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طلب المساعدة المالیة

MelroseWakefieldیعتز Healthcare بتقدیم أفضل رعایة لكل مریض. یقدمMelroseWakefield Healthcare مساعدة مالیة من خالل سیاسة
بـ المساعدة المالیة خاصتھ للمرضى الغیر قادرین على الدفع من أجل الرعایة الضروریة الطبیة أو الطارئة. ال تھدف المساعدة المالیة 

MelroseWakefield Healthcare إلى تغطیة الرعایة المتعلقة بالحاالت الغیر طارئة، الغیر عاجلة. كما أنھا ال تھدف إلى تقدیم خصومات على السداد
المشترك للتأمین، التأمین المشترك، أو الخصومات.

MelroseWakefieldفيالمتلقاةالخدماتأجلمنبالدفعیقومواأنالمواردلدیھمالذینالمرضىمنیتوقع Healthcare على الرغم من ذلك، فإن .
، MassHealthة الحكومیة المتاحة، مثلاألھلیة للحصول على المساعدة المالیة متاحة من أجلكم. یتم حث المرضى بقوة على التقدم ألي من برامج المساعد

Healthأو شبكة السالمة الصحیة  Safety Net بـ ، قبل التقدم لبرنامج المساعدة المالیةMelroseWakefield Healthcare قد ینتج عن اإلخفاق في .
في التقدم لبرامج التقدم لبرنامج مساعدة حكومي والذي یحتمل أن تكونوا مستحقین لھ؛ قد ینتج عن ذلك تأخر أو رفض لطلبكم. إذا كنتم في حاجة إلى مساعدة 

MelroseWakefieldبـ المساعدة الحكومیة، بإستطاعة أحد مستشارینا المالیین  Healthcare.تقدیم المساعدة

.المالیةبالمساعدةالخاصالطلبلھذاوالدقیقالشاملإكمالكمعلىتعتمدالمالیةالمساعدةبرامجعلىللحصولوجدارتكمأھلیتكمإن

اإلرشادات الخاصة بالطلب
المستندات التالیة لجمیع المتقدمین. سوف یؤدي اإلخفاق في إعادة جمیع برجاء إكمال الطلب الخاص بالمساعدة المالیة بشكل كلي مع إدراج نسخ من 

یوماً إلى رفض الطلب. برجاء إرفاق نسخ من أي مستندات مرسلة حیث أنھ لألسف ال یمكن إعادتھم.30المستندات الضروریة في غضون 

 4لخاص بالشھادة في صفحة معمول بھا في الطلب مع التأكد من التوقیع على البیان االأكمل جمیع األقسام.
 قم بإدراج نسخة من رخصة القیادة الخاصة بكم، ھویة مصورة أخرى، أو مستندات تثبت محل إقامتكم الحالي. یجب أن یحتوي أي مستند مرسل

على إسمكم وعنوانكم الحالي.
.قم بإدراج نسخة من بطاقة (بطاقات) التأمین الخاصة بكم
الدخلمنبالتحققاصةالخاإلستماراتبعضبإدراجقم:

أحدثمننسخةبإدراجقمW2) في حالة الدفع كل أسبوعین)2في حالة الدفع بشكل اسبوعي، 4أو وصوالت دفع
بالرعایةبیاناتتمویلیة،بیانات/بنكیةحسابكشوفاتبطالة،تصاریحمثلإذا كان ھناك تغیر حدیث في الدخل، قم بإدراج مستند ما

.االجتماعيالضمانبیاناتأو/والتقاعدي،المعاشبیاناتاألمد،طویلة
.في حالة وفاة المریض، برجاء تقدیم نسخة من شھادة الوفاة وخطاب یوضح الحالة الخاصة بالممتلكات

المستشارین المالیین:
MelroseWakefieldلـ لترتیب موعد مع أحد المستشارین المالیین 781-338-7111للمساعدة في إنھاء الطلب الخاص بكم برجاء التواصل على الرقم 

Healthcareد المستشارین المالیین بالمواقع:. یتواج
MelroseWakefield Hospital, 585 Lebanon Street بالطابق األول بجوار المدخل في ،Porter Street فيMelrose

Lawrenceأو  Memorial Hospital, 170 Governors Avenue بجوار قسم الطوارئ في ،Medford.

