
المرفق "أ"

طلب الحصول على مساعدة مالية

تاريخ اليوم

___/___/___

توقيت اليوم

:

مريض حاٍل؟ أنت هل

ال     نعم

:من قِبل تم إحالته

معلومات عنك

تاريخ الميالداالسم األوسطاالسم األولاسم العائلة

___/___/___

الرمز البريديالدولةالمدينةالمنزلعنوان 

الجنس

أنثى       ذكر 

الحالة االجتماعية

  مطلق       أعزب  متزوج

غير معروف     أرملة 

هاتف المنزل

  -          )         (  

رقم الضمان االجتماعي

 أمريكيمواطن 

ال    نعم         

مقيم دائم

ال    نعم        

تعليق

معلومات التوظيف

هاتف العملاسم صاحب العمل

-          ) (  

الوظيفة

الرمز البريديالدولةالمدينةعنوان صاحب العمل

أفراد األسرة

العالقةالعمراالسم

العالقةالعمراالسم

العالقةالعمراالسم

العالقةالعمراالسم

العالقةالعمراالسم

العالقةالعمراالسم

العالقةالعمراالسم

العالقةالعمراالسم

معلومات أخرى بشأن المساعدة

هل تقدَّمت بطلب للحصول على مساعدة طبية؟

ال  نعم              

إذا كانت اإلجابة بنعم، فما 

 التاريخ الذي تقدَّمت فيه؟

___/___/___

القرار؟إذا كانت اإلجابة بنعم، فماذا كان 

تم رفضه تمت الموافقة عليه     

تعليق

هل تتلقى أي نوع من المساعدة من الدولة أو الوالية؟

ال نعم              

إذا كانت اإلجابة بنعم، فما هذا النوع؟

معلومات المؤمن عليهم بدرجة غير كافية

ال نعم              هل تطلب المساعدة بسبب تغطية تأمينية غير كافية؟               

معلومات التأمين

2شركة التأمين 1شركة التأمين 
اسم التأميناسم التأمين

رقم المجموعةرقم بطاقة الهويةالمجموعةرقم رقم بطاقة الهوية

اسم المشتركاسم المشترك



رقم هاتف التأمين

  -          )         (  
رقم هاتف التأميناالمتداد

  -            )         (
االمتداد



المرفق "أ":

2طلب الحصول على مساعدة مالية صفحة 

فيُرجى تقديم خطاب دعم من قم بسرد مقدار دخلك الشهري وأصولك من جميع المصادر.  قد يُطلب منك تقديم دليل على الدخل واألصول والنفقات.  إذا لم يكن لديك دخل، 

 الشخص الذي يُوف ِر لك السكن والوجبات.

الرصيد الحالياألصول السائلة.  ثانيااالمبلغ الشهريدخل األسرة.  أولا 

بالدوالر األمريكي  حساب جار   بالدوالر األمريكيالعمالة 

بالدوالر األمريكيحساب توفير بالدوالر األمريكياستحقاقات التقاعد/المعاش 

بالدوالر األمريكياألسهمبالدوالر األمريكياستحقاقات الضمان االجتماعي 

بالدوالر األمريكيالسندات بالدوالر األمريكياستحقاقات المساعدة العامة 

بالدوالر األمريكي(CDشهادات اإليداع ) بالدوالر األمريكيإعانات البطالة 

بالدوالر األمريكيصناديق السوق النقدي بالدوالر األمريكياستحقاقات المحاربين القدامى 

بالدوالر األمريكيحسابات أخرى بالدوالر األمريكيالنفقة 

بالدوالر األمريكيحسابات أخرى بالدوالر األمريكيدخل إيجار العقارات 

بالدوالر األمريكيحسابات أخرى بالدوالر األمريكياستحقاقات التسوية 

بالدوالر األمريكيحسابات أخرى بالدوالر األمريكيالتعيين العسكري 

بالدوالر األمريكيحسابات أخرى بالدوالر األمريكيمزرعة أو عمل ذاتي 

بالدوالر األمريكيحسابات أخرى بالدوالر األمريكيمصدر دخل آخر

بالدوالر األمريكيالمبلغ اإلجماليبالدوالر األمريكيالمبلغ اإلجمالي

أصول أخرى.  ثالثاا

ديم خطاب دعم من الشخص قم بسرد مقدار دخلك الشهري من جميع المصادر.  قد يُطلب منك تقديم دليل على الدخل واألصول والنفقات.  إذا لم يكن لديك دخل، فقم بتق

 الذي يُوف ِر لك السكن والوجبات.

