
  s’namoWطلب مساعدة مالية من مستشفى 

 لمساعدتك في إكمال هذا الطلب  8354-924 (225)يرجى االتصال بالمستشار المالي على الرقم 

تاريخ  ________________________ رقم الضمان االجتماعي______________________________ :االسم

 _______________:الميالد
 ______________________________________________________________________:العنوان البريدي

 : الوالية___________________________________________ :المدينة
 ________________:رقم الهاتف الخلوي_________________________________ رقم هاتف المنزل

 ال نعم هل أنت متزوج؟ ______________________________ :صاحب العمل
 _____________________:اسم الزوج

 النعم ؟ (PANS)هل تحصل على مساعدة مكمالت غذائية 
 النعم هل تقدمت للحصول على مساعدة طبية خالل األشهر الثالثة األخيرة؟ 

 (أفراد العائلة المدرجين ضمن آخر إقرار ضريبة فيدراليةأعضاء األسرة هم )______ما حجم األسرة؟ 
 :اذكر أسماء وأعمار جميع أعضاء األسرة اآلخرين بما فيهم أنت وزوجك

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 دخل األسرة
 $__________:مرتب آخر لألسرة$_______ (: الزوجة)مرتب الزوج $________: مرتب المريض

 
 دخل آخر لألسرة

 $____________________ مستحقات الورثة          $____________________ النفقة 
 $____________________البطالة $____________________   دعم الطفولة 

 $____________________مكافآت المحاربين القدامى $________________   األرباح /الفوائد
 $____________________تعويضات العاملين $__________ دخل التقاعد /المعاش

 _______________ $_____________(توضيح)أخرى $__________________ مساعدة عامة 
 $__________________اإلعاقة /االجتماعي الضمان

 
 :يرجى إرسال ما يلي مع هذا النموذج

إن لم يكن لدى المريض رخصة قيادة من والية لويزيانا، فيمكن إثبات اإلقامة عن طريق إرسال فاتورة مرافق  -صورة من بطاقة الهوية • 
 تتضمن اسم األسرة أو عقد إيجار يتضمن اسم األسرة

 (يكفي بدالً من ذلك آخر إقرار ضريبي)آخر كعبي شيكات • 
 (إن وجدت)نسخة من شهادة التحقق من مساعدة المكمالت الغذائية • 
 (يكفي بدالً من ذلك آخر إقرار ضريبي)مستندات عامة، مثل تقرير منفعة أو بيانات بنكية للتأكد من جميع مصادر الدخل األخرى لألسرة • 
يحق للمتقدمين الذين يتجاوز الدخل السنوي ألسرهم عن حد  -التقدم للحصول على تعويض عن متاعب طبية  بيانات المريض عند• 

التي ( من أي مقدم رعاية صحية)مستوى الفقر الفيدرالي الحصول على تعويض عن المتاعب الطبية عن طريق إرسال بيانات المريض 
بيانات مريض عن جميع أعضاء أسرة المتقدم القاطنين معه في بيت األسرة  ترسل. صدرت خالل األشهر الستة التي تسبق هذا الطلب
 .والمدرجين في أحدث إقرارات الضريبة الفيدرالية

 
بتوقيع هذه الوثيقة، أكون على علم بأن المرضى الذين يحق لهم الحصول على مساعدة طبية أو برامج أخرى يحق لهم أيًضا التعاون والتقدم 

 .كما أقر، وفقًا للمتوفر لدي، بصحة المعلومات المقدمة. إلى هذه البرامج

 
 ________________________التاريخ________________________________ المتقدم التوقيع

 :يرجى إرجاع هذا الطلب إلى

 Woman’s Hospitalمستشار المساعدات المالية في مستشفى 

100 Woman’s Way • Baton Rouge, LA 70817 