برجاء إرسال طلبكم المكتمل إلى:
MelroseWakefield Healthcare

المستشارون المالیون
170 Governors Avenue

Medford, MA 02155

MelroseWakefield Hospital
Lawrence Memorial Hospitalفي میدفورد
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MelroseWakefield Hospital
Lawrence Memorial Hospitalفي میدفورد

المریضمعلومات عن :1جزء 

اسم المریض:

الھاتف:للمریض:SSNاالجتماعيالضمانرقمتاریخ میالد المریض:

العنوان الحالي:

:الرمز البریدي:الوالیةالمدینة:

النعم      األمریكیة؟المتحدةللوالیاتتابعمواطنأنتھل

النعم     إذا كانت اإلجابة ال، ھل أنت من السكان الدائمین، المقیمین بشكل قانوني بالوالیات المتحدة األمریكیة؟    

معلومات تخص مقدم الطلب (إذا كانت مختلفة عن معلومات المریض باألعلى)

ً المسئولالشخصأونفسھالمریضھوإما أن یكون مقدم الطلب .المریضعنمالیا

:اسم مقدم الطلب

العنوان الحالي لمقدم الطلب:

:الرمز البریدي:الوالیةالمدینة:

الھاتف الخاص بمقدم الطلب:

معلومات عن أسرة المریض

العام بالكامل كفرد من أسرتكم كما تدعي باإلقرار الضریبي قم بتسجیل جمیع أفراد األسرة، تواریخ میالدھم وعالقتھم بمقدم الطلب. فرد األسرة ھو الشخص الذي یكون على صلة بك أو یعیش معك 
للدخل الخاص بك.

:1فرد األسرة رقم 

العالقة بالمریض:تاریخ المیالد:

:2فرد األسرة رقم 

العالقة بالمریض:تاریخ المیالد:

:3فرد األسرة رقم 

العالقة بالمریض:تاریخ المیالد:

:4فرد األسرة رقم 

العالقة بالمریض:المیالد:تاریخ 

:5فرد األسرة رقم 

العالقة بالمریض:تاریخ المیالد:

: معلومات عن التأمین الخاص بالمریض2جزء 

    نعم ال               ھل قمت بتقدیم طلب خاص بـMedicaid) أشھر األخیرة؟6في غضون الستة (

    نعم ال               ھل لدیك طلب خاص بـMedicaidقید اإلنتظار أو تم الموافق علیھ؟

    نعم ال               ھل تم رفض طلب بـMedicaidالخاص بكم؟

    نعمال               ھل لدیك تأمین طبي؟

معلومات عن التأمین األولي:

:اسم جھة التأمین

التأمین:عنوان جھة 

رقم المجموعة:رقم الھویة/ وثیقة التأمین:

اسم المشترك:

:العالقة بالمشتركتاریخ میالد المشترك:

:تاریخ النفاذرب العمل الخاص بالمشترك:

معلومات عن التأمین الثانوي

:اسم جھة التأمین

عنوان جھة التأمین:

رقم المجموعة:رقم الھویة/ وثیقة التأمین:

تاریخ میالد المشترك:المشترك:

رب العمل الخاص بالمشترك::العالقة بالمشترك

:تاریخ النفاذ
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ً والممتلكاتالدخلإجمالي:3جزء شھریا

. برجاء تسجیل إجمالي الدخل، والذي یعتبر قیمة الدخل قبل الضرائب والخصومات.1تسجیلھ في القسم برجاء إكمال ھذا الجزء حول الدخل المكتسب والممتلكات للمریض ولكل فرد عامل باألسرة تم 

المریض
5فرد األسرة رقم 4فرد األسرة رقم 3فرد األسرة رقم 2فرد األسرة رقم 1فرد األسرة رقم 

األجور/ الرواتب/ إكرامیات

إعانة البطالة

الضمان اإلجتماعي

الزوجةنفقة+الطفلدعم
المطلقة

دخل العمل الحر، بعد النفقات

الفوائد/ توزیعات االرباح

المعاش التقاعدي

/IRAحساب التقاعد الفردي 
أسھم/ سندات

إیرادات اإلیجار

مدفوعات الثقة

التعویضات التأمینیة للعمال

اإلعانات المالیة للمحاربین 
القدماء

عدم وجود بیان للدخل

    نعمال           إذا كان دخل األسرة یساوي صفر، ھل ھناك أحد ما یقوم بدعمكم؟

وكونك مدعوماً مالیاً بواسطة شخص آخر، برجاء القیام بإكمالھم وتوقیع اإلستمارة أدناه.إذا قمت باإلجابة بنعم باألعلى،

نحھم بس قد یكونوا في حاجة إلیھا. إنني أقوم أیضاً بماسم المریض: _____________________________________________، لیس لھ دخل حالیاً. أنا أقوم حالیاً بدعمھم بالطعام، المأوى، وبأي مال
مساعدة مالیة بالكمیة التي تساوي ________________________ $ بمعدل كل شھر.

______توقیع مقدم الدعم: _____________________________________________________________________ التاریخ: ____________________________

ممتلكات األسرة

جار أو حساب إدخار باألسفل.قم بتسجیل أي معلومات عن حساب 

الرصید إعتباراً من _____________________المؤسسة البنكیةنوع الحساب

ممتلكات معدودة أخرى لألسرة

قم بتسجیل المعلومات التي لدیك ألي من أنواع الحسابات التالیة.

