
 

 24/05/2016تحدیث بتاریخ 

 برنامج المساعدة في دفع قیمة الرعایة في مستشفیات نیوجیرسي
 تقدیم طلب االشتراك

یجب إرفاق إثبات الھویة، والدخل واألصول المملوكة بھذا الطلب. أرسل نسًخا من جمیع الوثائق المطلوبة. ال ترسل الوثائق 
 یتم إرجاعھا. لناألصلیة ألنھ 

 المعلومات الشخصیة – 1القسم 

 الضمان االجتماعيرقم 
_ _ _ - _ _ - _ _ _ _ 

  
___________________ 

 (اللقب)

  
_______________________ 

 (األول)

 . اسم المریض1 
__________________________________________ 

 (العائلة)

 . تاریخ تقدیم الطلب3 . التاریخ األولي للخدمة4 . التاریخ المطلوب للخدمة5

___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ 
 شھر یوم سنة شھر یوم سنة شھر یوم سنة

 . رقم الھاتف7
 (_ _ _) _ _ _ - _ _ _ _ 

  . عنوان شارع المریض6

 . المدینة, الوالیة، الرمز البریدي8 . عدد أفراد األسرة *9

 األمریكیة. الجنسیة 10 ال أشھر نعم 3. إثبات إقامة في والیة نیوجیرسي لمدة 11

  نعم ☐ ال ☐ لم یتم البت في الطلب ☐  نعم ☐ ال ☐ 

 . اسم الضامن (إذا كان شخًصا آخر غیر المریض)12  سنة؟ 65. ھل یزید عمر المریض عن 13

   نعم ☐ ال ☐ ملف العمل المشترك مضّمن ☐

 . ھل المریض مشمول بالتغطیة التأمینیة؟14 نعم ☐ ال ☐ 

 معاییر األصول (استخدام مكتبي) -لقسم الثاني 

 . األصول المملوكة الشخصیة:15 ________________

 . األصول المملوكة للعائلة:16 ________________

 . تشمل األصول المملوكة:17

 
  أصوالً نقدیة أ.  ________________ 

 حسابات توفیر ب.  ________________ 
 

 حسابات جاریة ج.  ________________ 
 

 شھادات ودائع/حساب تقاعد فردي د.  ________________ 
 

 حصص في عقارات (بخالف مكان اإلقامة الرئیسي) ھـ.  ________________ 
 

 أصول أخرى (أذون خزانھ، وأوراق قابلة للتداول، وأسھم وسندات شركات) و.  ________________ 
 

 اإلجمالي ز. ________________ 

 

  * عدد أفراد األسرة ویشمل الشخص نفسھ، وزوجھا/زوجتھ واألطفال القصر. تُعتبر المرأة الحامل فردین من أفراد األسرة.
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 تقدیم طلب االشتراك (یُتبع)

 معاییر الدخل -القسم الثالث 
البالغ. ویجب استخدام دخل عند تقریر األھلیة للحصول على إعانة الرعایة في المستشفیات، یجب استخدام دخل الزوج/الزوجة واألصول المملوكة لھ/لھا بالنسبة للشخص 

 یجب أن ترفق إثبات الدخل مع ھذا الطلب.بالنسبة إلى الطفل القاصر.   األبوین واألصول المملوكة لھما

 یستند تقدیر الدخل إلى حساب قیمتھ خالل اثني عشر شھًرا، أو ثالثة أشھر، أو شھر واحد وذلك قبل تاریخ تلقي الخدمة.

 یساوي إجمالي دخل المریض/األسرة القیمة األقل مما یلي:
 

 آخر شھر واحد 
X12 أو 

  أشھر 3آخر 
X4 أو 

  شھًرا 12آخر 

   

  
 مصادر الدخل. 18

  أسبوعي شھري سنوي

☐ ☐ ☐ 
  أ. المرتب/األجور قبل االستقطاعات  

  ب. اإلعانة الحكومیة   ☐ ☐ ☐

  ج. إعانات الضمان االجتماعي   ☐ ☐ ☐

  د. إعانة البطالة وتعویض العمال   ☐ ☐ ☐

  ھـ. إعانات المحاربین القدامى   ☐ ☐ ☐

  و.  نفقة الزوجة المطلقة/ نفقة الطفل   ☐ ☐ ☐

  ز. دعمھما المالي   ☐ ☐ ☐

  ح. مدفوعات المعاش   ☐ ☐ ☐

  ط. مدفوعات التأمین أو الدخل السنوي   ☐ ☐ ☐

  ي. األرباح / الفائدة   ☐ ☐ ☐

  ك. مداخیل اإلیجار    ☐ ☐ ☐

  یتم التحقق منھ من مصدر مستقل) ل. صافي الدخل من العمل (مھنة حرة/   ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ 
م. غیر ذلك (إعانات اإلضراب، وعالوات التدریب، ومخصصات أسر العسكرین،    

 والدخل من العقارات والشركات االستئمانیة)

 

  اإلجمالين.    ☐ ☐ ☐

  

  شھادة من مقدم الطلب - 4المادة 

أو الخاصة بالوالیة. وأفھم أن أي  أقّر أنا الموقع أدناه أنني أفھم أن المعلومات التي أقدمھا تخضع للتحقق بواسطة ھیئة الرعایة الصحیة ذات الصلة والحكومة الفیدرالیة
 تحریف متعمد لھذه الحقائق یجعلني مسؤوالً عن تسدید كل نفقات المستشفى ومعرًضا لعقوبات مدنیة. 

 ي سأتقدم بطلب للحصول على اإلعانة الطبیة الحكومیة أو الخاصة لتسدید فاتورة المستشفى إذا طالبتني بذلك ھیئة الرعایة الصحیة. كما أنن

 أشھد أن المعلومات الواردة أعاله فیما یتعلق بعدد أفراد أسرتي ودخلھا وأصولھا حقیقیة وصحیحة.

 في وضعي في ما یخص دخلي أو األصول المملوكة لي.وأفھم أنني مسؤول عن إخطار المستشفى بأي تغییر 

 . توقیع المریض أو الضامن19 . التاریخ20
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 الشھادة األساسیة للمریض

 رقم الحساب:  ________________________________   اسم المریض:  ____________________________  

 العنوان:  _____________________   تاریخ الخدمة:  _________________________  

  _________________________    

 یُرجى التوقیع باألحرف األولي

 ____  ___/___/___ حتى ___/___/___ دخالً منذ -فرادي أو مجتمعین  -كلٌّ منا أننا ال نمتلك ولم نمتلك أشھد أنا أو زوجي/زوجتي أو 

أي أصول على النحو الوارد في طلب التقدم للحصول على الرعایة  -فرادى أو مجتمعین  -أشھد أنا أو زوجي/وزوجتي أو كّل منا أننا ال نمتلك 
 الخیریة.

____ 

 ____  ___/___/___ زوجي/زوجتي أو كلٌّ منا أنني بدون مأوى وال أزال بدون مأوى منذأشھد أنا أو 

 ____ أشھد أنا أو زوجي/زوجتي أو كلٌّ منا أنني لیس لدي تأمین طبي یغطي المبلغ المستحق مقابل الخدمات التي تلقیتھا من المستشفى.

 ____ ال یمكنني تقدیم إثبات .  ____________________________________________________________ أشھد أن اسمي ھو

  ___________________________________________________________________________ بسبب:ھویة  
 اذكر السبب)(

  

دوالر أمریكي وأنھ  __________  دخالً. وأن دخلنا النقدي/إجمالي یبلغ -فرادي أو مجتمعین  -أشھد أنا أو زوجي/زوجتي أو كلٌّ منا أننا نمتلك 
. _______________  یُصرف لي على أساس

معدل التكرار
 

 

____ 

 ____ . ____________ الخدمة المذكور أعاله وأن قیمتھا تبلغ بالدوالر األمریكيأشھد أنا أو زوجي/زوجتي أو كلٌّ منا أنني أمتلك أصوالً في تاریخ تلقي 

 أشھد أنا أو زوجي/زوجتي أو كلٌّ منا أنني أقیم في نیوجیرسي وأنوي أن أستمر في اإلقامة في نیوجیرسي.
  ___________________________________________________________________________ أقیم في:

____ 

أشھد أنني لم أتقدم وال أنوي أن أتقدم بمطالبة ضد أي طرف ثالث یمكن من خاللھا المطالبة بالحصول على مبلغ، بشكل كلي أو جزئي، 
لسداد قیمة الخدمات الطبیة التي یتعلق بھا ھذا الطلب (بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، مطالبات تعویض المریض بغض النظر 

وتعویضات العامل، وتعویضات أصحاب العقارات، ومخصصات التأمین على السائقین المؤّمن علیھم أو غیر المؤّمن  عن مرتكب الخطأ،
 علیھم، ومطالبات المسؤولیة التقصیریة). أفھم وأوافق على أنھ في حالة التقدم بأي من تلك المطالبات، فإنھ یجوز

Hackensack Meridian Health Pascack Valley Medical Center  التراجع عن رعایتھ الخیریة ومطالبتي بسداد جمیع
 الطبي عند تقدیم أي طلب. Hackensack Meridian Health Pascack Valleyالتكالیف. كما أوفق كذلك على إخطار مركز 

 

____ 

  

 توقیع المریض

 االسم بخط واضح

 التاریخ
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