
  2صفحه 

  
  

  

  شماره حساب بيمار  اطعات بيمار

  

__________________________________________________________________________________________________________  

  نام ميانی بيمار  نام بيمار  نام خانوادگی بيمار

___________________________________  ______________________________  __________________________  

  تاريخ تولد  شماره تلفن  شماره تامين اجتماعی

__________________________________________________________________________________________________________  

  ميانی ضامننام   نام ضامن  )در صورت تفاوت(نام خانوادگی ضامن 

__________________________________________________________________________________________________________        

  کد ايالت زيپ  شھر  خيابان

___________________________________  ______________________________  __________________________  

  تاريخ تولد  شماره تلفن  شماره تامين اجتماعی

  

  خير    بله  بيمه درمانی داريد؟آيا   خير     بله  آيا استخدام ھستيد

  

  شريک زندگی/اط,عات ھمسر

  

__________________________________________________________________________________________________________  

  ميانی بيمارنام   نام بيمار  نام خانوادگی بيمار

__________________________________________________________________________________________________________  

  کد ايالت زيپ  شھر  خيابان

___________________________________  ______________________________  __________________________  

  تاريخ تولد  شماره تلفن  شماره تامين اجتماعی

  

  خير    بله  آيا بيمه درمانی داريد؟  خير    بله  آيا استخدام ھستيد
  

    ________________________________  چند نفر تحت تکفل شما ھستند؟ 
  )بايد برای اثبات تعداد نفرات تحت تکفل خود در اظھارنامه مالياتی فدرال سند ارائه دھيد. خودتان را نيز حساب کنيد{

  

  ):برای تمام مواردی که مصداق دارد، درآمد ماھانه يا سا?نه خود را مشخص کنيد لطفاً (منابع درآمد شما چيست 
    

  سا?نه  ماھانه  
  سا?نه  ماھانه  

  $  $  سود سھام/سود  $  $  درآمد شغلی
  $  $  درآمد تامين اجتماعی  $  $  درآمد شغلی ھمسر

  $  $  درآمد حمايتی/نفقه  $  $  درآمد کسب و کار

  $  $  درآمدھاساير   $  $  درآمد اجاره

  $  :کل درآمد
        

  .اط,عات وام دانشجويی به ھمراه تقاضانامه خود ارائه کنيد يا/کننده مساعدت مالی ھستيد، لطفاً يک نسخه يا نامه تاييديه مساعدت مالی دانشگاه و اگر دانشجوی دريافت :نکته

  )ممکن است شامل ھمسر نيز باشد(پس از دريافت تقاضانامه، گزارش اعتبار پردازش خواھد شد  :نکته

    ________________________________________    :نماينده قانونی/امضای بيمار
    ________________________________________    :تاريخ

  

  نامه طرح مشک,ت) [ ] نسخه کامل(فرم مالياتی سال گذشته [ ]  :الزامی
  :ضميمه را ارائه دھيدتوانيد مدارک  ھای مالياتی نيستيد، می در صورتی که قادر به ارائه فرم

  بيکاری]  {ازکارافتادگی [ ] ماه اخير  2فيش حقوقی [ ] 

مانده حساب  کند تا برنامه پرداخت معقولی در مورد باقی در شرايطی که واجد شرايط مساعدت مالی جزئی باشيد، ارائه اط,عات زير کمک می: برآوردکننده برنامه پرداخت
  .شما پياده شود

    _____________    خدمات رفاھی     ______________    خانه ھای ھزينه/اجاره

    _____________    پوشاک     ______________    مواد غذايی

    _____________    مراقبت از کودک/مدرسه     ______________    دندانپزشکی/ھای پزشکی ھزينه

    ________________  خودرو /ھای حمل و نقل ھزينه     ______________    ھمسر/نفقه فرزند

  .الذکر، نخواھد بود ھای فوق و ھزينهدرآمد خانواده شما، به استثنای کسورات % 10ای است که بيش از  ھای ماھانه برنامه پرداخت معقول به معنای پرداخت :نکته

  .)پذير نيست امکانبدون اط,عات فوق، رسيدگی به تقاضانامه (

  روز اين تقاضانامه را به ھمراه تمام مدارک ?زم ارسال کنيد 10لطفاً ظرف 

  فرم مساعدت مالی



  1صفحه 

  خ,صه سياست مساعدت مالی
  

ھای درمانی خود ناتوان  متعھد به ارائه خدمات درمانی به بيماران بوده و به نيازھای مالی افرادی که در پرداخت ھزينه) Huntington Hospital(بيمارستان ھانتينگتون 
. دھد کنند مساعدت مالی ارائه می ھانتينگتون به بيماران واجد شرايطی که درمان اورژانسی يا پزشکی Vزم را دريافت میدر اين راستا، بيمارستان . ھستند ھمواره توجه دارد

