשטעלטע דינסטן און דערװאַ רטן איך זאָ ל ֿפאַ ר זיי באַ צאָ לן.

_______________________________________________
אונטערשריֿפט ֿפון מענטש װאָ ס שטעלט צו

___________________________
דאַ טע

