
 نموذج (إستمارة) المساعدة المالية

ععددهْا في غضون  : أيام، وإرفق معها نسخ من10تعليمات: عريضة كاملة، أ

.القإرار الضريبي والجداول الداعمة 

لل للتطبيق)   .فوائد الضمان الجإتماعي (إذا كان قإاب

دف حاجإتك للحصول على المساعدة المالية  عص .في صفحة منفصلة 

ممرفقة مع قإاعدة الصكوك (آخر أحدث ثالثاة)  .النسخ ال

. أشهر لجميع الحسابات)3بيانات البنك ( 

  . أو البطالة2بيانات دبليو- 

تعليمات المريض

____________________ إسم المريض ________________________ تاريخ الميلد
_______________________________________________________ العنوان

____________________ رقإم الضمان الجإتماعي ___________________ رقإم الهاتف

معلومات الطرف المسؤول
___________________________________________________ السم والعنوان

___________________ رقإم الضمان الجإتماعي ___________________  رقإم الهاتف
____________________________________________ إسم صاحب العمل وعنوانه

 ______________________ رقإم الهاتف __________________________  المهنة
_________________ طول فترة العمل _______________________  الراتب الشهري
ممعالين ___________________ رقإم رخصة قإيادة السيارة ___________________عدد ال

 
معلومات الزوج/الزوجة

__________________________________________________ السم و العنوان
____________________ رقإم الضمان الجإتماعي __________________  رقإم الهاتف

ععنوانه ____________________________________________ إسم صاحب العمل و
_______________________ رقإم الهاتف _________________________  المهنة

ممعالين ________________ طول فترة العمل __________  الراتب الشهري ______ عدد ال



مجموعة عائلية تعيش في منزل
ممعالين (إستعمل صفحة منفصلة إذا كان عددهْم أكثر من خمسة) ال

السم ________________ الصلة (القرابة) __________________ العمر
_________

السم ________________ الصلة (القرابة) __________________ العمر
_________

السم ________________ الصلة (القرابة) __________________ العمر
_________

السم ________________ الصلة (القرابة) __________________ العمر
_________

السم ________________ الصلة (القرابة) __________________ العمر
_________

معلومات عن التأمين الصحي
البوليصة ورقم

المجموعة
تاريخ الستحقاق

(الهألية)
المشترك

 
العنوان شركة التأمين

مممتلكات (الصإول)/النفقات (المصاريف)  ال
المبلغ المتبقي القيمة املدفعة الشهرية القامة

$ $ $ الرهْن العقاري الشهري/ دفعة اليجار
$ $ $ المنزل الثاني/العطلة

المبلغ (المتبقي) الدفعة الشهرية السيارة السنة/الصنع
السيارة الولى
السيارة الثانية

معلومات إضافية عن الدخل
$________________ مجموع دخل السرة

$___________________  نفقة الزوجإة الطلقة _____________________$إعانة الطفل
$____________________ تعويضات إصابة العمل ______________$ تعويضات البطالة

الضمان الجإتماعي/العجز _____________$ تاريخ تعويضات البطالة/المدة
_____________$

$_______________________ اليجار _______________________$ عقد اليجار
$___________________ توزيع الرباح/الفائدة _______________$ الصندوق الئتماني
$______________________ مساعدة الحكومة _________________$ التقاعد/المعاش
دوعقإع مم $_________________________  البنك (المصرف) _________________$  ال



أفهم بأنه يجب إكمال هْذا النموذج (الستمارة) وأن مترفق معها جإميع الوثاائق المطلوبة عندما أعيدهْا *
مكمملستريثليكون  بإمكان مستشفى  لل للحصول على المساعدة المالية وإذا لم مت مت مؤهْ  تحديد ما إذا كن

.سأتلقى إشعارا كتابيا يصف تلك المعلومات و/أو المستندات الضإافية المطلوبة

مت معلومات صحيحة ودقإيقة وأوافق على أن يحقق مستشفى   في هْذه المعلومات ويحصلستريثلقد مقإدم
.على تقرير/ تاريخ سجلي الئتماني

توقإيع مقدم الطلب                                                          التاريخ