نده ديگری دھ اين سياست به جز بيمارستان ھانتينگتون، ھيچ خدمات. بيماران ملزم به تکميل تقاضانامه و ارائه برخی مدارک تاييد صحت ھستند و بايد واجد شرايط زير باشند
  .دھد را تحت پوشش قرار نمی

  

  چه کسی واجد شرايط مساعدت مالی است؟

. ھای درمانی خود نياز به کمک دارند پردازد که برای پرداخت ھمه يا بخشی از ھزينه ای ناکافی می درآمد، فاقد بيمه يا با پوشش بيمه برنامه ما به حمايت از بيماران کم

. باشد) FPG(ھای فدرال فقر  شده در دستورالعمل از ميزان مشخص% 350ھا برابر يا کمتر از  بيماران زمانی واجد شرايط مساعدت مالی ھستند که درآمد خانوار آن

  .ممکن است نياز به ارائه اط,عات تکميلی باشد و در نھايت اين اط,عات بر تصميم بيمارستان تاثير بگذارد

  

ھای پزشکی ضروری برای بيماران دارای بيمه  د شرايط مساعدت مالی بيش از مبلغی نخواھد بود که معموV بابت درمان اورژانسی يا ساير ھزينهبيماران واج
  .سياست مساعدت مالی مراجعه کنيد Aبه ضميمه ). شود تعريف می IRS Section 501(r)طبق ) AGB(حساب معمول  صورت. (شود می) AGB(حساب  صورت

  

  دھد؟ برنامه چه چيزھايی را تحت پوشش قرار می

  .خدمات زيبايی اختياری تحت پوشش اين سياست نيست. دھد ھای درمانی ضروری در بيمارستان ھانتينگتون را تحت پوشش قرار می برنامه مساعدت مالی ھزينه

  

  چگونه برای مساعدت مالی درخواست دھم يا سياست کامل را دريافت کنم؟

  .ه، فرم تقاضانامه با دستورالعمل تکميل درج شده استپشت اين برگ

  

  :توانيد از طريق ھر يک از منابع زير اقدام کنيد ای از اين سياست، می برای دريافت کمک در تکميل اين تقاضانامه يا درخواست نسخه

  

  .ھای بستری، درمان سرپايی يا اورژانس در قسمت پذيرش ھر يک از بخش •

  تماس بگيريد؛  5324-397 626 بعد از ظھر، با دفتر اداری به شماره  4:00ا صبح ت 8:00بين ساعات  •

  شود خدمات ترجمه زنده ارائه می). پس از اين ساعات پيام بگذاريد( •

  Hun'ngton Hospital 100 W. California Blvd Pasadena, Ca 91109 A/en'on Pa'ent Financial Services از طريق پست به آدرس  •

  )رايگان(

  عصر 6:00صبح تا  7:00در ميز راھنمای پذيرش اصلی بيمارستان، دوشنبه تا جمعه،  •

  .دانلود کنيد www.huntingtonhospital.comھا را از  ای از سياست تقاضانامه و نسخه •

  

  شود؟ آيا مساعدت زبانی ارائه می

  .باشد خدمات ترجمه شفاھی نيز موجود می. شوند الذکر ارائه می ھای فوق جود ھستند و در مکانھای رايج در اجتماع ما مو ھای تقاضانامه و سياست به بيشتر زبان فرم

  

 Hun'ngton Hospital 100 W. California Blvd PO Box 7013 Pasadena, Ca 91109-7013   

  :دستورالعمل

  )گيرند ھای ناقص مورد بررسی قرار نمی تقاضانامه(فرم مالی را تکميل کنيد   

  :مدارک ?زم را ضميمه کنيد

  .نسخه کامل اظھارنامه مالياتی وفيش حقوقی   

  )دھيد نامه کوتاھی که در آن وضعيت مالی خود را توضيح می(نامه طرح مشکت،   

  :ھمه مدارک را به آدرس زير پست کنيد

Huntington Hospital  

Attn: Business Office / Financial Assistance Review   

100 W California Blvd   

Pasadena, CA 91109-7013  

  .مراجعه کنيد WWW.HUNTINGTONHOSPITAL.COMبرای توضيح کامل برنامه به 
    01/01/2016تاريخ اجرا 


