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على المتقدمين تقديم كل المستندات المطلوبة في البريد ذاته الى:
نظام المساعدة المالية للنجدة
صندوق البريد742431 :
اتالنتا30374-2431 ،
الرجاء االجاب ة على كل االسئلة وتقديم المعلومات المطلوبة
على المرضى غير ال ◌ُمؤ ◌ّمنين المشاركة بتأميننا للحصول على المساعدة
سيتم اتخاذ القرارات خالل  60يوما ً◌ من تسليم االستمارة المعبئة والمشاركة مع البائع
الرجاء االجابة على جميع األسئلة أدناه
هل أحد أفراد عائلتك يعمل لحسابه الخاص؟
هل أحد أفراد عائلتك موظف؟
هل يتلقى أحد أفراد عائلتك اعانات من البطالة؟
هل يتلقى أحد أفراد عائلتك أمنا ً◌اجتماعيا؟

❑ نعم ❑ كال

هل يتلقى احد افراد عائلتك معاشا من التقاعد؟
هل يتلقى احد افراد عائلتك فوائد للغذاء االضافي من
برنامج المساعدة؟
هل يتلقى احد افراد عائلتك نفقة لالطفال؟
هل يملك احد افراد عائلتك عقارا◌ً لاليجار او االستثمار؟
هل يملك احد افراد عائلتك مصادر أخرى للدخل؟
يملك احد افراد عائلتك سج ّ◌ال◌ً مصرفيا او
هل
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❑ نعم
❑ نعم
❑ نعم
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❑ كال
❑ كال
❑ كال

❑ نعم
❑ نعم
❑ نعم
❑ نعم

❑ كال
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❑ كال
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ال دخل

❑ نعم ❑ كال

اذا أجبت بنعم ،الرجاء تقديم المستندات أدناه لك ◌ّل فرد من العائلة يستفيد من المبلغ.
استمارات الضرائب كاملة بما فيها ضرائب االعمال التجارية من السنة االخيرة
والفصل االخير وفيها الدخل الفصلي.
ّ
ثالث قسائم دفع جديدة او رسالة موقعة من رب العمل
رسالة فائدة او بطالة من موقع الدولة االلكتروني
رسالة فائدة او كشف حساب مصرفي من الودائع المباشرة
رسالة معاش او تقاعد او كشف حساب مصرفي من الودائع
رسالة من برنامج المساعدة للغذاء االضافي
وثيقة من المحكمة او رسالة من األب غير المحكوم عليه جنائيا ً◌
اتفاقية االيجار وكشف عن قيمة المدخول
اسهم وسندات وممتلكات اضافية ...الرجاء وضع البيانات الحالية
الرجاء ارفاقها بنسخة كاملة عن البيان لمدة شهر لكل حساب

ّ
المقد◌مة
ال يتلقى احد افراد عائلتك مدخوال◌ً عليك تقديم الشخص الذي يؤ ّ◌من الطعام والمسكن والمصاريف اليومية ادناه والرجاء ذكر نوع المساعدة
اذا

ّ◌رح انني

(االسم)

(رقم

الهاتف)

ّ◌دﻗﺎم الطعام ,المسكن ,والمصاريف اليومية للمريض المذكور اعاله بمبلغ وقدره
ونوع المساعدة
العالقة
التوقيع

 $في الشهر أص
التاريخ

على المق ◌ّدمين على الفيزا ابراز نسخة عن كافة التأمينات المالية و\أو معلومات الرعاية المطلوية للفيزا.
<<<وسوف تواصل>>>
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نظام النجدة الصحي
استمارة المساعدة المالية
االسم االخير للمريض_

األب

_األو ل_
قائمة فوائد االصول الشخصية

دخل الفرد السنوي

االيداع(نقديا ً◌)

االموال المتوفرة معه ،في المصرف ،في حساب التوفير
عقارات اخرى (نقديا)
االجار الشهري
 401مليون (نقديا)
دفعات الرهن الشهري

شهادة
السكن الرئيسي (نقديا)

_

_

(ال يغطي برنامج المساعدة المالية العالجات الناتجة عن حوادث العمل وعمليات
كال
هل كان العالج بسبب حادث؟ نعم
التجميل او اجراءات تخطي المع ◌ّدل ،والحوادث والعالجات االخرى التي تتلقى منها تعويضا ◌ً كفواتير المستشفى والجروح واالالم واالوجاع
االخرى).
هل لديك تأمين صحي؟ نعم ❑ كال ❑ (اذا كان الجواب نعم ،أجب على االسئلة ادناه)
حام ل بولي ص ة التأمي ن
 1اسم التأمين
حام ل بولي ص ة التأمي ن
 2اسم التأمين

البولي ص ة
البولي ص ة

هذا أطلب أن تقوم نظام النجدة الصحي ،اتخاذ قرار كتابي عن أهليتي للحصول على المساعدة المالية .أنا أعلم أ ّ◌نه ،إذا تم اكتشاف ا ّ◌ي
وهذا قد يؤدي إلى رفض طلبي وأصبح مسؤوال عن رسوم لقاء الخدمات المقدمة .وأشهد أن المعلومات الواردة أعاله صحيحة وبموجب
معلومة كاذبة،
وكاملة .وأعترف بأن التعاون مع فحص األهلية مطلوب للنظر في المساعدة المالية.
معلومات اضافية

لت اريخ:

توقيع الطرف المسؤول:

ا

يحق لنظام النجدة الصحي التحقق من صحة المعلومات الواردة في طلب المساعدة المالية ،وذلك بهدف التحقق من صحة الدخل الشخصي أو
عدم وجودها ،وستجرى بطريقة
على أكبر قدر من السرية ،ولن ي صد◌َ ر اي تقرير من قبل أي وكالة مكتب االئتمان التي يمكن أن تؤثر
محفاظة
سلبا على خصوصية مقدم الطلب.
إذا كنت بحاجة إلى مساعدة إضافية ،يرجى زيارة مستشار مالي في مستشفى النجدة المحلي أو االتصال بقسم خدمات العمالء.
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نظام النجدة الصحي
ريتشموند المحلي 9300-521-804
هامبتون الطرق المحلية 2777-215-757
االثنين  -الجمعة  8:30حتي  12:30و  13:30حتي 04:00
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