المنزل 
رصيد القرض

بالدوالر األمريكي

القيمة التقريبية

بالدوالر األمريكي

 القيمة التقريبيةالسنةطراز السيارةالسيارة 

بالدوالر األمريكي

 القيمة التقريبيةالسنةطراز السيارةالسيارة اإلضافية 

بالدوالر األمريكي

 القيمة التقريبيةالسنةطراز السيارةالسيارة اإلضافية 

بالدوالر األمريكي

 القيمة التقريبيةنوع الملكيةملكية أخرى 

بالدوالر األمريكي

بالدوالر األمريكي المبلغ اإلجمالي

المبلغالمبلغالنفقات الشهرية.  رابعاا

بالدوالر األمريكيالتأمين الصحي بالدوالر األمريكياإليجار 

بالدوالر األمريكيالتأمين الصحي )غير ذلك( بالدوالر األمريكيالرهن العقاري 

بالدوالر األمريكيالنفقات الطبية األخرى بالدوالر األمريكيالدفع للسيارة  

بالدوالر األمريكيالنفقات الطبية بالدوالر األمريكيالدفع للسيارة )مركبة أخرى( 

بالدوالر األمريكيالنفقات الطبية األخرى بالدوالر األمريكيالدفع للسيارة )مركبة أخرى( 

بالدوالر األمريكيالنفقات الطبية األخرى بالدوالر األمريكيالتأمين على السيارة 

بالدوالر األمريكيالنفقات الطبية األخرى بالدوالر األمريكيبطاقة االئتمان )أخرى( 

بالدوالر األمريكيالنفقات األخرى بالدوالر األمريكيبطاقة االئتمان )أخرى( 

بالدوالر األمريكيالنفقات األخرى بالدوالر األمريكيبطاقة االئتمان )أخرى( 

بالدوالر األمريكيالنفقات األخرى بالدوالر األمريكيبطاقة االئتمان )أخرى( 

بالدوالر األمريكياإلجماليالمبلغ بالدوالر األمريكيالمبلغ اإلجمالي

تعليق أمين السجل
هل لديك أي فواتير طبية أخرى غير مدفوعة؟ 

إذا كانت اإلجابة بنعم، فألي خدمة؟ال نعم  

 الخدمة

هل رتبت لخطة دفع شهرية؟ 

إذا كانت اإلجابة بنعم، فما الدفع الشهري؟ال نعم  

 الدفع الشهري

بالدوالر األمريكي

اذ قرار إضافي.  وبتوقيع هذا النموذج، أو الكيانات التابعة لها بتمديد المساعدة المالية اإلضافية، فقد تطلب المستشفى أو الكيانات التابعة لها معلومات إضافية من أجل اتخإذا طلبَت أن تقوم المستشفی 

 ي تغييرات على المعلومات خالل عشرة أيام من التغيير.فإنك تُقر  بأن المعلومات الُمقدَّمة صحيحة وتوافق على إبالغ المستشفى أو الكيانات التابعة لها بأ

       ____________________________________________________________ ___________________________________

م الطلب  التاريخ  توقيع ُمقد ِ

   ____________________________________________________________

 العالقة بالمريض



المرفق "ب":

UM Capital Region Health
نموذج اإلحالة لالستشارة المالية

تاريخ اليوم:
_____/_____/_____

الطبيب

معلومات الحساب
نوع التسجيل المطلوب:القسمرقم الحسابرقم السجل الطبي

بشكل متكرر يوم واحد     

تواريخ العالج المطلوبة

تاريخ بدء العمل 

____/____/____بالعيادة:

تاريخ انتهاء العمل 

____/____/___بالعيادة:
عدد الزيارات:

حدد عدد الزيارات:

1     ،2     ،3     ،4     ،5. 

معلومات المريض
تاريخ الميالد  السم األولاسم العائلة

         )         (-

أنثى  ذكر  الجنس:          

م( 5:00ص إلى  9:00الهاتف الصباحي )من  الحالة الجتماعية

 )         (        -

م(  8:00م إلى  5:00الهاتف المسائي )من 

         )         (-

التشخيص )ل يتوفر قبل الحالة(

تشخيص/شكوى رئيسية 

معلومات صاحب العمل للمريض

م( 5:00ص إلى  9:00الهاتف الصباحي )من اسم صاحب العمل

         )         (-

العمللصاحب  1سطر العنوان 

لصاحب العمل 2سطر العنوان 

معلومات اإلحالةمعلومات التأمين

اإلحالة شركة التأمين

الدفع الذاتي 

أولوية الدخولاسم التأمين

اختياري  عاجل )مباشر(               طوارئ           

هل تم تقديم طلب الحصول على مساعدة مالية؟رقم المجموعةرقم بطاقة الهوية

ل     نعم،             

التاريخ

_____/______/_____

هل تم تقديم طلب الحصول على مساعدة طبية؟اسم المشترك

ل     نعم،             

التاريخ

_____/______/_____

رقم هاتف التأمين

         )         (-
سبب اإلحالةالمتداد

مشكلة في اإليداع قبل  مشكلة في التأمين المشترك،      مشكلة في الدفع المشترك،    

(S/Pالحالة)

تمت اإلحالة من قِبلتم الترخيص من قِبلرقم الترخيص

أخرى مريض لم يحجز من قبل
هل تم تقدير قيمة الدفع الذاتي؟

ل  نعم             

؟PROVENA HEALTHهل تمت اإلحالة بشكل داخلي من قِبل  مبلغ تقدير قيمة الدفع الذاتي

ل   نعم            

القسم

 هل تم إجراء خصم؟
هل تم الدفع المشترك؟  

:هو مصدر اإلحالةف،  "ل"إذا كانت اإلجابة المبلغ

فقط: FICلستخدام قسم 

___/____/___ التاريخ الممنوح للمكتب: تم العتماد من قِبل:

___/____/___ تاريخ الطلب: سبب اإللغاء:
 التعليقات:


