معلومات ونموذج طلب المساعدة المالية لجامعة إنديانا لعلوم الصحة

جامعة إنديانا لعلوم الصحة

اسم المريض _______________________________________ :رقم السجل الطبي___________________ :
___________________
التاريخ:

جامعة إنديانا لعلوم الصحة
يتم إعادتها إلى:
 1200جادة ويست وايت ريفر.
مونسيIN 47303 ،
البريد اإللكترونيFinancialAssistance@IUHealth.org :
فاكس317-968-1255 :

رقم المقابلة بالمنشأة

إجمالي الرسوم

تاريخ الدخول

ملحوظة :ينطبق هذا الطلب على المقابلة المذكورة أعاله فقط .سيحتاج
المرضى الذين تعددت مقابالتهم إلى تقديم طلبات منفصلة لكل مقابلة.

***معلومات مهمة***
من أجل معالجة طلب المساعدة المالية ،ينبغي إرسال المعلومات المالية التالية مع طلب المساعدة المالية هذا بعد استيفائه وتوقيعه .ومن أجل ضمان معالجة طلبك في الوقت المناسب،
يرجى إرسال الطلب في غضون واحد وعشرين ( )21يو ًما ميالديًا .يرجى عدم إرسال المستندات األصلية.
جميع مصادر الدخل لألشهر الثالثة ( )3الماضية
•
كعب شيك دخل آخر ثالثة ( )3أشهر أو دخل الضمان اإلضافي (دخل الضمان اإلضافي عن طريق الضمان اإلجتماعي)
•
آخر ثالثة ( )3بيانات من الحسابات الجارية وحسابات التوفير ،أو شهادات الودائع ،أو امسهم ،أو السندات ،أو حسابات سوق النقد ،وما إلى ذلك.
•
آخر نماذج ضريبة الدخل الخاصة بالوالية أو نماذج ضرائب الدخل الفيدرالية بما في ذلك الجداول ج ،د ،هـ ،و.
•
إإإ إإإ إإإ إإإإإإ إ/إإ إإإإإإ إإ إإإإإإ إإإإإ إإإإإإإ إإإإإإإ إإإإإإإإإإ
o
إإإإ إإإإإإ إإإإإ إإإإإ إإإإإ إإإإ إإ إإإ.
آخر إقرار لألجور والضرائب
•
نسخة من بطاقات التأمين الصحي ،إذا كان المريض مؤمنًا عليه.
•
• استعالم امجور من وورك وان (ألفراد األسرة الذين ال يجدون عم ً
ال)
قرارات الطالق أو االنفصال وأمر حضانة الطفل إن وجد.
•
إإإإإإ :إإ إإإ إإإإإإ إإإ إإإإإإإإ إإإإإإإ إإإإإ إإ إإإ إإإإ إإإإ  100إإإإإإإ
•
إإإإإإإإ إإإإإإ إإ إإإإإ إإإ إإإإ إإإإإإإإإ .إإإإإ إإإإإ إإإإإ إإإإ إإإإإ
إإإإإإإ إإإإإ إإإإإ إإ إإإإ .إإإإ إإإإ إإإإإإإ إإإإ إإإإ إإإ إإإإ إإإإإإإ إإإ
إإإإإإإ والمعلق إإإ إإإإ إإإ إإإإإإ إإإإإ إإ إإإإإ .إإإإ إإإإإإإ إإإإإإ إإإإإإ
إإإإإإإإإإ إإإإإ إإإ إإإ إإإإ إإ إإإإإ إإإإإ إإإإإإ إإإ إإإإإإإ إ/إإ إإإإإإ.
العالقة بالمريض:

اسم الكفيل (إإ إإإإإإ ):
عنوان الشارع:
الوالية:

المدينة:

الرمز
البريدي:

الهاتف المنزلي:

أفراد األسرة
إإإإ إإإ إإإإإ إإإإإإإ إإإإإإ إإإإإ إإإإ إإإإإإإ .إإإإ إإإ إإإ إإإإإإ
إإإإإإإإإ إإإإإإإإ إإ إإإإ.
االسم:
إإإإإ إإإإإإإ  -إإإإإ
إإإإإإ إإإإإ إإإإإإإ إإإإإ
إإإإإإ

