طلب المساعدة المالیة
اسم المریض (

رقم الضمان االجتماعي

سكان :South Carolina
نعم
مواطن أمریكي:

نعم

ال

)

یوجد فیزا سفر :نعم ال
رقم السجل الطبي (لالستخدام الرسمي فقط)

ال

المریض أو الطرف المسؤول (إذا كان المریض أصغر من  18عاما ً)

االسم (

رقم الضمان االجتماعي

)

تاریخ الوالدة(
(

العنوان

الوالیة الرمز البریدي

المدینة
حجم األسرة (المریض الزوج أو الزوجة والقُصّر)

الھاتف
حالة التوظیف:
غیر موظف

دوام كامل
طالب

مدة التوظیف

دوام جزئي
قدامى محاربین

عمل حر
معاق

مدة البطالة (

الحالة االجتماعیة
اسم صاحب العمل

الراتب/الدخل

)

ھل أنت مخول بضریبة الدخل لشخص
آخر؟نعم ال
(إذا كانت اإلجابة نعم فیرجى ذكر ضریبة الدخل ألولئك الذین تتسلم
عنھم)

سكان :South Carolina
نعم
مواطن أمریكي:

نعم

یوجد فیزا سفر:

ال

نعم

ال

ال

زوج أو زوجة/شریك حیاة
رقم الضمان االجتماعي

االسم (األخیر ،األول ،األوسط)

تاریخ الوالدة (
(

حالة التوظیف:
كامل
مدة التوظیف

دوام
غیر
موظف

طالب

دوام جزئي
قدامى محاربین

مدة البطالة (

اسم صاحب العمل

عمل حر
معاق
(

الراتب/الدخل

القُصّر القانونیون كما یتم االستالم عنھم من الضریبة (إذا كانوا أكثر من أربعة قُصّر استخدم ورقة منفصلة)
االسم الكامل (

(

صلة القرابة

تاریخ الوالدة (
(

معلومات التغطیة
تحققت من أھلیتي لتغییر خطة رعایتي الصحیة ال شيء مما ذكر
لقد تقدمت بطلب للمساعدة الطبیة الفدرالیة أو من الوالیة
السبب _____________________________________________________________________________
لدي قضیة تسویة مطالبة بخصوص إصابة شخصیة مطالبة بتعویض مطالبة بتعویض موظف ال شيء مما ذكراسم المحامي
_______________________________________________________________________
التأمین متوفر من خالل :صاحب العمل الذي أعمل لدیھ صاحب عمل الزوج/الزوجة  Cobraال شيء مما ذكر
معلومات التأمین _________________________________________________________________

ال
ھل تقدمت أنت أو أحد أفراد أسرتك بطلب للحصول على تغطیة من  Medicaidخالل آخر  3أشھر؟ نعم
من الذي تقدم _____________________________________________ المقاطعة التي تقدم فیھا ________________________________
تاریخ تقدیم الطلب __________________________________ اسم الموظف السؤول عن الحالة __________________________________________
نعم
تقدمت بطلب للحصول على ضمان اجتماعي لإلعاقة.

ال

موافق علیھا في حال
معلقة
على مستوى المحامي
طعن
رفض
إذا كنت قد تقدمت فما ھي الحالة:
حصلت علیھا مؤخراً أرفق رسالة موافقة الضمان االجتماعي الحالیة أو رسالة منح اإلعاقة للزوج/الزوجة وأي أطفال.

حساب (حسابات) البنوك

(مثالً  401kأو  403bأو سوق مالي أو شھادة ایداع أو أسھم أو سندات أو توفیر أو استثمارات)

اسم الشركة

نوع الحساب/القیمة

نوع الحساب/القیمة

اسم الشركة

عقارات
النوع

التفاصیل

السكن الرئیسي

القیمة المقدرة
ملك

الحساب المدفوع

إیجار

سكن ثانوي/منزل إجازة
األرض (عدد الفدادین)
عقار باإلیجار
عمل تجاري/معدات زراعیة
غیر ذلك/مركبة (مركبات) للترفیھ

مصادر الدخل (قدم وثائق ألي من التالیة)
وصف الدخل

المصدر

مقدار الدخل الشھري

الفائدة/اإلیرادات
مخصصات/تقاعد
تأجیر/عقار
االستثمارات
عمل حر (یتطلب تقدیم للحصول على عوائد ضریبة للعمل التجاري والفردي)

غیر ذلك

إقرار
أفھم بأن ھذا الطلب ینطبق على الخدمات التي یقدمھا النظام الصحي(  Prisma Healthوشركة شركاء الصحة  . Prisma Health, Incوھذا ال ینطبق على خدمات قدمھا آخرون قد
یكونوا ساعدوني في رعایتي .أفھم بأنھ لیس جمیع الخدمات التي تقدمھا Prisma Healthلة للمساعدة المالیة.
تحتفظ Prisma Healthبالحق في الموافقة على المساعدة المالیة وتأمین سبل سداد بدیلة أو التحصیل نتیجة لمعلومات تم اكتشافھا حدیثا ً بما في ذلك تغطیة تأمین أو حصول مقدم الطلب على
حصول المتقدم على تعویض من مطالبة بسبب إصابة شخصیة ذات صلة بالخدمات التي تلقاھا مقدم الطلب أو التي یطلب الحصول علیھا .سینتج عن جمیع الدفعات التي یجري تلقیھا
دفعة أو
بعد الحصول على المساعدة المالیة من  Prisma Healthعكس المبالغ المعدلة لتغطیة حسابات الدفع الذاتي المتبقیة بدون عمل حساب مستحق أو حساب مدین.
أقر بموجبھ بأن المعلومات الواردة في ھذا الطلب حقیقیة و صحیحة على حد علمي .أفھم بأن تقدیم معلومات غیر صحیحة قد یؤدي إلى رفض الطلب .في حال قررت أي جھة بأن المعلومات
الواردة في ھذا الطلب غیر صحیحة في أي وقت من األوقات فإن المساعدة المالیة التي أحصل علیھا من Prisma Healthمكن إلغاؤھا وسأكون مسؤوالً عن دفع مبلغ الحساب األصلي.
ي إبالغ  Prisma Healthعلى الفور.
وأفھم أیضا ً بأنھ في حال تغییر أي معلومات أقدمھا فإنھ یتوجب علّ ّ
توقیع المریض/الطرف المسؤول

التاریخ (
(

:قم بإعادة الطلب إلى العنوان التالي
Financial Assistance
255 Enterprise Boulevard, Ste. 250
Greenville, S.C. 29615
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