إعتباراً من _____________________الرصید المؤسسة البنكیةنوع الحساب

األسھم/ السندات

شھادة إیداع

سندات إدخار أمریكیة

حسابات إدخار صحیة

شھادات إدخار

حسابات توفیر أو تمویل

أخرى 
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Medical:4جزء  Hardship

MelroseWakefieldیة من قد ال ینطبق ھذا القسم علیك. برجاء إكمال ھذا القسم إذا كان لدیك فواتیر طبیة كبیرة. قم بتسجیل جمیع النفقات الخاصة بالرعایة الصح Healthcare ومن مقدمین آخرین. قد
یتم طلب التوثیق ولكنھ غیر مطلوب بالوقت الحالي.

كم مرة تحدث ھذه التكلفة؟إجمالي النفقات الطبیةاسم مقدم الرعایة

               ًاسبوعیا               ًشھریا ً سنویا

               ًاسبوعیا               ًشھریا ً سنویا

               ًاسبوعیا               ًشھریا ً سنویا

               ًاسبوعیا               ًشھریا ً سنویا

               ًاسبوعیا               ًشھریا ً سنویا

               ًاسبوعیا               ًشھریا ً سنویا

ینبغي على جمیع المقدمین القیام بالتوقیع–: شھادة 5جزء 

على جمیع المقدمین القیام بالتوقیع على الشھادة باألسفل حتى یتم النظر في الطلب الخاص بھم.ینبغي

MelroseWakefieldإخطار إنني أقسم وأقر بأن جمیع المعلومات المشار إلیھا في ھذا الطلب حقیقیة، صحیحة وكاملة على حد علمي وقدرتي وإعتقادي. إنني أوافق على  Healthcare بأي وبجمیع
MelroseWakefieldستحقاقي للحصول على مساعدة مالیة بـ ثر على أھلیتي والطلب والتي قد تؤالتغیرات في الدخل، الموارد المالیة أو معلومات أخرى مشار إلیھا في ھذا ا Healthcare إنني .

الالزمة ) یوماً لتقدیم المستندات الداعمة30لدي ثالثون (استوعب أنھ قد یتم الرجوع إلى رصیدي والمعلومات المالیة األخرى للتحقق من البیان الخاص بي وأھلیتي لھذا البرنامج. إنني أستوعب أن 
والدقیقة كي یتم النظر بھا للحصول على خصم.  

المرضى الذین یقومون بتزییف الطلب الخاص سوف یتم إرسال البیانات المخادعة الخاصة بالمریض لغرض الحصول على مساعدة مالیة إلى مكتب المدعي العام لوالیة ماساتشوستس. لن یصبح 
لبرنامج.یتم تحمیلھم المسئولیة لجمیع الرسوم المتكبدة أثناء التسجیل بالبرنامج بأثر رجعي حتى الیوم األول الذي وقعت بھ الرسوم في ظل ھذا ابالبرنامج مستحقین أو مؤھلین للبرنامج وس

_________توقیع مقدم الطلب: ______________________________________________________________________ التاریخ: ________________________

بالتقدیمالطلبمقدمزوجقیامحالةفيفقطبھاالعملیتم–شھادة

على زوج مقدم الطلب القیام بالتوقیع على الشھادة باألسفل حتى یتم النظر في الطلب الخاص بھم.ینبغيفي حالة قیام زوج مقدم الطلب أیضاً بالتقدیم للحصول على مساعدة مالیة، 

MelroseWakefieldإخطار إنني أقسم وأقر بأن جمیع المعلومات المشار إلیھا في ھذا الطلب حقیقیة، صحیحة وكاملة على حد علمي وقدرتي وإعتقادي. إنني أوافق على  Healthcare بأي
MelroseWakefieldستحقاقي للحصول على مساعدة مالیة بـ ثر على أھلیتي والطلب والتي قد تؤوبجمیع التغیرات في الدخل، الموارد المالیة أو معلومات أخرى مشار إلیھا في ھذا ا

Healthcareیوماً لتقدیم 30وعب أن لدي ثالثون (. إنني استوعب أنھ قد یتم الرجوع إلى رصیدي والمعلومات المالیة األخرى للتحقق من البیان الخاص بي وأھلیتي لھذا البرنامج. إنني أست (
المستندات الداعمة الالزمة والدقیقة كي یتم النظر بھا للحصول على خصم.  

ییف الطلب الخاص المخادعة الخاصة بالمریض لغرض الحصول على مساعدة مالیة إلى مكتب المدعي العام لوالیة ماساتشوستس. لن یصبح المرضى الذین یقومون بتزسوف یتم إرسال البیانات 
ي حتى الیوم األول الذي وقعت بھ الرسوم في ظل ھذا البرنامج.بالبرنامج مستحقین أو مؤھلین للبرنامج وسیتم تحمیلھم المسئولیة لجمیع الرسوم المتكبدة أثناء التسجیل بالبرنامج بأثر رجع

______توقیع مقدم الطلب: ______________________________________________________________________ التاریخ: ___________________________