تاريخ
الميالد

رقم الضمان
اإلجتماعي

العالقة
بالكفيل

الحالة
االجتماعية

مواطن أمريكي
نعم أو ال

الشخص نفسه

هل تَق دم أي من أفراد أسرتك بطلب للحصول على المساعدة المالية إلى جامعة إنديانا لعلوم الصحة في الشهور اإلثنا عشر ( )12الماضية أو تمت الموافقة على طلبه؟  نعم ال
إذا كانت اإلجابة بنعم ،من؟ ____________________________________________

مقيم في إنديانا
نعم أو ال

معلومات ونموذج طلب المساعدة المالية لجامعة إنديانا لعلوم الصحة

جامعة إنديانا لعلوم الصحة

اسم المريض _______________________________________ :رقم السجل الطبي___________________ :
___________________
التاريخ:

فرد األسرة

وظيفة أو دخل األسرة
قيمة الدخل
اسم صاحب العمل ،وعنوانه ،والمسمى الوظيفي
إإإإ إإإ إإإإ إإإإإ إإ إإإ
إإإ إإإإإإ

(لكل فترة من فترات الدفع
في العمود األيسر)

الفترة
حدد واحدة

تاريخ البدء

تاريخ االنتهاء

(إن كان ذلك ممك ًنا)

أسبوعيًاشهريًا
كل أسبوعين سنويًا
كل ساعة عدد
الساعات /أسبوعيًا ____
أسبوعيًاشهريًا
كل أسبوعين سنويًا
كل ساعة عدد
الساعات /أسبوعيًا ____
أسبوعيًاشهريًا
كل أسبوعين سنويًا
كل ساعة عدد
الساعات /أسبوعيًا ____
أسبوعيًاشهريًا
كل أسبوعين سنويًا
كل ساعة عدد
الساعات /أسبوعيًا ____
أسبوعيًاشهريًا
كل أسبوعين سنويًا
كل ساعة عدد
الساعات /أسبوعيًا ____
أسبوعيًاشهريًا
كل أسبوعين سنويًا
كل ساعة عدد
الساعات /أسبوعيًا ____

دخل آخر لألسرة
إإإإ إإإإإ إإ إإإ إإإ إإإ إإ إإإ إإإإإ إإإإإ إإإإ إإإ إإ إإإإ إإ إإإ إإإإإ إإإإإإ
إإإإإإإ:
المبلغ الشهري
فرد األسرة
النوع
المبلغ الشهري
فرد األسرة
النوع
البطالة:

معاشات المحاربين
القدامى:

دخل الضمان
اإلجتماعي:
أخرى:

دعم الطفل:
التقاعد:

األصول /الموارد
إإإإ إإإإإ إإ إإإ إإإ إإإ إإ إإإ إإإإإ إإإإإ إإإإإإإ إإ إإ إإإإإإ /إإإإإإإ إإإإإإإ:
القيمة
النوع
فرد األسرة
الحساب الجاري
الحساب الجاري
حساب التوفير
حساب التوفير
أخرى (ائتمانات افتراضية ،أسهم ،سندات ،أسواق نقد ،وما إلى ذلك)
إجمالي امصول:
العقارات
القيمة التقديرية للمنزل:

رصيد (أرصدة ) الرهن العقاري:
النفقات

معلومات ونموذج طلب المساعدة المالية لجامعة إنديانا لعلوم الصحة

جامعة إنديانا لعلوم الصحة

اسم المريض _______________________________________ :رقم السجل الطبي___________________ :
___________________
التاريخ:

النفقات:

إإإإ إإإإإ إإ إإإ إإإ إإإ إإ إإإ إإإإإ إإإإإ إإإإإ إإ إإ إإإإإإإ
إإإإإإإ إإإإإإإ:
قيمة النفقات الشهرية:
فرد األسرة
النفقات:
قيمة النفقات الشهرية:
فرد األسرة

اإليجار /الرهن العقاري

المرافق

الطعام

بطاقات الشحن

نفقات المركبة

تأمين المركبة

النفقات الطبية

الصيدلية

رعاية الطفل

أخرى:

إجمالي النفقات الشهرية:
بيانات التأمين
إإإإ إإإإإ إإ إإإ إإإ أنت إإ إإإ إإإإإ إإإإإ إإإإ إإإإإإإ إإإإإإ:
هل تقدم المريض بطلب إلى ميديكايد؟  نعم  ال إذا لم يتقدم ،يرجى ذكر السبب______________________ :
إذا كانت اإلجابة بنعم ،اذكر تاريخ الطلب _____________ :
حالة الطلب  :معلق مقبول مرفوض
هل لدى المريض تأمين صحي وقت حصوله على هذه الخدمة من المستشفى؟  نعم  ال إذا كانت اإلجابة بنعم ،يرجى ذكر ما يلي :
اسم حامل البوليصة

حجم األسرة

اسم التأمين

تاريخ السريان

رقم البوليصة /رقم البوليصة الجماعية

ملخص خاص بالمريض أو الكفيل
يرجى تسجيل إجمالي المبالغ التي تم حسابها في المجاالت الموضحة أعاله:
إجمالي األصول
دخل آخر لألسرة
إجمالي دخل األسرة

اسم أو أسماء
األعضاء الذين تشملهم التغطية التأمينية

إجمالي النفقات

بيان الدعم
(يستكمل هذا الجزء من قبل الجهة مقدمة المساعدة)
ننن ننننن ننننن نننننننن ننننننن ننن ننن نننن نننننن نننن .ننننن ننن ننننن نننننننن
نننن نننننن ننننن ننننن:

إإإ إإإإإ إإإ إإإإإإإ إإإإإ إإ إإ إإإإإإإإإ إإإإإإإ إإإإإ إإإإإإ إإإإإإ إإإ إإإ إإإإ
إإإإإإإإ:
إإإإ إإ إإإإإإ إإ إإإإ إإإ إإ إإإإإإإ إإإإإ إإإإ إإإإإإإ إإإإإإ.
التوقيع ________________________________ :التاريخ_________________________________ :

تأكيد وتفويض
(يستكمل هذا الجزء من قبل المريض أو الكفيل)

معلومات ونموذج طلب المساعدة المالية لجامعة إنديانا لعلوم الصحة
اسم المريض _______________________________________ :رقم السجل الطبي___________________ :
___________________
التاريخ:

جامعة إنديانا لعلوم الصحة

أشهد بموجب هذه الوثيقة أن اإلجابات التي أقدمها حقيقية وصحيحة على قدر علمي ،كما أدرك مسؤولية هذه الشهادة.
أوافق على أن أخطر جامعة إنديانا في غضون عشرة ( )10أيام بأي تغييرات في دخلي ،أو ممتلكاتي ،أو نفقاتي  ،أو عدد أفراد أسرتي أو عنواني( ،أو تلك الخاصة بالشخص الذي أتصرف بالنيابة
عنه).
أدرك أنه ربما يطلب منى اثبات إفاداتي ،وأن إفاداتي المتعلقة بامهلية سوف تخضع لعملية التحقق من صحتها عن طريق االتصال بصاحب عملي ،وبالبنك ،وبشركات االئتمان ،ومن خالل
التحري عن ممتلكاتي ،وبنا ًءا عليه أفوض جامعة إنديانا لعلوم الصحة ومن ينوب عنها إلجراء مثل هذا التحقق.
أدرك أن المستشفى مطالبة قانونًا بالحفاظ على سرية أي معلومات أقدمها.
كما أوافق أيضًا على أن أدفع للمستشفى في مقابل الحصول على خدمات الرعاية الصحية نتيجة لحادثة أو إصابة ،من عائدات أي تقاضي أو تسوية تنتج عن هذه الحادثة.
أعي أنه يحق لي ،في حال عدم استحقاقي للمساعدة المالية ،الطعن كتابة على هذا القرار مرفقً ا المزيد من الوثائق .فإذا ما رفضت المستشفى طعنى ومنعت المساعدة المالية ،فسوف أتحمل مسؤولية
سداد الفاتورة (الفواتير) مستحقة الدفع.
التوقيع _____________________________________ :التاريخ_________________________________ :

